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RESUMO 

 

Empreender com um Negócio é sempre uma atividade de risco em qualquer lugar no 

mundo, mas em países emergentes, como é o caso do Brasil, em face da globalização econômica 

e da reduzida escolaridade da população, constitui-se em desafio constante para asseguração de 

boas condições de competitividade em um ambiente em que o número de players é cada vez 

maior, oferecendo melhores relações entre custos e benefícios ao mercado consumidor.  

Nesse desafio cotidiano, não é incomum se encontrarem empresas em dificuldades 

financeiras momentâneas e que, por incapacidade de gestão, muitas vezes não conseguem 

sequer enxergá-las, e por falta de ações corretivas na hora certa, deixam de evitar o prejuízo 

maior que é o encerramento de suas atividades. 

Quando isso efetivamente ocorre, é ruim para o empresário (patrimônio), como também 

para a sociedade (empregos) e para o país (geração de riqueza). 

A escolha do Segmento Comercial se dá em função da preferência dos empreendedores 

para instalarem-se como Negócio próprio e o Estado de Goiás pelo momento de crescimento 

econômico mais acelerado.  

  

Palavras-chave: Capacitação, Profissionalização, Educação, Sobrevivência das empresas, 

PIB, Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Undertake a business is always a risky activity anywhere in the world, but in emerging 

countries, such as Brazil, in the face of economic globalization and lower educational levels of 

the population, it represents an ongoing challenge for the assurance of good competitive 

conditions in an environment where the number of players is increasing, what offers better cost-

benefit relations to the consumer market. 

In this daily challenge, it is not rare to find companies in momentary financial difficulties and 

because of poor management, often cannot even see them, and for lack of corrective actions on 

time, fail to avoid the greater harm, which is the termination of their activities.  

When this actually happens, it is bad for the entrepreneur (equity), as well as for society (jobs) 

and the country (wealth creation).  

The choice of the Commercial Segment is due to the preferences of entrepreneurs to establish 

themselves with their own Business and the State of Goiás due to its faster economic growth.  

 

Keywords: Training, Professional, Education, Companies survival, GDP, Economics. 
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1. Introdução 

 

O Brasil, a partir da relativa estabilidade de preços e inserção do país numa estrutura de 

relacionamento comercial globalizada experimenta um modelo de desenvolvimento que 

privilegia a iniciativa privada e a economia de mercado como forma de geração de riqueza. 

Apesar da ampliação na participação da Área Pública na geração da riqueza nacional, 

medida através do Produto Interno Bruto – PIB, o papel exercido pelas empresas, em especial 

aquelas que mais contribuem para a oferta de empregos à população, alcança posição cada vez 

mais estratégica de maneira a influenciar as políticas governamentais com foco no crescimento 

econômico. 

Os demonstrativos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

refletem um avanço da Área Pública como proporção do PIB, na primeira década dos anos 

2000, mas é através das empresas privadas que se registra o crescimento substancial na geração 

de empregos, tanto em decorrência do maior número de empresas quanto dos ganhos de porte 

daquelas já existentes. 

Por outro lado é percebida uma clara dependência dos governos, central e locais, o que 

evidencia a fragilidade predominante na maioria das empresas, em especial as micro e 

pequenas, conforme pode ser depreendido do estudo realizado pelo SEBRAE, tratando os 

Fatores Condicionantes e Taxas de Sobrevivência e Mortalidade das Micro e Pequenas 

Empresas no Brasil – 2003-2005 (Brasília, 2007). 

Segundo aquele esse estudo, “dentre as políticas de apoio consideradas mais necessárias 

às Micro e Pequenas Empresas, crédito preferencial (juros e prazos) foi aquela com maior 

frequência assinalada pelos empresários. Da mesma forma, o tratamento tributário diferenciado 

também era reclamado por 70% das empresas ativas e extintas”. 

O país conta atualmente com milhares de empresas instaladas, em sua maioria 

classificadas como sendo de micro e pequeno porte, milhares sendo abertas anualmente, mas 

boa parte não resiste a dois anos de vida, e fatia maior ainda não chega a completar uma década 

de existência. 

Essa realidade é mais acentuada em regiões com estágio de desenvolvimento acelerado e 

que ainda não alcançaram a condição de crescimento econômico sustentável, como é o exemplo 

do Estado de Goiás. 

Goiás vem crescendo em ritmo mais forte do que a média brasileira, mas ainda não conta, 

em abundância, com alternativas econômicas a ponto de neutralizar impactos quando um ou 

outro setor apresenta oscilação de performance. 
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O Setor Comercial tem sido aquele que mais emprega mão de obra no país, inclusive em 

Goiás, e, assim, merece atenção a longevidade das empresas que atuam no segmento. 

 

1.1. Contextualização 

 

O sucesso ou insucesso de uma atividade empresarial ultrapassa os interesses exclusivos 

de seus proprietários, na medida da interdependência com a qual empregados, fornecedores 

(credores), governo e sociedade acumulam para o desenvolvimento em cada uma das 

respectivas dimensões. 

O estudo desenvolvido por Michael E. Porter pesquisa dez nações: Cingapura, Coreia, 

Itália, Japão, Dinamarca, Suécia, Suíça, Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, propondo 

agendas para oito delas, tratando das várias dimensões que envolvem a competitividade 

internacional, com propostas para empresas, sociedade e governos (PORTER, M.E.; Rio de 

Janeiro. Elsevier, 1989). 

 

Por que algumas nações têm êxito e outras fracassam na competição internacional? 
Por que uma nação se torna base para competidores internacionais bem-sucedidos 
numa indústria? 
Por que as empresas sediadas num determinado país são capazes de criar e manter 
uma vantagem competitiva em comparação com os melhores competidores no mundo 
num determinado campo? 

 

Em relação às primeiras perguntas, constata que a influência do país-sede na busca da 

vantagem competitiva em determinados campos é de importância central para o nível e índice 

de crescimento de produtividade, apesar da ausência ainda de uma explicação convincente para 

isso (1989, p.2). 

Segundo Porter (1989, p. 31), os governos devem fixar a meta adequada, produtividade, 

que sustentam a prosperidade econômica. 

 

Devem lutar pelos seus verdadeiros determinantes, como incentivo, esforço, e 
competição, não por escolhas tentadoras, mas geralmente contraproducentes, como 
subsídios, colaboração ampla e proteção “temporária”, frequentemente propostos. 
O papel adequado do governo é empurrar e desafiar a indústria para que avance, não 
proporcionar “ajuda” para que a indústria possa evitá-la (1989, p.32). 
 

A evolução tecnológica apresenta-se como fator de desequilíbrio importante, provocando 

desvantagens competitivas para as empresas que não conseguem usufruir de seus benefícios em 

tempo de se manterem íntegras. 
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A história recente do Brasil registra o quão difícil foi avançar na direção da modernidade. 

A própria democracia no país e sua necessária abertura econômica para o mundo, ainda não 

completaram 30 anos de vigência. 

Essa realidade coloca uma responsabilidade importante sobre as ações de governo para 

melhorar o ambiente de negócios e, sem paternalismo, introduzir mecanismos que apoiem a 

sobrevivência das empresas no país. 

A política de governo afeta a vantagem nacional, tanto positiva como negativamente 

(PORTER, 1989, p. 89). Todavia, apesar de significativo, esse papel é, inevitavelmente, parcial. 

Os governos não controlam a vantagem competitiva nacional, apenas podem influenciá-la. 

Por sua vez, a cultura de governança corporativa, cada vez mais difundida no meio 

empresarial, inclusive no Brasil, acaba também por contribuir em favor do ambiente de 

negócios e da competitividade de produtos e serviços disponíveis na economia local. 

 

É amplamente aceito que as práticas de governança podem causar impactos 
positivos ou negativos sobre as empresas individualmente. Além dos 
impactos microeconômicos no âmbito empresarial, diversos trabalhos têm 
evidenciado também os impactos macroeconômicos da governança 
corporativa, com implicações para o crescimento e desenvolvimento 
econômico dos países. 
Um ambiente com adequada regulação e forte proteção aos investidores 
poderia induzir as companhias a elevarem seus padrões de governança. 
Como resultado, os ambientes com empresas bem governadas seriam 
considerados mais confiáveis pelos agentes poupadores (como investidores 
do mercado e capitais e instituições financeiras), recebendo maior oferta de 
recursos locais e internacionais. O resultado seria empresas mais 
competitivas e mercados financeiros desenvolvidos, propiciando mais 
investimentos e maior desenvolvimento econômico. 
Deve-se também destacar o outro lado da moeda: a prevalência de más 
práticas de governança no ambiente empresarial pode impactar 
negativamente o crescimento macroeconômico. A crise asiática de 1997 e a 
série de escândalos corporativos nos Estados Unidos de 2001 a 2003 servem 
como exemplos dessa afirmação. Em ambos os casos, houve grande 
destruição de valor para todo o mercado, com prejuízos macroeconômicos e 
perigo para o sistema financeiro global. Um baixo padrão de governança 
corporativa, portanto, pode resultar em impactos negativos sobre a economia, 
aumentando a volatilidade dos mercados financeiros (SILVEIRA, Alexandre 
Di Miceli. Governança Corporativa no Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro. 
Elsevier – Campus, 2010, p. 9 e 10). 
 

Hoje, os governos de quase todos os países estão tomando medidas para melhorar a 

competitividade. Algumas das mais destacadas e comuns são: desvalorização da moeda, 

desregulamentação, privatização, relaxamento dos padrões de produtos e ambiente, promoção 

da colaboração entre empresas e de vários tipos de cooperação, estímulo a fusões, reforma 

tributária, desenvolvimento regional, negociação de limitação voluntária ou acordos de 

comercialização ordenada, esforços de melhorar o sistema educacional geral, expansão do 



 
15 

investimento governamental em pesquisa, programas governamentais de financiamento de 

novas empresas e papel mais interferente para a defesa e outras formas de aquisições 

governamentais (PORTER, 1989). 

Esses são indicativos de que uma atenção governamental sobre a saúde de sua economia, 

assim como das empresas sediadas em seus territórios, sempre enfatizando os efeitos negativos 

do protecionismo exagerado, deve ser tratada como prioritária. 

Ao considerar a interferência governamental para proteger empresas ou setores, Porter se 

manifesta contrário dedicando, inclusive, alguns parágrafos em sua obra de 1989: 

 

A proteção para permitir que as indústrias existentes se ajustem raramente tem êxito. 
Há alguns exemplos nas indústrias que estudamos, nos quais a vantagem competitiva 
foi reconquistada, depois de perdida. O melhor resultado, na prática, foi a redução de 
uma empresa até um núcleo que era sustentável. 
A proteção para permitir uma pausa para respirar não se ocupa das verdadeiras causas 
do declínio da indústria, que estão num “diamante”1 desfavorável. A proteção retarda, 
com frequência, em lugar de estimular o processo de reestruturação na direção de 
áreas de verdadeira vantagem competitiva. Permite às empresas permanecer em 
segmentos nos quais não tem realmente força. Adia as mudanças necessárias ao 
restabelecimento da vantagem competitiva, depois de anos de desorientação. As 
empresas não gostam de adaptar-se, quando acreditam que a adaptação pode ser 
evitada com a ajuda governamental. A proteção ligada a um plano de ajuste é, 
geralmente, pouco prática porque o plano de ajuste, elaborado através de um processo 
político, não incluirá a falência e drástica redução da capacidade que são realmente 
necessárias. 

 

A interpretação dos ensinamentos de Michael Porter remete à relevância do preparo que 

se deve ter ao implantar um empreendimento e os cuidados a serem observados para a sua 

sustentabilidade duradoura. 

A decisão de empreender com base em incentivos governamentais momentâneos, 

principalmente em países como o Brasil que apresentam curto histórico de economia livre, deve 

ser avaliada com bastante cuidado. 

Para encontrar os caminhos na direção da melhoria da competitividade no mundo dos 

negócios, é importante que as empresas atentem para oportunidades no mercado, e estejam 

disponíveis e capacitadas a desenvolverem ações que sejam suficientes para a redefinição de 

hábitos de consumo através da oferta de produtos e serviços inovadores. 

                                                           
1 Terminologia utilizada por Michael Porter para referir-se aos determinantes das vantagens competitivas 
sistematizadas pelas condições dos Fatores de Produção, condições de demanda, indústrias correlatas e de 
apoio, estratégia, estrutura e rivalidade entre as empresas. 
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Ao analisarem este tema, os Professores W. Chan Kim2 e Renée Mauborgne3 oferecem 

algumas conclusões importantes acerca da atuação das empresas, classificando como “Oceano 

Vermelho” o ambiente onde se registram disputas acirradas para conquista de posições em que 

a oferta de produtos e serviços é vasta e “Oceano Azul” como a condição de espaço amplo, 

dado que inexistem concorrentes e, portanto, um bom período de calmaria é possível de ser 

auferido. 

 

A Estratégia do Oceano Azul propõe uma abordagem sistêmica para tornar a 
concorrência irrelevante. 
Analisando uma vasta gama de movimentos estratégicos ao longo de ampla variedade 
de indústrias, os autores destacam os seis princípios que todas as empresas podem 
aplicar para desenvolverem e executarem com sucesso a estratégia do oceano azul. 
Os seis princípios mostram como reconstruir as fronteiras do mercado, concentrar-se 
no panorama geral, ir além da demanda existente, formular a estratégia da sequência 
adequada, superar os obstáculos organizacionais e orientar a execução da estratégia. 
A criação de oceanos azuis consiste em reduzir os custos e, ao mesmo tempo, 
aumentar o valor para os compradores. Essa é a maneira como se empreende um salto 
de valor tanto para a empresa quanto para os compradores. Como o valor para os 
compradores decorre da utilidade e do preço dos produtos e serviços e o valor para a 
empresa resultado do preço em comparação com os custos, só se alcança a inovação 
de valor quando todo o sistema de atividades da empresa, envolvendo utilidade, preço 
e custo, se alinha de maneira adequada. (KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. A 
estratégia do oceano azul: como criar novos mercados e tornar a concorrência 
irrelevante. São Paulo. ELSEVIER/CAMPUS, 2005, p. 16). 
 

Até mesmo em um ambiente influenciado por incentivos governamentais, as vantagens 

tendem a ser neutralizadas na medida em que várias empresas estejam disputando os mesmos 

espaços, usufruindo os mesmos benefícios e, desta forma, a capacidade de diferenciação e 

alternância de rotas para se alcançar o sucesso é de grande relevância e para isso há que se 

dispor de conhecimento técnico e sobre gestão. 

 

1.2.  Objetivo Geral da Pesquisa 

 

Muito se tem veiculado através dos meios de comunicação a respeito das dificuldades 

para se instalar uma empresa no Brasil. 

                                                           
2 W. Chan Kim é o professor de estratégia e gestão internacional da cadeira “Boston Consulting Group Bruce D. 
Henderson” do INSEAD. 

3Renée Mauborgne é professora de estratégia e gestão do INSEAD e “The INSEAD Distinguished Fellow”. 
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A instalação de uma empresa transcende a simples vontade do(a) titular da ideia 

embrionária, na medida em que mexe com as expectativas de vários outros agentes, como 

clientes, fornecedores, governo e possíveis empregados. 

Assim, se deseja através desta pesquisa, chamar a atenção para os riscos impostos a todas 

essas partes relacionadas, quando não são observadas as variáveis que movem a sustentação de 

um negócio, em especial aquelas que são controláveis no ambiente interno das mesmas. 

Os números de empresas que fracassam prematuramente denotam que os cuidados 

adotados pela burocracia governamental para se autorizar o início de uma atividade empresarial 

formal não têm sido eficazes. 

Afinal, se todos os controles estivessem focados na asseguração da longevidade das 

empresas, possivelmente a realidade constatada fosse diferente. 

O que se busca com esta pesquisa é analisar outras possíveis causas para o insucesso de 

um número significativo de empresas no Brasil, notadamente aquelas classificadas como Micro 

e Pequenas, a partir da análise das principais economias do país, ao invés de puramente aceitar 

como verdade absoluta as causas habitualmente atribuídas à burocracia governamental, carga 

tributária, enfim, todas aquelas que acontecem do lado de fora das organizações. 

 

1.2.1. Objetivos Específicos da Pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da investigação, os seguintes objetivos são considerados para a 

construção do raciocínio consolidado, sempre se observando o comportamento registrado no 

Estado de Goiás: 

 

a) Há concentração, de alguma forma, setorial ou geográfica, do grande número de 

empresas excluídas ou desativadas? 

b) O nível de oferta de insumos essenciais pode influenciar a ocorrência desse número 

significativo de encerramentos prematuros? 

c) Há evidências de que a ausência de capacitação profissional suficiente de 

empreendedores e mão de obra local influencie a ocorrência desse fenômeno? 

 

1.3.  Justificativa 

 

É através das empresas, principalmente as privadas, que o Brasil vem conseguindo 

realizar o seu desenvolvimento. 
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As taxas de desemprego vêm sendo reduzidas a cada ano, tendo alcançado marca histórica 

de praticamente “pleno emprego” em 2013. 

 O Setor Comercial é aquele que mais emprega mão de obra no Brasil e tem sido afetado 

por fatores conjunturais, tais como aumento de renda da população, barateamento de produtos 

em função de isenções tributárias, mas que não apresenta evidências de melhorias estruturais, 

em especial aquelas advindas da produtividade promovida por pessoal mais bem qualificado e 

que traria maior sustentabilidade aos empreendimentos. 

Empresas comerciais têm sido instaladas aproveitando a onda de “consumismo” 

estimulada pelo atual modelo econômico brasileiro, e, da mesma forma que surgem, muitas não 

resistem aos primeiros anos de existência e, ao encerrarem suas atividades, deixam um rastro 

de prejuízos de toda ordem. 

O interesse por este tema está pautado pela busca de causas internas que possam ser 

trabalhadas pelos empreendedores e, assim, contribuir para a melhora deste quadro tão negativo 

para o Brasil. 

 

1.4.  Metodologia 

 

No meio empresarial, não é incomum encontrarem-se alusões à legislação brasileira 

“intrincada” e complexa como causadora principal do encerramento de atividades de tantas 

empresas anualmente. 

Todavia, é certo que as leis devem ser observadas por todos, e, portanto, essa 

complexidade, em princípio, não distingue cidadãos ou agentes que se lançam numa ou noutra 

atividade empresarial. 

Assim, assumindo-se como verdadeira esta afirmação, e considerando que nem todas as 

empresas que são instaladas fracassam prematuramente, propõe-se o aprofundamento na 

averiguação sobre outras possíveis causas para este comportamento diferenciado. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório, na medida em que está 

baseada em bibliografia já existente sobre o assunto, tais como livros, artigos e outras 

publicações que permitem uma interpretação sobre as ocorrências identificadas. 

Para a sua realização, utiliza-se uma abordagem quantitativa do problema, confrontando-

se dados disponíveis e publicados por organismos oficiais e de credibilidade incontestável. 

Os métodos adotados oscilam entre o dedutivo e o comparativo, na medida em que propõe 

leitura e análise dos dados sob a ótica dos problemas objeto da pesquisa, encaminhando a pontos 
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de vista importantes sobre as possíveis causas para o insucesso de um número considerável de 

empresas no Brasil. 

A pesquisa procura confrontar a realidade divulgada pelos organismos oficiais com a 

literatura existente a respeito de princípios relevantes para a boa gestão de empresas, 

notadamente comerciais, visitando autores renomados nas ciências econômicas e 

administrativa. 

 

1.5. Estrutura da dissertação 

 

A estrutura desta dissertação está organizada através de seis capítulos, a saber: 

 

a) O primeiro trata da etapa introdutória com sua contextualização, da indicação dos objetivos, 

geral e específicos, da pesquisa, da justificativa para a pesquisa, assim como da metodologia 

eleita para a sua realização. 

No primeiro capítulo da dissertação, são encontradas as bases a partir das quais são extraídas 

as inquietações acerca de como muitos negócios são implantados no Brasil, sem observância 

de conceitos fundamentais oferecidos por pensadores e estudiosos da administração de 

empreendimentos. 

Os objetivos delineados pela Pesquisa são apresentados na perspectiva de se demarcarem no 

universo das empresas encerradas prematuramente, possíveis causas para esse fenômeno. 

 

b) O segundo capítulo apresenta um histórico sobre o pensamento econômico em torno das 

empresas, remontando ao século XVIII. 

A literatura escolhida confirma a importância da gestão empresarial profissionalizada e sua 

relevância para um ambiente cada vez mais competitivo. 

Traz ainda constatações publicadas por autores contemporâneos que reforçam conceitos 

como trabalho em equipe, conhecimentos e competências compartilhados, supremacia da 

disciplina sobre a “boa ideia” como fatores de sucesso para as empresas. 

Além disso, coloca luz sobre a relevância do marketing enquanto norteador das ações 

comerciais, deixando claro que o “mercado” é como um organismo que tem regras próprias, 

as quais precisam ser entendidas previamente, antes de qualquer movimento empreendedor. 

Na sequência, explora a gestão financeira como essencial ao controle das atividades 

desenvolvidas pelas empresas, evidenciando que a sua ineficiência pode ser tão danosa para 

um empreendimento quanto a falta de vendas e faturamento, por exemplo. 
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Nesta perspectiva, coloca em destaque a função financeira, para estabelecimento dos limites 

de custos e despesas como proporção das receitas ou ainda quanto deveria ser o nível mínimo 

de faturamento para sustentabilidade numa estrutura fixa determinada. 

Também reflete os riscos de um crescimento de vendas desordenado financeiramente, ou 

seja, sem os cuidados com as fontes de financiamento, no tocante a preços e custos. 

Culminando a revisão sobre as funções vitais de um empreendimento, traz os riscos de 

dificuldades financeiras e também histórico sobre o ciclo de vida das organizações. 

Através da revisão bibliográfica, procura-se enfatizar a complexidade da trajetória de uma 

empresa bem sucedida, bem como destacar os riscos à sua sobrevivência quando não 

observados os preceitos elementares delineados. 

 

c) O terceiro capítulo reflete o comportamento da economia brasileira na primeira década do 

presente século, destacando os principais geradores da riqueza nacional, ou seja, os 

segmentos de atividade mais relevantes e as regiões onde estas são desenvolvidas. 

Além disso, propõe uma reflexão sobre o emprego de mão de obra no Brasil, bem como 

salários pagos, distribuídos pelas empresas constituídas pelos principais setores de atividade 

econômica. 

Através da correlação entre os dados sobre a população habitante nas dez maiores economias 

do país, busca estabelecer uma conexão entre níveis de escolaridade, renda média e possíveis 

gargalos para o crescimento econômico equilibrado. 

A evolução do Produto Interno Bruto - PIB aponta o Estado de Goiás como o único a ganhar 

participação relativa na sua composição, inclusive em Setores que não cresceram em termos 

de consolidado nacional, mas ainda não consegue uma sustentabilidade tal que lhe permita 

um desenvolvimento mais bem estruturado. 

Quando se observa o quadro de ocupação de mão de obra, Goiás não apresenta o mesmo 

comportamento observado no PIB, tendo avançado posições apenas no segmento da 

construção civil, ou seja, da mesma forma como os demais Estados. 

O fator “qualificação da mão de obra” é também trabalhado neste capítulo, quando abordada 

a distribuição das pessoas com maior escolaridade pelas principais economias do país, 

procurando-se demonstrar o potencial de crescimento das atividades geradoras de riqueza a 

partir da disponibilidade deste “insumo”. 

Ao final do capítulo, apresenta-se coletânea de informações sobre a longevidade das 

empresas, observando macro setores de atividade econômica e avanços ou recuos 

observados em cada uma das maiores economias. 
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Na expectativa de estabelecer a conexão entre a menor disponibilidade de mão de obra capaz 

de diagnosticar e de propor soluções para a gestão financeira das empresas e o 

comportamento das taxas de longevidade das mesmas em cada região, dedica-se a refletir 

comparativo evidenciando as distâncias existentes dos Estados considerados emergentes e 

aqueles já mais avançados. 

A figura do “Contador” como sendo o primeiro recurso lembrado pelos empreendedores 

para apoio na gestão motiva a identificação de quão abundante é esse “insumo” no país de 

forma geral. 

Concluindo, o capítulo terceiro aborda a evolução do número de empresas cadastradas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, destacando que o comportamento dos 

primeiros cinco anos não se sustentou nos cinco seguintes, eis que o primeiro período 

registrou crescimento no tamanho desse universo e, em seguida, recuou de forma expressiva. 

Além disso, os Estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Goiás 

passaram a concentrar fatia maior do total das empresas cadastradas pelo Instituto. 

 

d) A partir do capítulo quatro, desenvolve-se a pesquisa aprofundando-se no cruzamento dos 

dados recolhidos sobre a longevidade das empresas, a ocupação de mão de obra e a 

disponibilidade deste insumo pelas Regiões mais representativas do PIB brasileiro, 

acrescentando ainda estudo sobre as possíveis causas para o insucesso na visão dos 

empresários, conforme obtido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE em articulação com a Confederação Nacional de Bens, Serviços e 

Turismo – CNC. 

Procura ainda sinalizar a tendência de piora dos indicadores financeiros entre as empresas 

ativas comparando-as às empresas extintas, alertando sobre os riscos ampliados ao longo dos 

últimos anos à sobrevivência das empresas. 

As evidências recolhidas sobre a ausência de capacitação profissional são também 

apresentadas, o que pode potencializar esses riscos de insucesso empresarial. 

 

e) O capítulo 5 apresenta as considerações finais da dissertação, destacando o objetivo da 

pesquisa e as limitações do estudo em função das informações disponíveis sobre o tema. 

 

f) O capítulo 6 demonstra a bibliografia completa utilizada para os estudos realizados, 

dispondo-a por ordem alfabética dos autores das respectivas obras consideradas. 
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2. A importância da gestão profissional das empresas 

 

A importância da profissionalização na gestão das empresas não é fruto da modernidade 

ou “modismo”.  

A maior complexidade das relações empresariais faz com que a exigência de 

conhecimentos seja de fato uma condição de sobrevivência para todos os empreendimentos, 

empreendedores ou profissionais no mundo dos negócios. 

Esta afirmação não acrescenta dado novo pois demandas nessa direção já acontecem há 

séculos. 

 Observando-se a história da Economia, encontra-se a “Árvore Genealógica” traçada por 

Samuelson, apontando Adam Smith (1723-1790) como gênio tutelar da escola clássica que 

gerou David Ricardo (1772-1883), o “pai de todos”, e, por sua vez, duas correntes opostas: 

uma, ortodoxa, personificada em John Stuart Mill (1806-1876) e nos neoclássicos Léon Walras 

(1834-1910), William Stanley Jevons (1835-1882), e Alfred Marshall (1842-1924), a qual 

gerou John Maynard Keynes (1883-1946), de que provieram, por sua vez, os “neo” e os “pós-

keynesianos” dos nossos dias; outra, heterodoxa, representada por Karl Marx (1818-1883) e 

seus descendentes “socialistas científicos” (STRAUCH, 1982). 

 Ainda segundo Strauch, Alfred Marshall (1842-1924) foi um dos grandes mestres 

fundadores da Economia Política Clássica Inglesa, corrente de pensamento das mais fecundas 

que, brotando da revolução industrial, expandiu-se no século XIX e espraiou-se até nossos dias 

por ramificações e canais doutrinários os mais diversos (1982). 

Em sua obra, Princípios de Economia (1920, reeditada em 1982; Abril Cultural, São 

Paulo), Marshall já defendia a importância de se conhecer profundamente todas as variáveis 

que impactavam a atividade econômica como sendo o caminho para o sucesso de um 

empreendimento. 

 
O fabricante que não produz para atender a encomendas mas para o mercado em geral, 
precisa, em seu papel primordial de comerciante e de organizador da produção, ter um 
conhecimento completo das “coisas” de sua própria indústria. Deve ter a faculdade de 
poder prever os amplos movimentos da produção e do consumo, saber onde há 
probabilidade de fornecer uma nova mercadoria, que irá ao encontro de uma 
necessidade real, ou saber melhorar o sistema de produção de um velho artigo. Deve 
ser capaz de julgar com prudência e de correr riscos corajosamente, além de entender 
dos materiais e maquinismos utilizados em seu ramo. 
Em segundo lugar, no papel de empregador, deve ser um condutor de homens. Deve 
ter a faculdade de, primeiro, escolher acertadamente os seus auxiliares e, depois, 
confiar inteiramente neles; interessá-los no negócio e fazer com que confiem nele, de 
modo a que utilizem todas as faculdades de iniciativa e invenção que possuírem 
enquanto ele próprio exerce a direção geral de todas as operações e mantém a ordem 
e a unidade na finalidade principal do negócio. 
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 As aptidões necessárias para ser empregador ideal são tão grandes e tão numerosas 
que poucas pessoas podem possuí-las todas em alto grau. Sua importância relativa, no 
entanto, varia com a natureza da indústria e as proporções do negócio, e enquanto um 
empregador possui em alto grau um certo número de qualidades, um segundo 
empregador possui outras. 

 
Marshall defendia a profissionalização da empresa como forma de sua perpetuação. 

Acreditava na capacitação das pessoas como caminho para se alcançar competitividade nas 

transações empresariais. 

Por sua vez, John Maynard Keynes (1883-1946), seguidor da linha defendida por 

Marshall, considerava que os negócios eram, em parte, uma loteria, embora o resultado final 

fosse predominantemente determinado pelo fato de serem as aptidões e o temperamento dos 

dirigentes superiores ou inferiores à média. Os homens de negócio faziam um jogo que era uma 

mescla de habilidade e de sorte, cujos resultados médios seriam desconhecidos pelos jogadores 

que dele participavam (A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, 1935 – reeditada em 

1983, Abril Cultural, São Paulo, p.111). 

 
Se a natureza humana não sentisse a tentação de arriscar a sorte, nem de sentir a 
satisfação de construir uma fábrica, uma estrada de ferro, de explorar uma mina ou 
uma fazenda, provavelmente não haveria muitos investimentos como mero resultado 
de cálculos frios. 

O grande desafio que se apresenta até hoje é o encontro do equilíbrio entre a vocação 

empreendedora, o apetite para correr riscos e a busca de conhecimentos para que estes possam 

ser minimizados ou até mesmo eliminados, em benefício da prosperidade dos negócios. 

 A presença do visionário empreendedor nato é sempre muito importante, mas não é mais 

suficiente, pois o nível da competição instalada numa economia cada vez mais globalizada, 

rejeita outra forma de gerir uma empresa que não seja em bases profissionais. 

A evolução tecnológica apresenta-se como fator de desequilíbrio importante, provocando 

desvantagens competitivas para as empresas que não conseguem usufruir de seus benefícios em 

tempo de se manterem íntegras. 

Como Joseph Schumpeter (apud Porter 1989, p.21) reconheceu há muitas décadas, não 

existe equilíbrio na competição.  

A competição é uma paisagem que varia constantemente e onde surgem novos 
produtos, novas maneiras de comercializar, novos processos de produção e novos 
segmentos de mercado. A eficiência estática num ponto no tempo é rapidamente 
superada por um índice de progresso mais intenso.  

 

 Não há espaço para “amadorismo” no mundo dos negócios. A ausência de uma gestão 

profissional deve ser considerada como um “risco” à atividade empreendedora desenvolvida 
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em países como o Brasil, por exemplo, onde o nível de escolaridade, em média, é baixo, o que 

afeta a produtividade de sua força de trabalho. 

 Essa condição, combinada com um desejo de independência financeira inerente à 

população brasileira, acaba levando pessoas “despreparadas” a arriscarem-se como empresários 

em atividades nas quais o grau de competição é tamanho que não abre espaços para sobrevida 

de entrantes inexperientes. 

 Importante destacar, ainda, a parcela da população que é levada à atividade 

empreendedora por absoluta necessidade, dadas as eventuais dificuldades para encontrarem 

emprego. Este dado é evidenciado através do estudo desenvolvido, em conjunto, pela 

Confederação Nacional do Comércio – CNC e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE em 2008 (A competitividade nos Setores de Comércio, de 

Serviços e do Turismo no Brasil: Perspectivas até 2015. Brasília. 2008). 

 Já se foi o tempo em que bastava dispor de uma ideia para colocá-la em oferta ao mercado, 

abrir as portas de uma empresa e trabalhar para a sua prosperidade e perpetuação. 

 A iniciativa empreendedora é extremamente salutar para o desenvolvimento econômico 

e social mas há que se ter um mínimo de preparo para que se conquiste um “lugar ao sol” no 

mundo dos negócios.  

 

2.1 Da ideia à implantação do negócio 

 

James C. Collins, por muitos considerado o sucessor de Peter Drucker como pensador 

contemporâneo em Administração, é coautor do Best-seller “Feitas para Durar” (2000). 

Jim Collins, como é conhecido, em associação com Jerry I. Porras, ambos professores em 

Stanford, realizaram uma pesquisa sobre 18 empresas excepcionais e duradouras, algumas com 

quase cem anos de existência, cujo desempenho vinha sendo 15 vezes superior ao da média do 

mercado acionário desde 1926. 

Reunindo cerca de cem mil páginas de livros, relatórios, matérias de jornais e revistas, 

eles traçaram o perfil histórico, estrutural, filosófico e a performance destas empresas, 

comparando-as com outras bem-sucedidas, mas não tanto quanto as chamadas empresas 

visionárias. 
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Esta obra reúne as conclusões desta pesquisa de seis anos, que derrubou mitos do sucesso, 

como o líder carismático, a intuição, a empresa voltada para o cliente, downsizing4, melhoria 

contínua e delegação de poderes.  

Mito 1: Para começar uma nova empresa, é preciso ter uma grande ideia. 
Realidade: Começar uma empresa com uma “grande ideia” pode ser uma péssima 
ideia. Poucas empresas visionárias começaram com uma grande ideia. Na verdade, 
algumas começaram sem nenhuma ideia específica e algumas até começaram com 
erros.  
Mito 2: As empresas visionárias precisam de grandes líderes carismáticos 
Realidade: Empresas visionárias definitivamente não precisam de líderes visionários 
carismáticos e, na verdade, eles podem ser nocivos para as suas perspectivas de longo 
prazo. 
Mito 3: O principal objetivo das empresas mais bem-sucedidas é maximizar os 
lucros  
Realidade: Ao contrário do que rezam as doutrinas acadêmicas, a “maximização da 
riqueza dos acionistas” ou a “maximização dos lucros” não foi a força impulsionadora 
dominante ou o principal objetivo ao longo da história das empresas visionárias. As 
empresas visionárias vão atrás de um conjunto de objetivos, dentre os quais ganhar 
dinheiro é apenas um – e não necessariamente o principal. 
Mito 4: As empresas visionárias têm um subconjunto comum de valores centrais 
“corretos”  
Realidade: Não existe um conjunto “correto” de valores centrais para ser uma 
empresa visionária. De fato duas empresas podem ter ideologias radicalmente 
distintas, sendo as duas visionárias. Numa empresa visionária, os valores centrais nem 
mesmo precisam ser “iluminados” ou “humanistas”, apesar de normalmente serem 
assim. A variável crucial não é o conteúdo da ideologia de uma empresa, mas o quanto 
ela acredita na sua ideologia e a maneira como a empresa a vive, respira e expressa 
com consistência em tudo aquilo que faz. As empresas visionárias não perguntam “O 
que deveríamos valorizar?”, mas “O que nós realmente valorizamos dos pés à 
cabeça?”. 
Mito 5: A única constante é a mudança. 
Realidade: Uma empresa visionária preserva quase que religiosamente a sua 
ideologia central – mudando-a muito pouco, se mudar. Os valores centrais de uma 
empresa visionária formam uma base sólida e não se deixam levar por tendências e 
modas passageiras; em alguns casos, os valores centrais permaneceram intactos por 
mais de cem anos. O objetivo fundamental de uma empresa visionária – sua razão de 
ser – pode servir de guia por muitos séculos, como uma estrela no horizonte. Contudo, 
ao mesmo tempo em que mantêm suas ideologias centrais bem determinadas, as 
empresas visionárias demonstram ter uma incrível vontade de progredir que lhes 
permite mudar e se adaptar sem comprometer seus ideais tão acalentados. 
Mito 6: Grandes empresas não se arriscam. 
Realidade: As empresas visionárias podem parecer escrupulosas e conservadoras 
para quem as vê de fora, mas elas não têm medo de se comprometer com “Metas 
Audaciosas”. Como escalar uma montanha enorme ou ir à lua, uma Meta Audaciosa 
pode ser assustadora e às vezes arriscada, mas a aventura, a excitação e o desafio que 
ela proporciona pegam as pessoas de jeito e fazem a adrenalina correr, fazendo com 
que todos trabalhem em direção ao progresso.  
Mito 7: As empresas visionárias são excelentes lugares para se trabalhar. 
Realidade: Apenas aqueles que se ajustam muito bem com a ideologia central e os 
padrões exigentes de uma empresa visionária irão considerá-la um ótimo local de 
trabalho. Se você for trabalhar numa empresa visionária, ou você se dará bem e 
progredirá – dificilmente estaria mais feliz em outro lugar – ou será destruído como 
um corpo estranho.  

                                                           
4Downsizing, ações direcionadas para redução de custos, notadamente a partir do redimensionamento das 
estruturas organizacionais. 
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Mito 8: As melhores jogadas de empresas muito bem-sucedidas baseiam-se num 
planejamento estratégico brilhante e complexo. 
Realidade: Algumas das melhores jogadas de empresas visionárias decorrem de 
experiências, tentativas e erros, oportunismo e – literalmente – acidentes. 
Mito 9: As empresas devem contratar diretores-executivos de fora para 
estimular mudanças fundamentais 
Realidade: As práticas de gerenciamento desenvolvidas internamente ditam as regras 
nas empresas visionárias de forma muito mais significativa do que nas empresas de 
comparação. Mais uma vez, elas colocaram abaixo a pressuposição de que mudanças 
significativas e novas ideias não podem vir de dentro. 
Mito 10: As empresas mais bem-sucedidas se concentram principalmente em 
superar a concorrência. 
Realidade: As empresas visionárias se concentram em primeiro lugar em se superar. 
Para as empresas visionárias, o sucesso e superar a concorrência não são a meta final, 
mas o resultado residual de se perguntarem incansavelmente: “Como podemos nos 
desenvolver para nos sairmos melhor amanhã do que nos saímos hoje”? 
Mito 11: Não se pode ter tudo na vida. 
Realidade: As empresas visionárias não se martirizam com a “tirania do OU” – o 
ponto de vista puramente racional que diz que só se pode ter A ou B, mas não os dois. 
Elas se recusam a ter que escolher entre a estabilidade ou o progresso; culturas de 
devoção ou a autonomia individual; gerentes treinados internamente ou mudanças 
fundamentais; práticas conservadoras ou Metas Audaciosas; ganhar dinheiro ou viver 
de acordo com os seus valores e objetivos. Ao contrário, elas adotam a “genialidade 
do E” – o ponto de vista paradoxal que permite que elas lutem para ter A e B ao mesmo 
tempo. 
Mito 12: As empresas se tornam visionárias basicamente através de “declarações 
de visão”. 
Realidade: As empresas visionárias não chegaram a este patamar por causa das suas 
declarações de visão (apesar de muitas terem redigido tais declarações). Elas também 
não cresceram por terem criado uma das declarações de visão, valores, objetivo, 
missão ou meta de gerenciamento populares hoje em dia (apesar de terem criado 
declarações deste tipo com mais frequência do que as empresas de comparação e 
muitas décadas antes de virarem moda). Uma declaração pode ser uma etapa útil para 
tornar uma empresa visionária, mas é apenas uma das milhares de etapas de um 
processo infindável de expressão das características fundamentais que identificamos 
nas empresas visionárias. 

 A conclusão possível de ser extraída da pesquisa realizada por Collins e Porras é de que 

muito mais do que uma boa ideia, persistência, disciplina, ousadia e capacidade adaptativa para 

que as empresas se perpetuem são essenciais para transcender gerações. 

 Além disso, os ideais concebidos desde a fundação da empresa precisam ser adotados e 

praticados por todos os que a operam, em prol do objetivo que a inspirou. 

 Por trás de princípios como estes, reside a necessidade de habilitar o empreendedor ou 

empreendedora à compreensão de suas reais necessidades, para adquirirem confiança nas 

pessoas certas, para compartilhamento de suas carências empresariais, sem perda da liderança 

e do comando sobre o negócio. 

 O Professor Jim Collins em 2002 aprofundou-se ainda mais sobre os valores essenciais 

para o sucesso de uma empresa, enfatizando a importância da cultura da disciplina impregnada 

em todos os níveis da organização. 
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Primeiro Quem... depois o Que: Primeiro as pessoas certas dentro do barco e as 
pessoas erradas fora dele. Só depois disso, decidir para onde levar o barco” (Collins, 
J; Empresas Feitas para Vencer, Campus, 2002, p.31). 

 Toda e qualquer empresa enfrenta dificuldades em seu cotidiano e para superá-las precisa 

contar com inteligência, conhecimento e capacidade de superação e, muitas vezes, estas 

competências não estão concentradas em seus fundadores.  

 Como bem definiu Marshall, ninguém consegue ser “bom” em tudo aquilo que é 

necessário para conduzir um empreendimento ou uma empresa. 

 

2.2 Gestão comercial, em especial nas fases de crescimento e consolidação do 

empreendimento 

 

Segundo Philip Kotler (2000), as empresas devem pensar no novo milênio como uma 

oportunidade para conquistar o coração e a mente de todos. A economia globalizada deixou de 

ser uma “ideia” para se tornar uma “realidade” cheia de oportunidades e, principalmente, 

desafios. Para sobreviver, as empresas precisam se adaptar ao ambiente atual – extremamente 

segmentado – e aprender a usar todos os recursos de marketing disponíveis. 

Kotler define a administração de marketing como o “esforço consciente para alcançar 

resultados de troca desejados com mercados-alvo” (2000, p. 38). 

O grau de dificuldades enfrentadas por qualquer que seja o empreendedor pode ser 

avaliado já pelo posicionamento escolhido para o seu negócio. Há cinco orientações 

concorrentes, com bases nas quais as organizações conduzem atividades de marketing: a 

orientação de produção, a orientação de produto, a orientação de vendas, a orientação de 

marketing e a orientação de marketing societal (KOTLER, P.; Administração de Marketing, 

2000, Prentice Hall, São Paulo, pp. 38 a 47). 

 
A orientação de produção sustenta que os consumidores dão preferência a produtos 
fáceis de encontrar e de baixo custo. Empresas orientadas para a produção 
concentram-se em alcançar alta eficiência de produção, baixos custos e distribuição 
em massa. Elas supõem que os consumidores estejam interessados principalmente em 
disponibilidade de produtos e preços baixos. 
A orientação de produto sustenta que os consumidores dão preferência a produtos 
que ofereçam qualidade e desempenho superiores ou que tenham características 
inovadoras. Empresas orientadas para o produto se concentram em fabricar produtos 
de qualidade e em aperfeiçoá-los com o tempo. Elas presumem que os compradores 
admiram produtos bem feitos e que podem avaliar qualidade e desempenho. 
Entretanto, às vezes, essas empresas se veem presas em um “caso de amor” com seu 
produto e não percebem aquilo de que o mercado necessita. 
A orientação de vendas parte do princípio de que os consumidores e as empresas, 
por vontade própria, normalmente não compram os produtos da organização em 
quantidade suficiente. A organização deve, portanto, empreender um esforço 
agressivo de vendas e promoção. Esse conceito pressupõe que os consumidores 
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normalmente demonstram uma inércia ou resistência em relação à compra e devem 
ser persuadidos a comprar. Também pressupõe que a empresa possui uma bateria 
efetiva de ferramentas de venda e promoção para estimular mais compras. A maioria 
das empresas pratica a orientação de vendas quando tem excesso de capacidade. Seu 
objetivo é vender aquilo que fabrica, em vez de fabricar aquilo que o mercado quer. 
A orientação de marketing sustenta que a chave para alcançar as metas 
organizacionais está no fato de a empresa ser mais efetiva que a concorrência na 
criação, entrega e comunicação de valor para o cliente de seus mercados-alvo 
selecionados. A orientação de marketing baseia-se em quatro pilares: mercado-alvo, 
necessidades de clientes, marketing integrado e lucratividade. Enquanto a orientação 
de vendas adota uma perspectiva de dentro para fora, a orientação de marketing adota 
uma perspectiva de fora para dentro da empresa. Começa com um mercado bem 
definido, focaliza as necessidades dos clientes, coordena todas as atividades que os 
afetarão e produz lucros satisfazendo-os. A principal meta da orientação de marketing 
é auxiliar organizações a atingir seus objetivos. No caso de empresas privadas, o 
objetivo maior é o lucro. Mas empresas privadas não devem puramente objetivar 
lucros, mas alcançar lucros como consequência de criação de valor superior para o 
cliente. 
A orientação de marketing “societal” sustenta que a tarefa da organização é 
determinar as necessidades, os desejos e os interesses dos mercados-alvo e fornecer 
as satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente do que a concorrência, de uma 
maneira que preserve ou melhore o bem estar do consumidor e da sociedade. A 
orientação de marketing “societal” exige que as empresas incluam considerações 
sociais e éticas em suas práticas de marketing. Elas devem equilibrar e fazer 
malabarismos com três considerações frequentemente conflitantes: lucros para a 
empresa, satisfação dos desejos dos consumidores e interesse público. 

 
 É possível deduzir-se que há mercado para tudo aquilo que se deseje comercializar. No 

entanto, o que define a viabilidade, principalmente econômica e financeira, é o nível de escala 

em que o interesse dos compradores será conquistado pelos empreendedores. 

Um empreendedor que não tenha um mínimo de capacitação para identificar em que 

momento deve utilizar esta ou aquela orientação, por exemplo para enfrentar a concorrência e 

potencializar suas vendas, poderá enfrentar sérias dificuldades. 

 
Um mercado é o conjunto de todos os compradores, efetivos e potenciais, de uma 
oferta ao mercado.  
O tamanho de um mercado depende do número de compradores que possa existir para 
uma determinada oferta ao mercado.  
O mercado potencial é o conjunto de consumidores que demonstram um nível de 
interesse suficiente por uma oferta ao mercado. 
O interesse dos consumidores não basta para definir um mercado.  
Consumidores potenciais devem possuir renda suficiente e devem ter acesso à oferta.  
O mercado disponível é o conjunto de consumidores que possuem renda, interesse e 
acesso a uma determinada oferta. (KOTLER, 2000, p.141). 

 
Frequentemente um empreendedor “novato” busca nas atividades de comércio as 

oportunidades para se instalar e justamente estas são caracterizadas por um reduzido grau de 

profissionalização, conforme evidências mais adiante comentadas. 

O Varejo inclui todas as atividades relativas à venda de produtos ou serviços diretamente 

aos consumidores finais, para uso pessoal e não comercial. Um varejista, ou uma loja de varejo, 
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é qualquer empreendimento comercial cujo faturamento provenha principalmente da venda de 

pequenos lotes no varejo (KOTLER, 2000, p.540). 

 
Há muitos tipos de organizações de varejo, e novos formatos continuam surgindo. Há 
varejistas de loja, varejistas sem loja e organizações de varejo. 
Os tipos de lojas de varejo passam por estágios de crescimento e declínio que podem 
ser descritos como o ciclo de vida do varejo. Um formato de varejo surge, desfruta de 
um período de crescimento acelerado, atinge a maturidade e, então, declina. 
Os antigos formatos de varejo levavam muitos anos para atingir a maturidade; para 
formatos mais recentes, esse processo é muito mais rápido. 
Novos formatos de loja surgem para atender a preferências muito diferentes de 
consumidores quanto a níveis de serviços e a serviços específicos. 
Embora a maioria das mercadorias e dos serviços seja vendida por meio de lojas, o 
varejo sem loja tem crescido muito mais rapidamente que o varejo de lojas. Alguns 
observadores preveem que metade de todas as mercadorias em geral será vendida pelo 
varejo sem loja no início do século XXI. (KOTLER, 2000, pp. 540-542). 

 
São conceitos cuja assimilação pode parecer simples, e até mesmo pode ser, mas, para 

percebê-los, é necessário que se esteja preparado. 

Idealmente, empreendedores, mesmo que iniciantes, deveriam adota-los como ponto de 

partida para a instalação de seus negócios, pois evitaria surpresas indesejáveis no 

encaminhamento dos mesmos. Afinal, trata-se da construção da principal fonte de recursos para 

o negócio: as vendas. 

A estruturação de uma empresa comercial, com acumulação de estoques de mercadorias 

sem o cuidado de se estudar o mercado, o perfil do público-alvo, configura-se como um mal 

começo. Se eventualmente existirem dificuldades para “desova” das mercadorias adquiridas em 

excesso, por exemplo, a área comercial será pressionada para promover vendas a qualquer preço 

ou condições de pagamento, acarretando prejuízos não apenas financeiros mas também à 

imagem do novo empreendimento ante o posicionamento desejado. 

 

2.3 Gestão financeira do negócio 

 

A gestão financeira de um empreendimento não se resume à verificação periódica do 

saldo existente no caixa ou contas correntes bancárias, ou se há suficiência de fundos para 

realizar os pagamentos dos compromissos vincendos. 

Tão importante quanto “vender” é controlar e aferir a qualidade desta venda, sob o ponto 

de vista econômico-financeiro, para sustentabilidade dos negócios e, em última instância, 

conforto de credores e acionistas. 
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O exercício desta importante função, em qualquer empreendimento, passa 

obrigatoriamente pela Contabilidade, apesar de esta, em muitas vezes, especialmente no Brasil, 

ser colocada em segundo plano como se existisse apenas para o cumprimento de normas legais. 

Segundo Iudícibus, o objetivo principal da Contabilidade é fornecer informação 

econômica, física, de produtividade e social relevante para que cada usuário possa tomar suas 

decisões e realizar seus julgamentos com segurança. (TEORIA DA CONTABIIDADE, 

ATLAS, São Paulo, 2010, p. 14). 

Dentre as várias abordagens da Contabilidade, segundo os conceitos de Hendriksen (apud 

Iudícibus, 2010), chama a atenção a Abordagem Sistêmica, possivelmente como sendo aquela 

que melhor sintetiza a relevância da Ciência para a gestão financeira das organizações: 

Esta parece ser uma base profícua para a Contabilidade, que, de fato, pode ser 
conceituada como o método de identificar, mensurar e comunicar informação 
econômica, financeira, física e social, a fim de permitir decisões e julgamentos 
adequados por parte dos usuários da informação. Esse processo de comunicação 
implica o reconhecimento dos tipos de informação necessária para cada principal 
usuário da informação contábil e a avaliação da habilidade dos usuários em interpretar 
a informação adequadamente. Na parte de posições doutrinárias sobre qual é o tipo de 
decisão que leva a resultados adequados e não entra em critérios de julgamento tanto 
sobre a ética de determinado procedimento como sobre o uso dos poderes societários, 
mas procura entender as necessidades expressas de cada usuário e fornecer uma 
resposta adequada, com a única ressalva de que para utilizar uma grande gama de 
informações, e sobre as restrições de mensuração da própria Contabilidade. Realça, 
assim, a noção de relevância, talvez prestada; caso contrário, não saberíamos quais os 
limites a serem impostos à comunicação e à informação. Envolve um processo de 
participação entre usuário e Contabilidade e uma noção sistêmica da Contabilidade 
dentro do processo ou sistema de informação empresarial (Iudícibus, 2010, p.10). 

Os empreendimentos que conseguem explorar todo o potencial de informações 

produzidas pela Contabilidade têm maiores chances de atuar sobre os diagnósticos elaborados 

e anteciparem-se aos problemas que impactam nas questões econômicas e financeiras. As 

evidências da valorização deste conhecimento pelos empresários são encontradas no estudo 

elaborado pelo SEBRAE sobre os Fatores Condicionantes e Taxas de Sobrevivência e 

Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas no Brasil 2003-2005 (Brasília. 2007, p.32). 

O Fluxo de Caixa é um dos itens mais importantes para a gestão de um empreendimento 

e pode também ser extraído das demonstrações financeiras elaboradas pela contabilidade da 

empresa. Existe, inclusive, uma demonstração contábil oficial denominada Demonstração de 

Fluxos de Caixa a qual ajuda a explicar a variação dos saldos de caixa e aplicações financeiras 

(ROSS, WASTERFIELD e JAFFE; Administração Financeira – Corporate Finance, ATLAS, 

São Paulo 2011, p. 43). 

Em finanças, o valor da empresa é dado por sua capacidade de gerar fluxos de caixa. 
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Tão importante quanto a geração de fluxos de caixa, é a sua confrontação com o capital 

investido, pois é através disso que se afere a taxa de remuneração do mesmo. 

Mesmo que uma empresa apresente saldos de caixa “positivos”, não significa que esteja 

“saudável” financeiramente, pois é possível que estes sejam derivados de um endividamento 

mal estruturado. 

Neste contexto, a forma como a empresa é financiada é outro fator de extrema relevância. 

Segundo Famá e Grava, ainda que não chegando a uma conclusão definitiva, em estudo 

realizado sobre a estrutura de capital, e confrontando conceitos de renomados pensadores como 

Brealey, Myers, Modigliani, Miller, entre outros, o endividamento contribui para aumentar o 

valor da empresa, respeitados alguns limites e restrições. 

 
O endividamento contribui para aumentar o valor da empresa pela eficiência fiscal 
que promove, até o ponto que sua contribuição marginal se iguala ao custo de restrição 
financeira. Ironicamente, o efeito prático de benefícios e custos segundo a teoria 
dominante, quando representado sob a forma de custo de capital, remete-nos a um 
custo mínimo . . . (Famá, R; Grava, J. W, 2000) 
 

O que se extrai é que dependendo do custo do capital disponibilizado à operação da 

empresa, o fluxo de caixa gerado pelos negócios pode não ser suficiente para o pagamento da 

remuneração exigida pelas fontes de financiamento, seja por empréstimos (juros) ou aporte de 

capital por parte dos acionistas (dividendos). 

Na hipótese de que o somatório das transações operacionais líquidas da empresa não 

permita sobras suficientes para a cobertura de juros ou assegurar retornos aos acionistas em 

nível atrativo, a empresa perderá valor. 

Dada a importância dessas informações para a gestão financeira dos empreendimentos, 

com foco na sua sustentabilidade, é de se supor que o domínio das mesmas deva ser buscado 

juntamente com os insumos considerados prioritários. 

Segundo os ensinamentos de Ross, Wasterfield e Jaffe (2011) o primeiro passo na 

determinação dos fluxos de caixa da empresa consiste em se calcular o fluxo de recursos 

envolvido com a Operação.  

 
O fluxo de caixa das operações reflete o pagamento de impostos sobre lucros, mas 
não o financiamento da empresa, seus gastos de capital ou variações do capital de giro 
líquido: 

• Lucro antes de juros e impostos 
• (+) Depreciação 
• (-) Impostos correntes sobre lucros 

(=) Fluxo de caixa das operações 
Outro componente importante do fluxo de caixa envolve as variações de ativos fixos. 
Fluxos de caixa também são utilizados para a realização de investimentos em capital 
de giro líquido. 
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Os fluxos totais de caixa gerados pelos ativos da empresa são iguais à seguinte soma: 
• Fluxo de caixa das operações 
• (-) Gastos de capital 
• (-) Aumentos de capital de giro líquido 
• (=) Fluxo total de caixa da empresa 

Uma fonte importante de fluxo de caixa advém do aumento do endividamento a longo 
prazo. 
A determinação do fluxo de caixa com base nas demonstrações contábeis de uma 
empresa típica pode ser classificada da seguinte maneira: 

o Fluxo de caixa das operações 
o Fluxo de caixa decorrente de variações de ativos fixos 
o Fluxo de caixa decorrente de variações de capital de giro 

Os cálculos de fluxo de caixa não são difíceis, mas exigem cuidado e atenção especial 
aos detalhes, para que se leve adequadamente em conta despesas não desembolsadas, 
como depreciação e impostos diferidos. É particularmente importante que não se 
confunda fluxo de caixa com variações de capital de giro líquido e lucro líquido 
(ROSS, WASTERFIELD e JAFFE; Administração Financeira – Corporate Finance, 
ATLAS, São Paulo 2011, ps.44 a 45). 

 
A gestão financeira da empresa cuida não apenas da asseguração do fluxo de capitais para 

a sua saúde como também zela pela sua liquidez e solvência. 

Os Professores Famá e Grava colocaram luz sobre esta questão, através do Ensaio 

“Liquidez e a Teoria dos Elementos Causadores de Insolvência” (2000) e concluíram sobre a 

importância da gestão da conta caixa. 

Citando Brealey e Myers (1998), segundo os quais o problema não está mais em definir 

um volume de caixa a ser mantido na empresa, e sim a proporção entre ativos mais e menos 

líquidos, concluem que existem dois aspectos importantes na administração da liquidez: 

 
O primeiro é que a preferência pela liquidez, em si, não deve ser confundida com os 
mecanismos disponíveis para sua administração. 
O segundo é que esses mecanismos, com o desenvolvimento dos instrumentos de 
mercado financeiro e da tecnologia de informação, reduziram em muito o custo de 
transação.  
Questões como as que preocuparam Baumol e a dupla Miller e Orr, dizendo respeito 
a quando e em que volume transformar um estoque de títulos em caixa, são agora 
irrelevantes. 
Por outro lado, a questão sobre quantos recursos manter sob a forma de ativos líquidos 
tem reflexos diretos na estrutura de capital. Manter um estoque maior de ativos 
líquidos significa, para o mesmo volume de atividade, demandar um capital total 
maior, o que implica um pagamento menor de dividendos em determinado momento 
ou a contratação de um empréstimo maior em outro (Famá e Grava, 2000). 

 
Não basta ter um índice de liquidez positivo, composto por estoques com prazo de 

realização duvidosa. Há que se zelar pela disponibilidade de caixa para honrar compromissos 

sem a necessidade de se buscar endividamento para financiar estoques desnecessários. 

Para um administrador em dificuldades financeiras, a oferta de crédito pode ser nociva ao 

invés de benéfica. Questões como volume, taxa de juros, condições de pagamento, garantias 
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oferecidas podem ser decisivas tanto para a superação de momentos ruins quanto para 

aprofundamento de crises. 

Conhecimentos como estes não são disponíveis a todas as carreiras profissionais. Além 

disso, não é pré-requisito para um empreendedor, seja ele iniciante ou experiente, a formação 

contábil ou financeira para que logre êxito em sua iniciativa empresarial. 

No entanto, nem sempre a busca por estas competências externamente é constatada entre 

as prioridades dos empreendedores. Em geral, o que se percebe é que esta iniciativa é adotada 

quando a empresa já está em situação de dificuldades. 

 

Para os empresários das empresas extintas (68% deles), a principal razão para o 
fechamento da empresa está centrada no bloco de falhas gerenciais, destacando-se: 
ponto/local inadequado, falta de conhecimentos gerenciais e desconhecimento do 
mercado, seguida de causas econômicas. 
Fator crucial para as empresas é a dificuldade encontrada no acesso ao mercado, 
principalmente nos quesitos propaganda inadequada; formação inadequada dos preços 
dos produtos/serviços; informações de mercado e logística deficiente, caracterizando 
a falta de planejamento dos empresários (SEBRAE. Fatores condicionantes e taxas de 
sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil 2003-2005. 
Brasília. 2007, p. 40) 
 

Até mesmo para captar recursos de terceiros, quer via empréstimos bancários ou outras 

formas de capitalização, a percepção quanto à qualidade da gestão financeira é de extrema 

importância, podendo ser, inclusive, decisiva para definição de custos imputáveis à operação 

ou, como em muitos casos, aprovação e/ou recusa do crédito. 

 
2.3.1 Manutenção e sobrevivência do empreendimento 

 

Um dos fatores essenciais na gestão financeira de um empreendimento consiste na 

identificação do seu ponto de equilíbrio econômico-financeiro e, a partir disso, o controle das 

variáveis que impactam nesta equação. 

Para a análise dos custos, necessário segregá-los em dois grupos: 

• Custos variáveis – que se caracterizam por se alterarem com a variação 

da quantidade produzida, e são iguais a zero quando a produção é nula. Os custos de 

mão e obra direta e matéria-prima são geralmente variáveis. É comum ocorrer que 

os custos variáveis sejam proporcionais à quantidade produzida. Um custo variável 

típico é aquele que é constante por unidade produzida. 

• Custos fixos – não dependem, por sua vez, do montante de bens ou 

serviços produzidos durante o período. Os custos fixos são geralmente medidos por 
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unidade de tempo, tais como aluguel por mês ou salários por ano. Naturalmente, os 

custos fixos não permanecem fixos para sempre.  

Alcançar uma situação de equilíbrio, equivale à lucratividade igual a “zero”, ou seja, a 

soma das receitas auferidas equivale ao total de custos e despesas incorridos para a geração 

dessas receitas. 

Estabelecer o volume necessário de quais produtos ou serviços seria suficiente para a 

composição desta receita é uma das funções essenciais para o administrador responsável pelas 

finanças da empresa. 

 

Custos/Despesas Fixas 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Preço Unitário de Venda – Impostos sobre vendas – Custos Variáveis Unitários) 

O resultado desta equação indicará o quanto deverá ser comercializado deste ou daquele 

produto para que seja gerada a Receita Líquida necessária para cobertura de todos os custos e 

despesas da empresa. 

As empresas, em geral, não trabalham apenas com um tipo de produto ou serviço, e, em 

assim sendo, esta equação deverá contemplar, em seu denominador, o portfólio disponível com 

seus respectivos preços de venda, impostos sobre vendas e custos variáveis identificados 

diretamente com cada um dos integrantes de seu portfólio, ponderados pela representatividade 

de cada produto no Faturamento Total da Empresa. 

O controle dessas variáveis atenua riscos, apoiando a fixação de metas de vendas, 

alimentando decisões para eventual descontinuidade de oferta de produtos, indicando a 

necessidade de revisão de preços, dimensionando redução de custos e despesas fixas para 

adequação da saúde financeira da empresa. 

É mais uma das utilidades da Contabilidade no apoio à gestão, inclusive comercial. 

Outro fator de impacto significativo sobre a sobrevivência da empresa, diz respeito à sua 

estrutura de capital. 

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe, em geral, uma empresa pode escolher entre muitas 

alternativas de estrutura de capital. Pode usar uma grande quantidade de capital de terceiros, ou 

pode usar pouco capital de terceiros. Como o número de instrumentos é muito grande, as 

variações de capital são infinitas (2010).  

 
Se o objetivo da administração da empresa for maximizar o valor da mesma, então 
deverá ser escolhido o quociente entre capital de terceiros e capital próprio que tornar 
o valor total tão grande quanto possível (capital próprio + capital de terceiros). 
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A estrutura de capital que leva ao mais alto valor da empresa é a estrutura que 
maximiza a riqueza do acionista.  
O efeito da alavancagem financeira5 depende do lucro da empresa antes dos juros. 
Assim, o endividamento para expansão dos negócios somente é interessante a partir 
do ponto em que o valor do lucro por ação for maior do que aquele existente na 
condição de crescimento apenas com capital próprio. 
O crescimento da empresa através da utilização de capital de terceiros, expõe os 
acionistas a maiores riscos.  
Os custos de falência podem reduzir o valor da empresa. Na realidade, idêntico 
resultado geral é obtido mesmo quando se impede a ocorrência de uma falência no 
sentido legal. Portanto, custos de dificuldades financeiras seria uma expressão melhor 
do que custos de falência (Ross, Wasterfield e Jaffe, p.345). 
 

Importante destacar que a ausência de liquidez ou até mesmo a incapacidade de se honrar 

os compromissos financeiros pode levar a empresa a uma situação de insolvência e, no extremo, 

à falência. 

 

2.3.2 Crescimento financeiramente sustentável 

O Modelo Fleuriet – MF foi especialmente desenvolvido para o contexto brasileiro de 

crescimento rápido conjugado com inflação crescente e apresenta-se mais dinâmico para gestão 

e análise financeira (FLEURIET, M; KEHDY, R; BLANE, G., 2003). 

O modelo lançado em 1977 fez com que instituições financeiras como Banco Worms, 

Merryl Linch e HSBC modificassem o enfoque que norteava suas decisões para concessão de 

crédito e passassem, a partir de então, a prestar mais atenção à continuidade dos negócios de 

seus clientes (tomadores de empréstimos) do que minimizarem prejuízos diante de eventuais 

situações de iliquidez destes. 

Trata-se de uma visão mais atenta por parte das instituições financeiras, procurando 

compreender melhor o contexto sobre o qual os negócios do pretendente ao crédito são 

conduzidos, avaliando-o sobre o enfoque da continuidade das operações de maneira sustentável. 

Pelo conceito estabelecido no MF, o Capital de Giro (CDG) passou a ser tratado como 

fonte de financiamento a longo prazo.  

O MF mostra também como a variação da Necessidade de Capital de Giro - NCG vincula-

se, pelo ciclo financeiro, ao Fluxo de Caixa Operacional e ao Lucro Bruto Operacional - LBO. 

Ao invés do tratamento puramente contábil, através do qual o Capital de Giro é refletido 

pelos Ativos e Passivos de Curto Prazo, passa a ser considerado para dimensionamento dos 

investimentos, novos ou de expansão no negócio. 

                                                           
5 Alavancagem Financeira se dá quando uma empresa se utiliza de recursos de empréstimos e financiamentos 
para financiar a expansão de seus negócios. 
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Os Professores Haroldo Vinagre Brasil e Haroldo Guimarães Brasil, pai e filho, 

escreveram que o insumo mais importante da empresa é o tempo (1993). 

Eles utilizaram-se desta afirmação para explicar o impacto da diferença existente entre 

ciclo econômico e ciclo financeiro sobre a sustentabilidade da empresa. 

 
O ciclo econômico começa com as compras das matérias-primas e termina com as 
vendas dos produtos ou serviços acabados ou entregues, havendo entre esses dois 
eventos vários outros, em função do tipo de negócio.  
O ciclo financeiro começa com o pagamento dos fornecedores e termina com o 
recebimento das duplicatas, incluindo o intervalo vários outros desembolsos 
referentes a salários, impostos, encargos, etc.  
Vê-se que os dois ciclos são defasados e, dependendo do setor de atividade ou do 
produto, podem ser, intrinsecamente, mais ou menos longos. Essa defasagem é fruto, 
por um lado, do processo de conversão de matérias primas em produtos ou serviços e, 
por outro lado, dos prazos de pagamento desses insumos e recebimento das faturas 
referentes a esses produtos. 
O ciclo financeiro contém, pois, todos os componentes da Necessidade de Capital de 
Giro - NCG, ou seja, duplicatas a pagar e a receber, estoques e outras obrigações 
ligadas a salários, encargos, impostos etc.  
De forma global, temos que: 
Ciclo Financeiro = Prazo Médio dos Estoques de Qualquer Natureza + Prazo Médio 
de Recebimento de Duplicatas – Prazo Médio de Crédito dos Fornecedores 
De modo geral, pode-se dizer que, quanto maior o ciclo financeiro da empresa, maior 
o seu risco nas crises e maior a necessidade de investimentos nos ativos operacionais, 
uma das parcelas do Ativo Econômico. 
A NCG é, na maioria das vezes, um ativo operacional a ser administrado e resulta ele 
próprio, de um balanço entre contas cíclicas, fontes ou aplicações de recursos. 
Compõe uma parcela do ativo econômico da empresa com a característica de estar 
diretamente vinculada às operações e ao negócio da empresa. 
Como só estão disponíveis com o fechamento da empresa, esses ativos operacionais 
são tão permanentes como os ativos fixos, tendo, no entanto, uma dinâmica especial 
por serem extremamente sensíveis às variações da conjuntura, inflação, crescimento, 
mudanças tecnológicas, etc. 
A NCG sempre possui em sua composição uma parte conjuntural e outra estrutural, 
que um acompanhamento e uma análise mais fina podem explicar, com vantagens 
para sua administração.  
A parte estrutural é fixa a longo prazo; a conjuntural reflete sazonalidades temporárias 
devido a flutuações de venda, aumentos eventuais dos níveis de estoques para se 
proteger de oscilações de fornecimentos, crises, reduções eventuais na demanda, etc. 
O ideal seria que a parte fixa ou constante da NCG fosse financiada com recursos do 
Capital de Giro (Longo Prazo) e a parte variável com recursos de curto prazo contidos 
no Saldo de Tesouraria. 
O insumo mais importante e mais caro dentro das empresas é o tempo. Ele permeia 
todas as operações do sistema produtivo, estando distribuído ao longo da cadeia de 
valores agregados, balizada à montante pelos fornecedores e à jusante pelos clientes 
ou usuários. 
Há consumo de tempo nos blocos e nos elos de ligação da cadeia produtiva, nas 
interfaces com os fornecedores e no percurso até os consumidores. Negociações de 
compra, transporte, entrega, controle de Qualidade, estocagem de matéria-prima e 
componentes, preparo e alimentação das máquinas, manutenção, transferência de 
semiacabados e sistemas de comunicação entre setores, controles de processo, 
novamente estocagem, transporte e entrega de produtos acabados, assistência pós-
venda, todas essas fases são consumidoras de tempo. 
Conseguir ciclos econômicos cada vez menores implica privilegiar os aspectos 
estratégicos e não apenas operacionais. Muitas vezes, esse esforço constitui-se em um 
fator-chave de sucesso de muitas companhias (BRASIL, H.V; BRASIL.H.G, Gestão 
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Financeira das Empresas – Um modelo dinâmico, QualityMark, Rio de Janeiro, 1993, 
pp. 37 a 47). 

 
A redução excessiva do ciclo financeiro pode facilitar, também, o ingresso de entrantes 

potenciais no ramo da empresa (Brasil e Brasil, 1993). 

Muitas vezes, o fornecedor de matérias-primas tem um poder de barganha muito maior 

que a empresa. Assim, poderá existir uma pressão sobre o ciclo financeiro dessa empresa 

através de um “arrocho” nas condições de crédito na compra de matéria-prima (Brasil e Brasil, 

1993). 

Para Michael Porter (apud Brasil e Brasil, 1993), um grupo fornecedor é poderoso se: (a) 

é dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que a indústria para a qual vende; 

(b) a empresa não é um cliente importante para o grupo fornecedor; (c) não está obrigado a lutar 

com outros produtos substitutos na venda para a indústria; (d) o produto dos fornecedores é um 

insumo importante para o negócio do comprador; (e) os produtos do grupo de fornecedores são 

diferenciados ou o grupo desenvolveu custos de mudança; (f) o grupo de fornecedores é uma 

ameaça concreta de integração para a frente. 

Ocorre, também, que os clientes da empresa podem ser mais poderosos do que ela mesma. 

A pressão sobre o aumento da magnitude do ciclo financeiro se dá através do aumento forçado 

do “prazo médio de recebimento das duplicatas”. Michael Porter (apud Brasil e Brasil, 1993) 

considera que um grupo comprador é poderoso se: (a) é concentrado ou adquire grandes 

volumes em relação às vendas do vendedor; (b) os produtos que ele adquire da indústria 

representam uma fração significativa de seus próprios custos ou compras; (c) os produtos que 

ele compra da indústria são padronizados ou diferenciados; (d) ele enfrenta poucos custos de 

mudança; (e) ele consegue lucros baixos; (f) compradores que são uma ameaça concreta de 

integração para trás; (g) o produto da indústria não é importante para a Qualidade dos produtos 

ou serviços do comprador; (h) o comprador tem total informação sobre demanda, preços de 

mercado, condições de crédito etc. 

Pressões sobre o ciclo financeiro ocorrem quando a empresa possui custos de 

armazenamento altos (custos fixos). Procurando aumentar o giro dos seus produtos, “alarga” as 

condições de crédito para os clientes. 

Aqui se considera a importância que o administrador geral da empresa, se valha de 

indicadores financeiros que permitam ações, para enfrentar adequadamente as pressões que 

brotam do mercado, fornecedor e comprador. 

O “dinheiro” tem valor diferente de acordo com o tempo em que se coloca disponível 

para os agentes. 
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Se uma empresa busca vender seus produtos e para isso é pressionada a conceder prazos 

para seus clientes, é necessário que busque o financiamento em condições, de tempo e custo, 

suficientes a não comprometer o equilíbrio de seu fluxo financeiro e a lucratividade. Quando 

esse equilíbrio não acontece, amplia-se a necessidade de investimentos em capital de giro. 

Dependendo do ramo de atividade da empresa, a facilidade de se conseguir crédito com 

fornecedores, pode implicar na elevação desnecessária de estoques, caso seus administradores 

não se atentem para esse nível de pressão ou não dominem adequadamente o fluxo financeiro 

do negócio. 

Esta é mais uma competência que deve estar presente no processo decisório da empresa 

para que se evite o comprometimento de sua saúde financeira por fatores controláveis. 

 

2.3.3 Riscos de dificuldades financeiras 

 

As empresas, como os organismos vivos, apresentam padrões previsíveis de 

comportamento em seu crescimento e desenvolvimento. E, como os organismos vivos, 

enfrentam problemas específicos de transição ao avançarem pelos diversos estágios de seu ciclo 

de vida. O sucesso ou fracasso de qualquer organização depende da sua capacidade de enfrentar 

os desafios apresentados por esse crescimento, e de efetuar transições saudáveis de um estágio 

do seu desenvolvimento para outro (ADIZES, I; 1998). 

Segundo Adizes, os Ciclos de Vida das Organizações podem ser interpretados de acordo 

com a figura a seguir: 

 

FIGURA 1: Ciclo de vida das organizações 

 
Fonte: ADIZES, I. 1998, p.87 
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De acordo com a metodologia desenvolvida por Adizes, o quadro a seguir demonstra a 

variação de comportamentos entre as empresas em crescimento e aquelas já em declínio (1998, 

p.96). 

 
QUADRO 1 – Características de empresas em Crescimento versus empresas em Envelhecimento 

Empresas em Crescimento VS Empresas em Envelhecimento 
Sucesso pessoal provém de assumir riscos  Sucesso pessoal provém de evitar riscos 
Expectativas excedem resultados  Resultados excedem expectativas 
Escassez de dinheiro  Abundância de dinheiro 
Enfatiza-se mais a função que a forma  Enfatiza-se mais a forma que a função 
De por que e o que fazer ...  ... a como fazer e quem o fez ... 
As pessoas são mantidas por suas contribuições à 
organização, a despeito de suas personalidades 

 As pessoas são mantidas por suas 
personalidades, a despeito de suas 
contribuições à organização 

Tudo é permitido a menos que expressamente 
proibido 

 Tudo é proibido a menos que expressamente 
permitido 

Problemas são vistos como oportunidades  Oportunidades são vistas como problemas 
Poder político está com os departamentos de 

marketing e vendas 
 Poder político está com os departamentos 

jurídico, de contabilidade e de finanças 
A “linha” dita as regras  A “matriz” dita as regras 
Responsabilidade não é contrabalançada por 

autoridade 
 Autoridade não é contrabalançada por 

responsabilidade 
A gerência controla a organização  A organização controla a gerência 
A gerência controla o impulso  A gerência é controlada pela inércia 
Mudança na liderança pode levar a mudanças no 

comportamento da organização 
 Mudança no sistema é necessária para 

provocar mudança no comportamento da 
organização 

Consultores são necessários  “Insultores” são necessários 
De uma orientação para as vendas ...  ... à preocupação com os lucros 
De metas de valor adicionado (lucros) ...  ... às habilidades políticas 

      Fonte: Ichak Adizes (Ciclo de Vida das Empresas) 

 

É normal e desejável que uma organização Criança seja dirigida como um show 

individual pelo fundador – aquele que trabalha sete dias por semana, 15 horas por dia. Somente 

no estágio seguinte do Ciclo de Vida, quando começa a haver uma certa estabilidade, tempo 

para respirar e um acúmulo de experiência, é que o fundador poderá delegar. E, então, ele deverá 

delegar, afirma Adizes. 

 
Para uma organização crescer, a sua gerência também precisa crescer. (1998, p.33) 
No estágio de Namoro, há uma visão. Na Infância, experimenta-se com essa visão na 
prática – daí a organização estar voltada para o produto. Uma vez completada a 
experimentação, no estágio Toca-Toca, a organização volta-se para as vendas. 
Essa orientação para as vendas pode ter consequências anormais. Uma organização 
Toca-Toca pressupõe uma margem de lucro sobre as vendas, acreditando que mais 
vendas significarão automaticamente mais lucros. Entretanto, ao expandir-se 
descontroladamente, sua contabilidade de custos torna-se inútil. E, com o tempo, 
ainda que esteja vendendo mais, ao invés de estar obtendo lucro, poderá estar sofrendo 
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prejuízos. A fim de maximizar as vendas, a organização Toca-Toca começa a oferecer 
descontos aos distribuidores, comissões aos vendedores e reembolso aos clientes. A 
rapidez do seu crescimento e das mudanças torna ineficaz a sua contabilidade de 
custos. Como resultado, a organização geralmente não sabe quais são os custos das 
mercadorias vendidas, e o preço líquido dos produtos poderá ser inferior ao custo total 
do produto vendido. Como resultado, quanto mais ela vender, maiores serão os seus 
prejuízos. (1998, p.38) 

 

Uma empresa que não consegue alcançar o seu ponto de equilíbrio econômico e 

financeiro tem muitos riscos de acumular prejuízos e, por consequência, entrar em rota de 

dificuldades financeiras. 

Se os seus administradores não conseguirem perceber este ponto ou até mesmo se 

decidirem por insistir aguardando que momentos mais favoráveis cheguem, importante que se 

tenha a consciência de que, enquanto isso não acontecer, a empresa estará sendo descapitalizada 

e se não dispuser de recursos suplementares por parte de seus acionistas ou proprietários, 

forçosamente será levada a recorrer a financiamentos externos, bancários, de fornecedores, 

apenas considerando os mecanismos oficiais e regulares. 

De outra forma, a fonte de suprimento destes recursos também poderá acontecer através 

do atraso na quitação de compromissos, fiscais, tributários, trabalhistas, via de regra a primeira 

opção, entre outras. Quando atinge uma condição como esta, os riscos à continuidade do 

empreendimento são ainda maiores. 

Qualquer que seja a alternativa escolhida para suprimento dos recursos faltantes para o 

equilíbrio operacional da empresa, incorrerá em custos. Se a opção for o mercado financeiro, 

haverá juros a serem suportados, os quais, por consequência, demandarão vendas ainda maiores 

ou reduções de custos e despesas para que se encaixem nas disponibilidades financeiras e sejam 

quitados pontualmente. 

Quando não acontece a pontualidade na quitação de compromissos, ocorre a perda de 

credibilidade da empresa perante o mercado, o que acaba por agravar ainda mais as suas 

dificuldades financeiras, as quais podem levá-la, no extremo, à falência. 

Segundo o professor Gordon Donaldson(1975), a direção da empresa deve continuamente 

melhorar seu sistema de informações, efetuar o levantamento de seus recursos e calcular as 

probabilidades de acontecimentos desfavoráveis. Assim, se estes ocorrerem, saberá como 

enfrentá-los. 

A incerteza sempre fez parte da vida empresarial e, não obstante, as atuais técnicas de 

planejamento e a filosofia da administração por metas e objetivos parecem extraordinariamente 

insensíveis às mudanças inesperadas (DONALDSON, G. Estratégias para Eventualidades 

Financeiras, Nova Cultural - São Paulo, 1986). 
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A direção da empresa deve examinar minuciosamente quaisquer eventualidades com 
as quais esteja preocupada, de forma a poder compreender suas implicações 
financeiras antecipadamente, para que a identificação seja acelerada e a reação mais 
rápida e mais segura. 
Preparação de um levantamento de recursos de mobilidade financeira. Contrastando 
com a lista convencional de ativos de um balanço, esse levantamento apresenta a série 
completa de alternativas de que dispõe uma empresa ao enfrentar um déficit 
inesperado em fluxos de capital. 
A formulação de uma estratégia para fazer face ao desconhecido. Isto exige que se 
façam algumas estimativas com respeito às proporções e distribuição dos recursos e 
particularmente com respeito à sequência em que eles serão empregados, à medida 
que surgirem as necessidades eventuais. 

 
 Os ensinamentos do passado já apontavam que riscos de dificuldades financeiras podem 

ser antecipadamente previstos e, em assim sendo, o tratamento profissional das causas e 

possíveis variáveis será um importante aliado para evitá-los ou superá-los.  
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3. A atividade econômica brasileira 

O Brasil iniciou os anos 2000 alcançando um Produto Interno Bruto – PIB6 equivalente a 

R$ 1,2 trilhão, referenciado a preços básicos correntes, o qual, após descontados os impostos 

líquidos de incentivos, representou uma adição de valor de R$ 1,0 trilhão e passados pouco 

mais de dez anos atingiu a marca de R$ 3,7 trilhões e R$ 3,1 trilhões, PIB e Valor Adicionado, 

respectivamente, conforme Relatório de Contas Nacionais Trimestrais produzido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (4º. Trimestre de 2010, p. 36). 

Independentemente da carga tributária sucessivamente ampliada, o desempenho da 

economia brasileira nesses primeiros anos foi destacado, na medida em que mais do que 

triplicou a sua geração de riqueza através, principalmente, dos Setores de Agropecuária, 

Indústria e Serviços. Mesmo que considerados valores a preços constantes7, essa performance 

foi ainda relevante quando excluídos os efeitos de uma inflação média de 6,5% ao ano, segundo 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

Há que se considerar sempre a importante contribuição trazida pela estabilidade de preços 

para uma taxa de inflação nesses níveis. 

Quando observado o desenvolvimento da economia a preços constantes de 2012, 

certifica-se que o Brasil cresceu, na forma de seu PIB, 42,6% na primeira década deste século 

ante 28,5% nos dez anos anteriores. 

Esses dados retratam a pujança da economia brasileira numa visão consolidada, mas os 

dados mais recentes colocam em dúvida a sustentabilidade de sua capacidade de crescimento 

continuado. 

O peso da carga tributária, as deficiências da infraestrutura logística e ainda a 

insuficiência de mão de obra qualificada apresentam-se como obstáculos ao avanço econômico 

brasileiro. 

A relevância da atividade empreendedora privada para este objetivo pode ser entendida 

pelo avanço do número total de empresas registradas, saltando de 3,2 milhões em 2000 para 3,8 

milhões em 2010, representando um crescimento de 19%. 

                                                           
6 Produto Interno Bruto é o somatório da riqueza gerada por um país ou região. Existem algumas formas de se 
dimensionar esse montante. Uma delas expurga as parcelas de impostos arrecadados pelos governos e quando 
utilizado este critério, denomina-se o resultado como Produto Interno Bruto em Valor Adicionado. 
7 Preços constantes, ou seja, equalizados pelo expurgo dos efeitos inflacionários no decorrer de um determinado 
período de tempo. 
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É de se notar que este percentual de avanço é inferior ao crescimento do PIB, o que 

sinaliza possíveis ganhos de produtividade empresarial para a maior geração da riqueza 

nacional. 

O crescimento do número de empregados também foi marcante, saltando de 18,1 milhões 

para 30,3 milhões de pessoas trabalhando, segundo o Cadastro Nacional de Empresas mantido 

pelo IBGE – CENPRE, o que fez muito bem para a economia e distribuição de renda. 

Ao serem consideradas as posições de número de empregados e de empresas, 

demonstradas pelo CENPRE, é possível identificar a evolução do porte médio das empresas 

classificadas em cada um dos principais Setores de Atividade Econômica nos primeiros dez 

anos de 2.000. 

O que se observa é que os últimos cinco anos da primeira década foram melhores do que 

os primeiros, encerrando com 7,9 empregados em média por empresa contra 5,7 no início do 

período (Tabela 1, Subtotal I). 

 

TABELA 1 – Número médio de empregados por empresa

 
                   (*) Relação entre Setor de Atividades e a Média Geral 

No. % (*) No. % (*) No. % (*)

             9,7 100%

96%Outros              7,2 97%              6,3 90%              9,3 

Total              7,4 100%              7,0 100%

             9,8 101%

4670%Administração Pública          487,5 6572%          479,3 6862%          452,8 

Subtotal II              7,5 101%              7,2 103%

             7,9 82%

143%
Intermediação 
Financeira

           12,7 172%              9,7 139%            13,9 

Subtotal I              5,7 76%              5,5 79%

             7,9 81%

60%Agropecuária            14,5 196%            11,2 161%              5,8 

Serviços              6,0 80%              5,8 83%

           16,2 167%

51%Comércio              3,3 45%              3,4 48%              4,9 

Construção Civil            10,1 136%            11,0 157%

           19,6 202%

ATIVIDADE

EMPREGADOS POR EMPRESA

2000 2005 2010

Indústrias de 
Transformação

           14,2 191%            13,9 199%
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Se tomados os indicadores contidos no Subtotal I da Tabela 1, bem como aqueles 

classificados como outros, é possível concluir que a iniciativa privada foi o agente empregador 

de mão de obra que mais cresceu, enquanto o Setor Público recuou de forma expressiva. 

Conforme se observa, os segmentos de Indústria de Transformação, Comércio, Serviços, 

Intermediação Financeira e, principalmente, a Construção Civil, se destacam como aqueles que 

cresceram em porte médio de suas empresas. 

Por outro lado, Agropecuária registra redução significativa no porte médio de suas 

empresas. 

Tanto o segmento de Comércio quanto o da Construção Civil caracterizam-se pela 

utilização de mão de obra de escolaridade baixa, e, talvez por isso, o êxito da política econômica 

governamental até aqui, pois conseguiu contribuir para o crescimento da geração de riqueza e 

ainda maximizar as taxas de empregabilidade, mesmo sem contar com maior parcela da mão 

de obra com o grau superior de formação. Adicionalmente, tem-se que o Setor Industrial 

também apresentou um crescimento importante no porte médio de suas empresas, saindo de 

14,2 empregados por empresa, em 2000, para 19,6 empregados por empresa, em 2010. 

Este Setor, ao contrário dos demais, caracteriza-se por contratar preferencialmente mão 

de obra de escolaridade mais elevada e, por isso, também remunera melhor e possivelmente 

deve ter esgotado a absorção de todo o “estoque” de pessoas de formação superior disponível 

no mercado. 

 

3.1 Uma análise sobre a geração de riqueza no Brasil a partir da composição do Produto 

Interno Bruto – PIB 

 

A forma como o crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro vem sendo construído, 

pode ser constatada através da observação do desempenho dos diversos setores de atividade 

econômica presentes no país. 

O dinamismo da economia brasileira está suportado principalmente pelos segmentos 

listados na tabela a seguir, os quais compõem mais de70% da riqueza gerada (Tabela 2, Subtotal 

II). 
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TABELA 2–Composição relativa do PIB brasileiro

 
   Fonte: IBGE – Relatório de Contas Nacionais Trimestrais 

  
A participação relativa dos serviços públicos na composição da riqueza gerada pelo Brasil 

merece ser observada que é crescente, equiparando-se ao Segmento Industrial de 

Transformação na liderança em termos de representatividade na composição do Produto Interno 

Bruto. 

 A este índice estão afetos os serviços públicos em geral, incluídos os de saúde e educação, 

os quais não serão objeto de análise por este trabalho. Todavia, importante que se destaque a 

participação do Setor Público como empregador e “consumidor” de recursos humanos, 

inclusive de melhor escolaridade, em geral. 

Enquanto o Setor Industrial, principal empregador de mão de obra no Brasil, recuou de 

17,2%, em 2000, para 16,2%, em 2010, o Setor Público avançou de 14,9% para 16,2%, em 

2010, como proporção de trabalhadores registrados no país. 

O recuo da importância relativa ao PIB total, ao longo do período analisado (2000 – 

2010), deve ser observado com atenção pela significância para o desenvolvimento tecnológico 

do país e sua principal fonte de agregação de valor às suas matérias-primas. 

Note-se que o Setor Industrial é o maior empregador de mão de obra, preferencialmente 

mais qualificada, mas o produto gerado por esta força de trabalho perde em relatividade ao PIB 

nacional. 

Se considerado que é através da Indústria, Agricultura e Serviços que são gerados 

produtos e riqueza que movimentam os demais Setores, dentre estes o Comércio, é de se supor 

que o Brasil esteja próximo do limite do crescimento sustentável. 

Já o Setor de Construção Civil, que amplia sua presença na atividade econômica 

brasileira, registrando crescimento em boa parte das regiões brasileiras, atravessa momento 

favorável, especialmente incentivado pelas obras de infraestrutura e pela explosão imobiliária 

2000 2005 2010
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 17,2% 18,1% 16,2%
COMÉRCIO 10,6% 11,2% 12,5%
CONSTRUÇÃO CIVIL 5,5% 4,9% 5,7%
AGROPECUÁRIA 5,6% 5,7% 5,3%
SERVIÇOS 11,3% 9,0% 7,8%
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 6,0% 7,1% 7,5%
SUBTOTAL I 56,2% 56,0% 55,0%
SERVIÇOS PÚBLICOS 14,9% 15,0% 16,2%
SUBTOTAL II 71,1% 71,0% 71,2%
OUTROS 28,9% 29,0% 28,8%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

ATIVIDADE
PERÍODO ANALISADO
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nos últimos anos, ambos decorrentes de intervenção governamental diretamente ou via 

mecanismos de crédito oficial. 

Os números demonstram também que o Brasil vem deixando de ser um país 

eminentemente agrícola, o celeiro do mundo como até bem pouco tempo denominado. A 

representatividade direta da riqueza gerada pelo Campo, como in natura em relação à total, 

reduz-se no período, apesar de continuar a impactar positivamente em outra forma, qual seja de 

produtos industrializados inseridos no Segmento Industrial de Transformação – Agronegócio. 

O Segmento de Serviços cede espaço considerável para outros Setores da Economia, 

como Intermediação Financeira e Administração Pública, por exemplo. 

Mas é o Segmento Comercial que mantém um crescimento constante e consistente, 

ampliando sua proporcionalidade na geração da riqueza nacional (Tabela 2, p. 45), 

possivelmente também impulsionado pelos incentivos governamentais, como isenção de 

impostos, oferta de crédito como estímulo ao consumo. Vale destacar, ainda, o reflexo advindo 

da estabilidade de preços e dos ganhos registrados no poder de compra da população. 

O destaque deste setor da atividade econômica brasileira ganha ainda mais em 

representatividade quando observado sob a ótica da geração de empregos, conforme refletido 

pela Tabela 3 a seguir: 

 

TABELA 3 - Número de empresas, ocupação de pessoal e salários pagos (milhares) 

 
Fonte: IBGE – Cadastro Central de Empresas 

 

Enquanto o PIB nominal brasileiro, a preços correntes, triplicou em dez anos, a massa de 

salários pagos quadruplicou no mesmo período avaliado. Os gastos com salários pelo Setor 

Público contribuíram fortemente para isso, mas a atividade privada também cresceu em ritmo 

No. % No. % VALOR % No. % No. % VALOR % No. % No. % VALOR %

30%

100%

ATIVIDADE

18%

11%

5%

1%

8%

4%

47%

23%

70%

25%

100%

17%

22%

6%

1%

12%

2%

61%

15%

76%

24%

100%

9%

44%

3%

2%

15%

1%

74%

0%

75%

   8.654 

   2.892 

21%

100%

23%

11%

3%

1%

9%

5%

52%

27%

79%

21%

100%

18%

23%

4%

1%

12%

2%

60%

18%

79%

23%

100%

9%

48%

2%

1%

14%

1%

76%

0%

76%

24%

100%

22%

10%

3%

1%

8%

7%

50%

27%

77%

22%

100%

19%

22%

4%

1%

11%

2%

59%

19%

78%

22%

100%

10%

50%

3%

1%

13%

1%

78%

0%

78%

2000 2005
Empresas Pessoal Salários

2010
Empresas Pessoal Salários

       111    1.116  R$      6.252        134    1.473  R$    13.101        178 

Empresas Pessoal Salários

 R$  179.710 

Comércio     2.053    6.846  R$    23.508     2.732    9.215  R$    48.394     2.243  11.007  R$  104.636 

Indústrias de 
Transformação

       409    5.799  R$    53.623        523    7.289  R$  102.277        441 

 R$    44.704 

 R$    42.669 

 R$      6.447 

Serviços        548    3.272  R$    19.098        811    4.693  R$    39.355        782    6.164  R$    82.651 

Agropecuária          27       387  R$      1.783          39       439  R$      3.203          97       565 

Intermediação 
Financeira

Construção Civil 

    3.813  30.261 

         53       672  R$    15.949          78       763  R$    23.035          71       980 

 R$  184.803     4.334  31.156  R$  349.222     3.829  37.687 

 R$  460.818 

Administração Pública          12    5.898  R$    64.590          15    7.285  R$  119.856          16    7.426  R$  226.687 

Subtotal I     3.199  18.092  R$  120.213     4.318  23.871  R$  229.365 

 R$  687.505 

Outros        913    6.599  R$    54.303     1.335    8.430 

 R$  444.253     5.129  49.733  R$  980.824 

 R$    95.031     1.300  12.046  R$  293.319 

Total     4.124  30.589  R$  239.105     5.668  39.586 

Subtotal II     3.211  23.990 
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muito próximo deste. Todavia, não houve um comportamento homogêneo entre todos os 

segmentos analisados. 

A Indústria de Transformação, apesar de apresentar números absolutos maiores, já não 

sustentava, em 2010, a mesma representatividade em termos de número de empresas, empregos 

gerados e salários pagos como em 2000. 

Por outro lado, o Setor de Serviços avançou em termos de número de empresas, utilização 

de mão de obra, mas manteve-se estabilizado enquanto salários pagos, o que denota uma 

redução na renda per capita praticada no mesmo, proporcionalmente falando. 

Já o Segmento das Instituições Financeiras, da mesma forma, mantém estabilidade em 

número de empresas, pessoal ocupado, mas registra queda proporcional expressiva quanto a 

salários pagos, também sinalizando para uma redução na renda individual dos trabalhadores na 

Área, quando comparado às demais. 

Por sua vez, o Setor Público perde proporcionalmente enquanto ocupação de mão de mão 

de obra e salários pagos, possivelmente reflexo das medidas de contenção governamentais.  

A Agricultura continua estabilizada em torno de 1% da mão de obra ocupada e salários 

pagos, apesar de ter ampliado a sua representatividade enquanto número de empresas, saltando 

de 1% para 2% do total daquelas cadastradas, em 2010, pelo IBGE. 

A Construção Civil, que ganha em representatividade do PIB na década analisada, 

expande-se consideravelmente em contratação de mão de obra e salários pagos, apesar de 

manter-se estável quanto à proporcionalidade de número de empresas. 

O Comércio, que registra participação cada vez maior na geração da riqueza nacional, cai 

consideravelmente em número de empresas proporcionalmente cadastradas. No entanto, 

mantém a mesma posição em termos de fatia de mão de obra utilizada, crescendo ligeiramente 

como proporção de salários pagos. Há aqui evidências de um movimento para consolidação 

cada vez maior do Setor e também sinal dos níveis de dificuldades enfrentadas pelas micro e 

pequenas empresas para se manterem em atividade. 

O Setor é aquele que concentra o maior contingente de pessoas empregadas no Brasil, 

seguido pela Indústria de Transformação, Administração Pública e, um pouco mais abaixo, 

Serviços em geral. 

 É um segmento que não exige qualificações especiais para contratação de mão de obra 

diferentemente de outras Áreas da Economia, como o Segmento Industrial e Administração 

Pública, este último condicionando contratações à realização de concursos públicos. 
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TABELA 4 – Evolução da ocupação de mão de obra  
pelos principais Setores da Economia Brasileira 

 
   Fonte: Cadastro Central de Empresas – IBGE 
 

É notório que o crescimento das taxas de ocupação de pessoal, 63% conforme extraído 

da Tabela 4, evoluiu em proporções muito superiores ao PIB nacional, 42,6% (a preços 

constantes) na primeira década, conforme depreendido do Relatório de Contas Nacionais 

Trimestrais produzido pelo IBGE, fonte já comentada à página 43. 

Os segmentos que mais contribuíram para tal performance foram Construção Civil, 

Serviços e Comércio, conforme pode ser observado na Tabela 4. 

É válido destacar que o desempenho nos últimos cinco anos da década, já não foi 

semelhante à primeira metade do período. Na realidade, não fora o desempenho da Construção 

Civil, o consolidado ao final dos primeiros dez anos deste século teria ficado muito mais abaixo. 

Esses dados combinados poderia sinalizar que o Brasil estaria próximo da condição de 

pleno emprego, dadas as taxas de desemprego recentemente publicadas. Entretanto, conforme 

análise publicada pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas – IPEA, (www.jcom.com.br, 

5/9/2014),“os brasileiros estão longe de alcançar a situação de pleno emprego”.  

Ainda segundo a publicação, “o pleno emprego é uma situação onde todos teriam uma 

colocação no mercado de trabalho e com remuneração que o empregado considere justa para o 

seu trabalho. Não é pleno emprego o que temos hoje no Brasil: mercado informal grande, 

pessoas com subocupação e rendimentos médios baixos que não condizem com uma situação 

de pleno emprego”, explicou a técnica de Planejamento e Pesquisa do Ipea, Maria Andreia 

2005 X 2000 2010 X 2005 2010 X 2000

61%

Construção Civil 32% 96% 159%

Comércio 35% 19%

ATIVIDADE
VARIAÇÃO DOS DADOS DO CEMPRE (*)

Indústrias de Transformação 26% 19% 49%

46%

Subtotal I 32% 27% 67%

Intermediação Financeira 14% 28%

46%

Serviços 43% 31% 88%

Agropecuária 13% 29%

83%

Total 29% 26% 63%

Outros 28% 43%

26%

Subtotal II 30% 21% 57%

Administração Pública 24% 2%



 
49 

Lameira. Esse é um dos fatores que ajudam a entender o comportamento da remuneração 

praticada pelos Setores”. 

 
TABELA 5 - Remuneração média

 
          (*) Correlação entre Setor de Atividades e a Média Geral 

 

A Tabela 5, elaborada a partir da combinação dos dados oficiais de salários e ocupação 

de pessoal fornecidos pelo IBGE, demonstra que, apesar de ter avançado ao longo dos dez anos, 

a remuneração praticada pelo Segmento Comercial configura-se como a menor dentre todos os 

demais nas três posições apuradas, 2000, 2005 e 2010. Além disso, o Segmento que se apresenta 

como o maior empregador brasileiro também é aquele que pratica uma remuneração média 

correspondente à metade da média geral do país. 

 
3.2 Uma análise sobre a participação regional na geração da riqueza nacional 
 

O Brasil contava em 2013, de acordo com o IBGE, com uma população em torno de 201 

milhões de pessoas, organizada pelas cinco Regiões da seguinte forma: 

 
Norte:    17 milhões      8% 

Nordeste:    56 milhões    28% 

Sudeste:    84 milhões    42% 

Sul:    29 milhões    14% 

Centro-Oeste:   15 milhões      8% 

Total:   201 milhões  100% 

2000 % (*) 2005 % (*) 2010 % (*)
ATIVIDADE

Indústrias de Transformação  R$         771  R$      1.169  R$      1.730 

Salários Médios Mensais

118% 125% 105%

Construção Civil  R$         467  R$         741  R$      1.288 

Comércio  R$         286  R$         438  R$         792 44%

72%

47%

79%

Serviços  R$         486  R$         699  R$      1.117 

Agropecuária  R$         384  R$         609  R$         951 59%

75%

65%

75%

Subtotal I  R$         554  R$         801  R$      1.269 

Intermediação Financeira  R$      1.979  R$      2.518  R$      3.630 304%

85%

269%

86%

Subtotal II  R$         642  R$         934  R$      1.520 

Administração Pública  R$         913  R$      1.371  R$      2.544 140%

99%

147%

100%

Total  R$         651  R$         935  R$      1.643 

Outros  R$         686  R$         939  R$      2.029 105%

100%

100%

100%

48%

78%

58%

68%

221%

77%

155%

92%

123%

100%
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Se consideradas apenas as dez Unidades da Federação que respondem pela maior fatia da 

riqueza gerada pelo país, tem-se que 71% desta população residiam nestes Estados, enquanto 

83% do PIB brasileiro eram ali gerados. 

 

TABELA 6 – Distribuição da população brasileira pelas Regiões 

 
Fonte: IBGE 

 

A concentração regional de população brasileira e o seu esforço produtivo, revelam o 

quanto cada Região contribui para o desenvolvimento nacional. 

Destaca-se o poderio da Região Sul, que consegue colocar todos os seus Estados entre as 

dez maiores Economias do País e, em princípio, assegurar qualidade de vida relativamente 

superior para toda a sua população, que equivale a 14% dos cidadãos residentes no Brasil. 

Na sequência, a Região Sudeste, através de três Estados, onde residem 96% da população 

regional e 40% da nacional. 

Por sua vez, a Região Centro-Oeste, por meio de dois Estados, onde residem 61% dos 

habitantes da Região e 5% do país, já apresenta performance muito distante de Sul e Sudeste. 

A Região Nordeste, que também coloca dois Estados entre as dez maiores Economias do 

País, tem neles 43% de sua população, o que equivale a 12% da população brasileira. 

Finalmente, a Região Norte, onde residem 8% dos brasileiros, não conta com nenhuma 

Economia forte e, portanto, depende muito das demais para que se sustente. 

Em resumo, 29% da população brasileira residem em Estados com nível de riqueza abaixo 

da média nacional. Esse dado é relevante principalmente quando é analisada a distância entre 

os fatores de desenvolvimento registrados na primeira e na décima maior Economia do País, 

São Paulo e Pernambuco, respectivamente. 

O perfil socioeconômico dos dez Estados mais “ricos” do país não é homogêneo e o 

ambiente de negócios é afetado diretamente pelas variações identificadas nos seus indicadores. 

Alguns destes são selecionados neste trabalho, com o propósito de serem identificadas 

possíveis causas de insucesso das empresas instaladas.  

NORTE 17 8% 0 - -
NORDESTE 56 28% 24 17% 43%
SUDESTE 84 42% 81 57% 96%
SUL 29 14% 29 20% 100%
CENTRO-OESTE 15 7% 9 6% 60%
TOTAIS 201 100% 143 100% 71%

REGIÕES
ANÁLISE 
HORIZON-

TAL

POPULAÇÃO EM MILHÕES DE HABITANTES

TOTAL 10 MAIORES ECONOMIAS
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TABELA 7–Indicadores regionais selecionados 

 
Fonte: IBGE 

 

Estados como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo contam com uma densidade 

demográfica muito acima das outras sete Economias, o que possivelmente explica as 

dificuldades vivenciadas por sua população e empresas instaladas, quanto à disponibilidade de 

recursos e utilidades, tais como infraestrutura de mobilidade, segurança, saúde, por exemplo. 

Note-se também que, pelo perfil de renda observado nestes, é de se supor que o custo da mão 

de obra também seja maior do que em outras Regiões. 

Destacam-se também as taxas de crescimento populacional de Estados como Bahia e 

Goiás, muito acima dos demais e, em particular, o Distrito Federal que tende a ver agravada 

ainda mais sua situação comentada anteriormente. 

Do ponto de vista da faixa etária mais produtiva, destacam-se os dois Estados da Região 

Centro-Oeste, Distrito Federal e Goiás, o que certamente lhes confere vantagens comparativas 

importantes na disputa por novos investimentos em suas localidades. 

No que se refere à cultura voltada para a Educação, novamente o Distrito Federal se 

oferece com uma população mais bem caracterizada pela busca do Ensino Superior, inclusive 

em instituições privadas, na medida em que as pessoas buscam estudar mesmo que precisem 

pagar para alcançar o objetivo. 

Na sequência, os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul aparecem com 

características semelhantes, ainda que em proporções menores em relação à população total 

destes. 

SP RJ MG RS PR BA DF SC GO PE

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL ATUAL 1,9% 0,8% 1,7% 1,4% 1,7% 2,4% 2,8% 2,0% 2,3% 1,5%

HABITANTES POR KM2 166 365 33 38 52 25 445 65 18 90

FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO MAIS PRODUTIVA 48% 47% 47% 46% 47% 46% 51% 48% 49% 45%

 - ENTRE 20 E 30 ANOS 18% 17% 18% 17% 17% 19% 20% 18% 19% 18%

 - ENTRE 30 E 40 ANOS 16% 16% 15% 15% 16% 15% 18% 16% 17% 15%

 - ENTRE 40 E 50 ANOS 14% 14% 14% 14% 14% 12% 13% 14% 13% 12%

MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR 4,3% 3,8% 3,6% 4,5% 4,4% 2,6% 7,4% 4,7% 4,1% 2,7%

 - INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 24% 31% 27% 24% 35% 32% 23% 21% 29% 31%

 - INSTITUIÇÕES PRIVADAS 76% 69% 73% 76% 65% 68% 77% 79% 71% 69%

ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO

 - COM ENSINO MÉDIO COMPLETO 13% 14% 10% 12% 10% 9% 14% 12% 11% 9%

 - COM ENSINO SUPERIOR COMPLETO 7% 7% 5% 6% 6% 3% 11% 6% 5% 3%

RENDA MÉDIA PER CAPITA MENSAL 1.260R$      1.232R$      882R$         1.122R$      1.014R$      601R$         2.098R$      1.121R$      914R$         627R$         

PIB PER CAPITA ANUAL 25.125R$    21.539R$    15.710R$    20.483R$    17.929R$    9.681R$      51.839R$    20.904R$    14.119R$    9.280R$      

POPULAÇÃO (*) 41.262       15.990       19.597       10.694       10.445       14.017       2.570          6.248          6.004          8.796          

PESSOAL OCUPADO POR EMPRESAS DE ALTO 
CRESCIMENTO 15% 15% 15% 13% 13% 20% 17% 13% 30% 18%
(*) MILHÕES

INDICADORES
DEZ ESTADOS BRASILEIROS COM MAIOR PIB
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Quanto à escolaridade, sem juízo de valor sobre a realidade mais frequentemente 

encontrada na maioria dos Estados, tem-se que, em média, 6% da população residente contam 

com Ensino Superior completo, enquanto que 11,5% concluíram ao menos o Ensino Médio. 

Nota-se que os Estados no extremo superior do ranking de geração de riqueza contam 

com maior frequência de pessoas de escolaridade mais alta. O inverso também é verdadeiro, 

posto que Estados no extremo oposto dispõem em menor grau destes “insumos”. 

Importante se observar que os Estados que apresentam frequência menor de pessoas com 

nível superior de escolaridade apresentam dependência maior de empresas classificadas pelo 

IBGE como de “alto crescimento”8 para empregabilidade de sua população (vide Goiás, Bahia 

e Pernambuco). 

Não se deve desconsiderar o esforço que os Estados estão empreendendo no sentido da 

melhoria de seus indicadores, em especial o de escolaridade de nível superior, com ênfase, pela 

ordem, para Pernambuco, Bahia e Goiás, uma vez que apresentam uma relação superior a 80% 

de novos universitários ante as respectivas populações que já dispõem deste grau de formação. 

É possível observar também que nestes a utilização de vagas públicas é acentuada, mas 

certamente devem se valer de outras formas de incentivo governamental para fomentar os 

estudos. 

Um dos grandes desafios do Brasil é a desconcentração das forças de geração da riqueza 

nacional, visto que acima de 80% do seu Produto Interno Bruto são construídos por apenas 10 

Entes Federados. 

 

TABELA 8 – Produto Interno Bruto – Valor Adicionado (R$ Milhões) 

 
Fonte: IBGE – Valor Adicionado Bruto a preços básicos, segundo Grandes Regiões e UF 1995-2010 

                                                           
8 Empresas de alto crescimento são aquelas que geraram aumento de pessoal assalariado igual ou superior a 
20% ao ano, durante três anos, e que tenham pelo menos dez pessoas contratadas no início da observação. 

São Paulo  R$        358.527 35%  R$        611.901 33%  R$     1.036.698 32%
Rio de Janeiro  R$        118.712 12%  R$        208.508 11%  R$        344.405 11%
Minas Gerais  R$          88.219 9%  R$        167.301 9%  R$        307.865 10%
Rio Grande do Sul  R$          71.873 7%  R$        123.742 7%  R$        219.048 7%
Paraná  R$          60.582 6%  R$        110.879 6%  R$        187.263 6%
Bahia  R$          40.702 4%  R$          78.215 4%  R$        135.693 4%
Distrito Federal  R$          42.889 4%  R$          71.240 4%  R$        133.235 4%
Santa Catarina  R$          38.680 4%  R$          74.582 4%  R$        130.618 4%
Goiás  R$          23.115 2%  R$          44.751 2%  R$          84.768 3%
Pernambuco  R$          23.676 2%  R$          42.936 2%  R$          81.629 2%
SubTotal  R$        866.975 85%  R$     1.534.055 82% R$     2.661.222 83%
Demais  R$        154.673 15%  R$        308.198 18%  R$        565.959 17%
Total  R$     1.021.648 100%  R$     1.842.253 100%  R$     3.227.181 100%

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 2.000 2.005 2.010
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No período compreendido entre 2000 e 2010, apesar de uma ligeira queda na 

representatividade das dez maiores economias brasileiras, estas continuaram a responder pela 

grande fatia do PIB nacional.  

O Estado de São Paulo é a “locomotiva” da economia brasileira. Mesmo tendo sido 

reduzida a distância, o seu PIB ainda representa 12,6 vezes de tudo aquilo que é produzido pelo 

Estado de Pernambuco, por exemplo. 

A desconcentração da dependência da geração da riqueza nacional é boa para o Brasil, 

pois combate desequilíbrios sociais e evita movimentos migratórios nem sempre bem 

administrados pelas Unidades da Federação que recebem a população incremental. 

Assim, é importante que os demais Estados também cresçam e até em ritmo mais 

acelerado, reduzindo a dependência de São Paulo, que produz mais de 1/3 da riqueza do país. 

É sabido, conforme amplamente difundido pela imprensa em geral, que a maioria dos 

Estados brasileiros, adota medidas para atração de investimentos para seus territórios. São 

incentivos fiscais que trabalham isenções tributárias, cessão de terrenos, financiamentos, todos 

concedidos em troca da geração de empregos, renda, arrecadação de impostos, enfim, maior 

dinamismo para as economias locais. 

Assim, a configuração da economia de uma região é impactada de acordo com as 

vocações identificadas, conforme pode ser visualizado na matriz a seguir: 

 

TABELA 9 –Matriz sobre avanço e/ou recuo das principais atividades econômicas, regional e nacionalmente no 
período 2000-2010 como proporção do todo. 

 
(1) Consolidado das dez maiores Economias do Brasil a partir do Sistema de Contas Regionais do IBGE 

 

SP RJ MG RS PR BA DF SC GO PE ∑ (1)

 ↓ 

 ↑ 

 ↑ 

 ↑ 

 ↓  ↓  ↑ 

 ↑ 

 ↑  ↓  ↓  ↓  ↓  ↑ 

ATIVIDADE

Indústrias de 
Transformação

 ↓  ↓  ↑  ↑ 

Total  ↓  ↓  ↑ 

Agropecuária  ↑  ↓  ↓ 

Serviços  ↓  ↓  ↑ 

 ↑ 

Intermediação 
Financeira

 ↑  ↓  ↑ 

Comércio

Construção Civil  ↓  ↓  ↑  ↑ 

 ↑  ↓ 

 ↑  ↑  ↓  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

 ↓  ↑  ↑  ↓  ↓ 

 ↑  ↑ 

 ↓ 

 ↓ 

DE-
MAIS

TO-
TAL

 ↑ 

 ↓  ↓ 

 ↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

 ↓  ↑  ↑  ↓  ↑ 

 ↑ 

PRINCIPAIS ECONOMIAS DO BRASIL

 ↓ 

 ↑ 

 ↓ 

 ↓ 

 ↓ 

 ↑ 

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↑  ↑ 

 ↑  ↓ 

 ↓  ↑  ↑  ↓  ↑  ↑  ↑  ↑ 
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De acordo com o Sistema de Contas Regionais do IBGE, cinco entre as dez maiores 

economias brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal) 

cederam espaço para as demais Unidades da Federação, inclusive para aquelas que não integram 

este seleto grupo. Assim é que o somatório da riqueza gerada pelos dez Estados mais ricos, que 

em 2000 representava 85% do PIB Nacional, em 2010 já havia reduzido para 83% do todo 

(Tabela 8, p. 52).  

Esta redução de concentração na geração de riqueza ocorreu em praticamente todos os 

principais Setores de Atividade Econômica do país, exceção feita ao Segmento Agropecuário 

que apresentou uma ampliação na produção das dez maiores economias, em decorrência da 

performance de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Pernambuco (Tabela 9, p. 53).  

A perda de representatividade total de cada Estado e mutação de posições setoriais 

alteram a configuração da economia local e por consequência a disputa por recursos humanos, 

de infraestrutura e de capital.  

O Estado de Goiás foi o único, dentre as dez maiores economias, a ampliar a sua 

representatividade em todos os principais segmentos que compõem o PIB nacional, além de 

ganhar pontos enquanto participação proporcional.  

Também se constata que o crescimento do PIB brasileiro não resultou de performance 

homogênea em todos os Segmentos, tendo merecido destaque os Setores de Comércio, 

Construção Civil e Intermediação Financeira como sendo aqueles que evoluíram em 

representatividade na riqueza gerada total. 

Novamente percebe-se aqui um reflexo da política econômica do Governo Federal, 

através dos estímulos ao consumo através da concessão de crédito.  

 

3.3 Uma análise sobre o perfil das empresas instaladas nas macrorregiões brasileiras, sob 

a ótica da geração de empregos 

 

A geração de emprego é um dos principais objetivos dos governos locais, pois consiste 

em importante ingrediente para o dinamismo econômico. 

Cada região apresenta maior vocação para uma atividade do que para outra, quer pela 

posição geográfica, disponibilidade de insumos ou até proximidade de mercados consumidores. 
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TABELA 10 - Matriz sobre o avanço e/ou recuo na ocupação de pessoal pelas principais atividades econômicas, 
regional e nacionalmente no período 2000-2010 

 
(1) Consolidado das dez maiores Economias do Brasil a partir do Sistema de Contas Regionais do IBGE 
  

Observada sobre a ótica da ocupação de mão de obra, pode-se considerar que os Estados 

do Paraná, Bahia e Distrito Federal tornaram-se mais industrializados ao longo da primeira 

década de 2000, o que é considerável dado que o Setor Industrial passou a representar menos, 

proporcionalmente, na contratação de pessoas no país. 

Por sua vez, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Distrito Federal tiveram no Segmento 

Comercial o destaque em termos de contratação de pessoal, o que da mesma forma é relevante 

dado o cenário de queda da representatividade do Setor no contexto nacional. 

A Construção Civil foi responsável pelo crescimento de ocupação de pessoal em todas as 

Regiões Brasileiras e a única atividade, entre as principais, a crescer, proporcionalmente em 

âmbito nacional. 

Os Setores de Agropecuária, Serviços e Intermediações Financeiras perderam 

representatividade nos empregos gerados pela economia em todas as Regiões do país. 

Tão importante quanto a geração de empregos é o comportamento da renda que 

movimenta a economia interna de cada região. 

 

 

 

 

 

 

SP RJ MG RS PR BA DF SC GO PE ∑ (1)

 ↑  ↑  ↓  ↑  ↓  ↓  ↓ Total  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

 ↓  ↓ 

Intermediação 
Financeira

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ Serviços  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

 ↑  ↑ 

Agropecuária  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

 ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑ Construção Civil  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

 ↑  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

 ↓  ↓ 

Comércio  ↑  ↓  ↓  ↓  ↓  ↑  ↑ 

 ↑  ↑  ↓  ↓  ↓  ↓ 

ATIVIDADE
PRINCIPAIS ECONOMIAS DO BRASIL DE-

MAIS
TO-
TAL

Indústrias de 
Transformação

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↑ 



 
56 

 

 
TABELA 11 - Matriz sobre o avanço e/ou recuo em proporção de salários pagos pelas principais atividades 

econômicas, regional e nacionalmente no período 2000-2010 

 
(1) Consolidado das dez maiores Economias do Brasil a partir do Sistema de Contas Regionais do IBGE 
 

Enquanto a ocupação de pessoal nas principais economias do Brasil apresentou queda de 

representatividade em oito das dez maiores, observa-se sob a ótica de salários pagos, uma 

realidade diferente (Tabela 11). 

Em quatro Estados dentre os mais fortes economicamente, registrou-se aumento na 

participação da massa salarial paga pelos principais segmentos da economia nacional. 

Minas Gerais, Paraná e Goiás foram os Estados que apresentaram crescimento de salários, 

apesar de terem registrado queda na representatividade de pessoal ocupado, evidenciando o 

encarecimento da mão de obra ao longo da primeira década, enquanto Bahia cresceu não apenas 

em ocupação de pessoas como também em massa salarial. 

A massa salarial gerada pelo Segmento Comercial cresceu em praticamente todos os 

Estados, mesmo naqueles que não avançaram em contratação de pessoas, e juntamente com a 

Construção Civil, ganharam posições no cômputo nacional. 

Da mesma forma, o Setor Serviços, juntamente com Intermediação Financeira, 

acompanha o comportamento de queda na contratação de pessoas e também reduzem 

proporcionalmente o volume de salários pagos.  

De maneira geral, é possível dizer que nenhum Estado apresentou, em 2010, a mesma 

configuração econômica registrada em 2000, com boa parte das principais atividades perdendo 

espaço para os Setores de Comércio, Construção Civil e Demais Setores de Atividades enquanto 

ocupação de pessoas (Tabela 9, p. 53). 
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Entretanto, ao considerar-se o consolidado nacional, é possível comprovar o crescimento 

em relevância da Massa Salarial do Segmento Comercial, juntamente com Construção Civil, 

em relação a todos os salários pagos pela economia brasileira (Tabela 11). 

Há que se considerar, todavia, o quanto do crescimento de salários está suportado por 

maior capacitação das pessoas ocupadas ou se é apenas um fenômeno decorrente da escassez 

de mão de obra, eis que o desemprego no país alcançou uma das menores taxas dos últimos 

tempos. 

 

3.4 Uma análise sobre a disponibilidade de mão de obra qualificada, a partir de uma 

leitura sobre as matrículas no ensino superior em cada uma das macrorregiões 

brasileiras 

 

O Brasil avançou consideravelmente na capacitação de sua população na primeira década, 

a partir da expansão do Ensino Superior. 

Em 2010 havia expandido em 1,6 vezes a posição registrada em 2000, quando 

disponibilizou 829 mil novos concluintes do Ensino Superior. 

A formação desses novos profissionais acompanha o comportamento do Produto Interno 

Bruto regional brasileiro. 

Enquanto, no início do século, 84% dos concluintes no Ensino Superior residiam nas dez 

maiores economias do país, em 2010 esta taxa já havia recuado para 81%. 

Observando-se sob o aspecto da evolução das matrículas no Ensino Superior em 

cotejamento com a população regional e nacional, verifica-se um avanço considerável em nível 

Brasil na primeira década, saltando de 1,6% para 2,9% enquanto proporção. 

Em 2000, 1,6 em cada 100 pessoas vivendo no Brasil estavam matriculadas em algum 

curso de nível superior, enquanto, em 2010, essa relação já havia avançado para 2,9 pessoas em 

cada 100, ou seja, quase o dobro da marca original. Trata-se de um ponto relevante porque a 

população brasileira também cresceu, aproximadamente, 12% no período. 

Há Estados que estão muito acima da média nacional em termos de matrículas no Ensino 

Superior, como o Distrito Federal (6,1%), onde se registra, inclusive, a maior renda per capita 

do país. 

Dentre as regiões que também se situam acima da média nacional, encontram-se, pela 

ordem de relevância, São Paulo (3,6%), Rio Grande do Sul e Santa Catarina (3,3%), Paraná 

(3,2%), Minas Gerais e Goiás (2,9%). 
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TABELA 12 – Evolução de população, matrículas e concluintes no ensino superior 

 
(*) Milhares de habitantes 

 

Na expectativa de que seja possível o dimensionamento do estoque potencial de 

matrículas no Ensino Superior como proporção ao número de concluintes, como 

disponibilidade de mão de obra capacitada favorecendo o crescimento do país, a Tabela 12 

apresenta um indicador que mede esta relação (Matrículas / Concluintes). 

Ao se analisaremos dados extraídos do Censo do Ensino Superior – INEP/MEC, é 

possível constatar-se que não há perspectiva de que o Brasil continue a ser agraciado com a 

oferta anual de pessoal capacitado no mesmo ritmo de crescimento nos próximos anos, 

especialmente nas dez maiores economias do país, pois que a taxa que mede a relação entre o 

número de matrículas no Ensino Superior e o número de concluintes era bem menor em 2010 

do que em 2000. 

Em nível de consolidado Brasil, este fenômeno não se confirma graças ao comportamento 

que vem sendo observado nas demais Unidades da Federação, que avançam a “passos largos” 

rumo à capacitação de sua população e ainda evitam a piora dos indicadores nacionais. 

 
TABELA 13 – Relação entre Matrículas e Concluintes no Ensino Superior e Fator9 de Crescimento 

 
Fonte: Censo do Ensino Superior – MEC 

                                                           
9 Fator de crescimento é resultante da divisão entre o número de Matrículas e o de Concluintes no Ensino 
Superior, representando a proporção entre ambas as condições. 

SÃO PAULO 37.032      21,8% 818.304        2,2% 112.526     0,3% 41.262      22% 1.474.516     3,6% 263.084     0,6%
RIO DE JANEIRO 14.391      8,5% 295.993        2,1% 35.458       0,2% 15.990      8% 353.592        2,2% 75.225       0,5%
MINAS GERAIS 17.891      10,5% 239.456        1,3% 34.944       0,2% 19.597      10% 559.133        2,9% 92.586       0,5%
RIO GRANDE DO SUL 10.188      6,0% 238.263        2,3% 21.542       0,2% 10.694      6% 353.592        3,3% 44.531       0,4%
PARANÁ 9.563        5,6% 186.113        1,9% 22.713       0,2% 10.445      5% 335.303        3,2% 56.363       0,5%
BAHIA 13.070      7,7% 89.191          0,7% 8.967         0,1% 14.017      7% 248.280        1,8% 35.346       0,3%
DISTRITO FEDERAL 2.051        1,2% 67.250          3,3% 6.832         0,3% 2.570        1% 157.111        6,1% 24.993       1,0%
SANTA CATARINA 5.356        3,2% 118.059        2,2% 11.622       0,2% 6.248        3% 204.235        3,3% 31.911       0,5%
GOIÁS 5.003        2,9% 72.769          1,5% 8.158         0,2% 6.004        3% 173.003        2,9% 25.782       0,4%
PERNAMBUCO 7.918        4,7% 86.011          1,1% 9.564         0,1% 8.796        5% 192.436        2,2% 24.135       0,3%
SUBTOTAL 122.466    72,1% 2.211.409     1,8% 272.326     0,2% 135.624    71% 4.051.201     3,0% 673.956     0,5%
DEMAIS ESTADOS 47.333      27,9% 482.836        1,0% 52.408       0,1% 55.109      29% 1.397.919     2,5% 155.330     0,3%
TOTAL BRASIL 169.799    100,0% 2.694.245     1,6% 324.734     0,2% 190.733    100% 5.449.120     2,9% 829.286     0,4%

POPULAÇÃO (*) MATRICULAS CONCLUINTES
I

2000 2010
POPULAÇÃO (*) MATRICULAS CONCLUINTES

FATOR FATOR FATOR
SÃO PAULO 818.304    30% 112.526 35% 7,27      1.185.028 27% 218.239 30% 5,43       1.474.516 27% 263.084 32% 5,60      
RIO DE JANEIRO 295.993    11% 35.458   11% 8,35      473.585    11% 71.295   10% 6,64       353.592    6% 75.225   9% 4,70      
MINAS GERAIS 239.456    9% 34.944   11% 6,85      466.910    10% 82.594   12% 5,65       559.133    10% 92.586   11% 6,04      
RIO GRANDE DO SUL 238.263    9% 21.542   7% 11,06    338.913    8% 36.609   5% 9,26       353.592    6% 44.531   5% 7,94      
PARANÁ 186.113    7% 22.713   7% 8,19      312.098    7% 53.386   7% 5,85       335.303    6% 56.363   7% 5,95      
BAHIA 89.191      3% 8.967     3% 9,95      190.036    4% 26.451   4% 7,18       248.280    5% 35.346   4% 7,02      
DISTRITO FEDERAL 67.250      2% 6.832     2% 9,84      115.840    3% 21.489   3% 5,39       157.111    3% 24.993   3% 6,29      
SANTA CATARINA 118.059    4% 11.622   4% 10,16    194.330    4% 29.972   4% 6,48       204.235    4% 31.911   4% 6,40      
GOIÁS 72.769      3% 8.158     3% 8,92      149.034    3% 29.689   4% 5,02       173.003    3% 25.782   3% 6,71      
PERNAMBUCO 86.011      3% 9.564     3% 8,99      136.952    3% 19.709   3% 6,95       192.436    4% 24.135   3% 7,97      
SUBTOTAL 2.211.409 82% 272.326 84% 8,12      3.562.726 80% 589.433 82% 6,04       4.051.201 74% 673.956 81% 6,01      
DEMAIS ESTADOS 482.836    18% 52.408   16% 9,21      890.430    20% 128.425 18% 6,93       1.397.919 26% 155.330 19% 9,00      
TOTAL BRASIL 2.694.245 100% 324.734 100% 8,30      4.453.156 100% 717.858 100% 6,20       5.449.120 100% 829.286 100% 6,57      

I
MATRICULAS CONCLUINTES MATRICULAS CONCLUINTES

2000 2005 2010
MATRICULAS CONCLUINTES
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A oferta anual de pessoas com nível superior era, em 2010, muito maior do que em 2000 

(1,6 vezes maior) mas apenas 16% acima do que era registrado em 2005. 

O ritmo médio do crescimento desta oferta equivale a uma taxa de 20% ao ano no período 

entre 2000 e 2005, enquanto no intervalo 2005 a 2010 o crescimento médio foi de 3% ao ano, 

em média. 

Ao confrontar-se com o crescimento da população nacional no mesmo período (Tabela 

12, p. 58), 1,2% ao ano (169,8 milhões, em 2000, contra 190,7 milhões, em 2010), constata-se 

haver uma tendência clara de mudança comportamental no país em favor da maior escolaridade, 

permitindo a previsão de uma posição brasileira futura melhor. 

No entanto, ainda há muito que avançar quando observado o comportamento verificado 

nos países mais desenvolvidos. 

Se tomado o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2013, elaborado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, é possível constatar que, enquanto a 

escolaridade média do Brasil é de 7,2 anos de estudo, o índice encontrado nos Estados Unidos 

da América é de 13,3 anos, na Alemanha 12, 2 anos e em Hong Kong 10,0 anos. 

Ao se confrontarem os dados do Brasil com outros países da América Latina, a posição 

brasileira também é desfavorável: o Chile desponta com 9,7 anos, Argentina com 9,3 anos, Peru 

com 8,7 anos e Uruguai com 8,5 anos de estudo. 

As necessidades brasileiras no âmbito econômico requerem um ritmo de crescimento na 

geração de riqueza mais acelerado e há sinais de insuficiência de mão de obra qualificada em 

favor deste objetivo. 

Exemplo disso é apurado na evolução da concessão de vistos de trabalho a estrangeiros 

pelo governo brasileiro. Segundo relatório do Ministério do Trabalho e Emprego – MTEC 

(atualização até 30/06/2014), foram registrados pedidos de 198.684 pessoas no período 

compreendido entre 2011 e 2013, 96% em condição de “Temporários” e destes, 9% para 

funções especialistas e com vínculo empregatício. 

A queda nas expectativas de crescimento na oferta de mão de obra capacitada nas maiores 

economias do Brasil não ocorre de forma homogênea em todos os Estados. 

Dentre aqueles que apresentam um “fator” crescente de matrículas encontram-se os 

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Goiás e Pernambuco, ou seja, 

estes dispõem de um número de estudantes universitários que lhes permite a continuidade na 

oferta de pessoas capacitadas em nível superior. 
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O mesmo não ocorre com os Estados de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa 

Catarina. 

São dados relevantes para avaliação do potencial econômico regional, certamente 

considerados por investidores no momento de decidirem sobre a instalação de seus 

empreendimentos. 

Todos estes Estados apresentaram crescimento expressivo nesta relação no período 2000 

a 2010 e grande parte destes combina “fator” crescente de matriculados ante os concluintes no 

Ensino Superior (apenas Rio Grande do Sul e Santa Catarina em queda no período 2005 a 2010). 

Todavia, há outros aspectos que precisam ser considerados pelo mundo dos negócios, 

quais sejam as áreas de formação escolhidas pelos universitários. 

Em 2010, 44% dos concluintes no Ensino Superior concentravam-se na grande área 

“Ciências Sociais, Negócios e Direito”, contra 40% em 2000, conforme Censo do Ensino 

Superior - MEC. 

Este avanço, conforme se depreende do Censo do Ensino Superior divulgado anualmente 

pelo MEC, se deveu à maior oferta de cursos na área e à manutenção do mesmo grau de interesse 

da população na medida em que a proporção de matrículas se manteve estável na faixa de 42%. 

 

TABELA 14 – Evolução de matrículas e concluintes nos Cursos de Ciências Sociais 

 
Fonte: Censo do ensino superior INEP/MEC 

O desdobramento dessa grande área denota que 90% de seus concluintes estão 

concentrados em cinco cursos: Gerenciamento e Administração (45%), Direito (25%), 

Contabilidade e Tributação (9%), Marketing e Publicidade (6%) e Psicologia (5%). 

Importante destacar que estes mesmos cursos representavam 83% em 2000, e 84% em 

2005 do somatório de todos os concluintes na grande área “Ciências Sociais”. 

Se considerado o vínculo mais diretamente alinhado ao mundo dos negócios, observa-se 

a tendência de maior oferta de profissionais especialistas, com ressalva apenas à Área de 

   Gerenciamento e administração 989      34% 338.789      30% 35.658     28% 3.855   44% 910.956      40% 161.253   45%
   Direito 442      15% 370.335      33% 41.857     32% 1.091   13% 694.447      30% 91.035     25%
   Contabilidade e tributação 510      17% 130.513      12% 16.703     13% 1.052   12% 224.228      10% 34.215     9%
   Psicologia 181      6% 70.721        6% 10.714     8% 538      6% 136.420      6% 18.311     5%
   Marketing e publicidade 75        3% 19.238        2% 2.110       2% 697      8% 108.359      5% 21.858     6%
   Jornalismo e reportagem 260      9% 88.189        8% 11.141     9% 655      8% 99.834        4% 17.381     5%
   Economia 249      8% 65.414        6% 7.062       5% 269      3% 50.440        2% 6.333       2%
   Ciência política e educação cívica 41        1% 689             0% 267          0% 112      1% 19.193        1% 2.521       1%
   Secretariado e trabalhos de escritório 65        2% 8.418          1% 1.115       1% 124      1% 13.068        1% 2.805       1%
   Comércio e administração (cursos gerais) 4          0% 574             0% 68            0% 102      1% 11.437        0% 2.385       1%
   Biblioteconomia, informação, arquivos 45        2% 7.710          1% 879          1% 60        1% 11.415        0% 1.795       0%
   Ciências sociais e comportamentais (cursos gerais) 69        2% 15.175        1% 1.631       1% 85        1% 9.950          0% 1.374       0%
   Vendas em atacado e varejo 1          0% 158             0% 26            0% 31        0% 1.481          0% 337          0%
   Sociologia e estudos culturais 6          0% 1.049          0% 48            0% 10        0% 899             0% 54            0%
   Finanças, bancos, seguros 0% 0% 0% 5          0% 310             0% 163          0%
 Totais 2.937   100% 1.116.972   100% 129.279   100% 8.686   100% 2.292.437   100% 361.820   100%

CURSOS MATRICULAS CONCLUINTES
ÁREAS DE CONHECIMENTO

2000 2010
CURSOS MATRICULAS CONCLUINTES
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Contabilidade que não acompanha o mesmo ritmo de crescimento de Administração, Marketing 

e Publicidade, por exemplo. 

Num ambiente cada vez mais seletivo quanto à concessão de crédito, por exemplo, as 

exigências sobre a qualidade de informações financeiras se ampliam cada vez mais e a escassez 

de profissionais na Área Contábil pode impactar sobre a atividade. 

Este quadro é apenas levemente atenuado pelo crescimento no número de matrículas em 

2010, sinalizando para um futuro possivelmente melhor. 

O comportamento dos indicadores de escolaridade superior da população brasileira, 

apesar de apresentar crescimento de 155% em número de concluintes nos primeiros dez anos 

de 2000(324 mil em 2000 para 829 mil em 2010), ainda representa muito pouco ante o total da 

mão de obra empregada em todo o país. Essa distância está refletida pelo número total de 

concluintes no Ensino Superior em 2010, que correspondia a 2,7% de toda a mão de obra 

contratada pelos principais segmentos da economia (30.261 mil empregados). 

No período compreendido entre 2000 e 2010, o Brasil formou 5,4 milhões de pessoas em 

nível superior de ensino, conforme Censo do Ensino Superior – MEC, o que representa pouco 

mais de 10% de toda a mão de obra empregada por todos os Setores da Economia Brasileira, 

incluindo os Serviços Públicos. 

Os Setores Industrial e de Serviços Públicos, juntos, contrataram 4,4 milhões de novos 

funcionários, e sendo ambos aqueles que mais privilegiam o nível de escolaridade elevada, é 

possível concluirmos sobre o destino preferencial dos novos bacharéis e licenciados que se 

formam no país. 

Estes números sinalizam sobre a disponibilidade reduzida de pessoas mais bem 

qualificadas para atividades empreendedoras próprias, por exemplo. 

As evidências apontam ainda para duas indicações relevantes: 

1) Remuneração em elevação combinada com relativo grau de estabilidade 

oferecida pelos Segmentos Industrial e Público, versus os riscos inerentes às 

atividades empreendedoras empresariais autônomas possivelmente desestimulem 

iniciativas empresariais enquanto preferências profissionais; 

2) A baixa qualificação da mão de obra que tem caracterizado as micro e 

pequenas empresas brasileiras tornam as iniciativas empreendedoras empresariais 

ainda mais arriscadas e expostas ao insucesso. 
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3.5 Uma análise sobre a longevidade das empresas brasileiras, a partir de uma leitura 

sobre o comportamento verificado nas macrorregiões 

 

De acordo com estudos desenvolvidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE, no Brasil são instaladas anualmente cerca de 1,2 milhão de 

novos empreendimentos, 99% dos quais classificados como micros e pequenas empresas e 

empreendedores individuais. 

Considerados empregos gerados com carteira assinada e as ocupações diretamente 

utilizadas para si próprios, esses empreendimentos respondem por pelo menos 2/3 da mão de 

obra ocupada pelo setor privado da economia brasileira. 

Não houvessem outros motivos, apenas este já justificaria uma atenção especial, no que 

tange à sobrevivência das empresas e à manutenção dos níveis de emprego da população. 

Dados históricos têm demonstrado que a “resiliência” das empresas jovens tem se 

constituído um desafio constante. 

Atento a esta problemática, o SEBRAE desenvolveu uma nova metodologia, integrando-

se à Secretaria da Receita Federal e a partir disso realizou uma pesquisa censitária, passando a 

divulgá-la regularmente. 

A publicação de outubro de 2011 revelou que a taxa de sobrevivência das empresas com 

dois anos de fundação10, fase considerada estratégica para a continuidade dos negócios, está 

aumentando no Brasil, alcançando níveis internacionalmente reconhecidos. 

Na apuração feita sobre as empresas que foram instaladas em 2005 e 2006, e continuaram 

apresentando evidências de atividade nos três anos subsequentes, constatou-se que o índice de 

sobrevivência dessas empresas saltou de 71,9% para 73,1%. 

Os Setores de atividade econômica apresentaram taxas diferentes, mas em todos 

ocorreram avanços. 

 
TABELA 15 – Longevidade de empresas com dois anos de existência por Setor de Atividade 

 
Fonte: SEBRAE 
 

                                                           
10 A metodologia adotada pelo Brasil está próxima àquela utilizada pela Organization for EconomicCo-

operationandDevelopment – OECD. 

PERÍODOS INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO 

CIVIL
2005 74,80% 72,20% 71,30% 62,60%
2006 75,10% 74,10% 71,70% 66,20%
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O comportamento nas dez maiores economias do país apresenta taxas diferentes daquelas 

registradas como média nacional, total e setorialmente. 

 
TABELA 16 – Longevidade de empresas com dois anos de existência nas dez maiores economias do Brasil 

 
Fonte: SEBRAE 

 

Os Estados mais abaixo no ranking das maiores economias regionais, medido pelo 

tamanho do PIB, apresentaram piora no indicador e, assim, pode-se dizer que o crescimento 

registrado no consolidado deveu-se fundamentalmente ao avanço dos Estados economicamente 

mais fortes. 

 
        TABELA 17 - Matriz sobre o avanço e/ou recuo nas taxas de longevidade das empresas com 

 dois anos de existência – base 2005/2006

 
  Fonte: SEBRAE 
 

O Setor Comercial também aparece como aquele que, em maior frequência, apresentou 

resultados positivos, tendo ampliado a longevidade de suas empresas em oito das dez maiores 

economias do país. 

É possível que a natureza empreendedora da população brasileira, combinada com a sua 

criatividade, leve à eleição do Setor Comercial para a busca de renda, especialmente quando a 

atividade dos outros segmentos da economia não atravesse momentos favoráveis. 

Está no segmento comercial o maior número de empresas de pequeno porte, ou seja, 

aquelas que contam com até nove empregados. 

Empresas com esta característica representavam 92,3% do total daquelas registradas pelo 

Cadastro Central de Empresas – IBGE em 2000, mantendo-se neste mesmo percentual na 

medição realizada em 2005. Já em 2010, a representatividade dessas empresas já havia recuado 

para 88,8% em relação ao total. 

SP RJ MG RS PR BA DF SC GO PE
2005 74,40% 73,50% 76,40% 71,30% 68,60% 69,00% 72,60% 71,50% 68,10% 62,90%
2006 77,00% 72,20% 77,90% 72,90% 69,70% 67,80% 75,00% 72,60% 67,60% 58,20%

SP RJ MG RS PR BA DF SC GO PE

Serviços

 ↑ 

 ↓  ↓  ↑ 

Construção Civil  ↑  ↓  ↑  ↑  ↓  ↑  ↑  ↓ 

 ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↓  ↑ 

 ↓ 

 ↑  ↑  ↓ Comércio  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↓  ↑ 

ATIVIDADE
PRINCIPAIS ECONOMIAS DO BRASIL

Indústrias de 
Transformação

 ↑  ↓  ↑  ↑  ↓  ↓  ↑  ↑  ↓  ↓ 



 
64 

Este mesmo comportamento de perda de representatividade aconteceu no Segmento 

Comercial, eis que recuou de 95,3%, em 2000, para 91,7%, em 2010. 

O quadro de longevidade destas pequenas empresas também merece reflexão. 

De acordo com as posições apuradas em 2000, 2005 e 2010, respectivamente, pelo IBGE, 

era este o quadro nacional: 

 

        2000  2005  2010 

Empresas com até 1 ano de vida  10,8%    8,0%  10,1% 

Empresas com até 4 anos de vida  47,2%  35,5%  40,1% 

Empresas com até 10 anos de vida  73,0%  62,2%  61,3% 

Empresas com mais de 10 anos de vida 27,0%  37,8%  38,7% 

 

Empresas com mais de dez anos de existência, evidentemente, estão crescendo, enquanto 

proporção do todo, todavia em ritmo mais lento no período mais recente ante o mais distante. 

A representatividade em queda do grupo de empresas com até dez anos de vida, aponta 

para dificuldades que as empresas encontram para sobreviverem além dos primeiros quatro 

anos de existência. 

O crescimento da economia guarda boa dose de dependência da expansão do número de 

empresas. O grau de competição existente entre as empresas é, atualmente, muito elevado e se 

estas não estiverem suficientemente preparadas, fatalmente sucumbirão. 

Empresas bem estruturadas profissionalmente têm melhores chances, não apenas na 

melhoria de seus produtos e serviços, mas também em percepção antecipada de movimentos 

que possam impactar na saúde financeira dos negócios. 

As empresas menores são aquelas que mais sofrem estes efeitos, pois, em geral, não 

dispõem de recursos suficientes para investirem nesta profissionalização e, muitas vezes, não a 

valorizam com a importância necessária. 

A manutenção de uma empresa em funcionamento depende de fatores conjunturais, de 

mercado e não apenas estruturais internos. 

No entanto, é inquestionável que uma administração profissionalizada tenda a oferecer 

melhores condições para que as empresas antecipem diagnósticos e viabilizem o 

encaminhamento de soluções de problemas. 

Nem sempre as crises empresariais se originam da ausência ou insuficiência de receitas 

de vendas de seus produtos ou serviços. 
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Há empresas que conseguem superar seus infortúnios através de uma reorganização de 

seus custos e despesas ou de uma revisão em sua estrutura de capital. 

O profissional que reúne as competências necessárias para elaborar e oferecer 

diagnósticos sobre a sustentabilidade da empresa é o “Contabilista”. 

Existem atualmente, no Brasil, cerca de 490 mil destes profissionais em atividade regular, 

segundo o Conselho Federal de Contabilidade, 61% dos quais já em nível bacharelado de 

formação. 

Estes profissionais estão distribuídos pelos diversos Estados da Federação dos quais 80% 

estão concentrados nas dez maiores Economias do País, segundo o PIB. 

Por sua vez, 83,3% das empresas brasileiras estão instaladas nestes mesmos Estados, o 

que não evidenciaria desequilíbrio nessa distribuição, caso todos os profissionais cadastrados 

no Conselho Federal estivessem a serviço das empresas. 

No entanto, há Estados que figuram entre as dez maiores economias e que apresentam 

vocações mais acentuadas para o Serviço Público, como é o caso de Rio de Janeiro e Distrito 

Federal, e, em assim sendo, é compreensível que a correlação entre o número de empresas e o 

número de profissionais contabilistas destas regiões se distancie das demais. 

 

TABELA 18 – Contabilistas ativos x Empresas Ativas x Longevidade das Empresas 

 
   Fonte: Conselho Federal de Contabilidade e SEBRAE 

 

Consideradas essas ressalvas e procedidos os ajustes necessários, verifica-se que existem, 

em média, 12,76 empresas para cada contabilista nas oito maiores Economias do País 

(TABELA 18, Subtotal). 

Nestes Estados, quatro apresentam indicadores acima desta média, dois muito próximos 

e outros dois muito abaixo. 

BACHARÉIS TÉCNICOS TOTAL BACH TEC TOTAL
MG 77,9% 606.256                 28.142           26.049        54.191      52% 48% 11,19    
SP 77,0% 1.730.667              75.744           58.705        134.449    56% 44% 12,87    
RS 72,9% 491.584                 22.603           15.043        37.646      60% 40% 13,06    
SC 72,6% 290.034                 14.799           5.175          19.974      74% 26% 14,52    
PR 69,7% 429.071                 21.494           9.815          31.309      69% 31% 13,70    
BA 67,8% 264.383                 13.196           7.304          20.500      64% 36% 12,90    
GO 67,6% 165.946                 7.412             4.285          11.697      63% 37% 14,19    
PE 58,2% 140.833                 6.790             6.332          13.122      52% 48% 10,73    

SUBTOTAL 4.118.774              190.180         132.708      322.888    59% 41% 12,76    
DEMAIS 1.009.826              110.234         56.237        166.471    66% 34% 6,07      

BR 5.128.600              300.414         188.945      489.359    61% 39% 10,48    

INDICADORES 
EMPRESA X 

PROFISSIONAIS
UF

LONGEVI-
DADE DAS 
EMPRESAS

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

CADASTRADAS 
2010

CONTABILISTAS ATIVOS
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Numa visão geral sobre a Tabela 18, observa-se um comportamento semelhante entre as 

taxas de longevidade das empresas e da proporcionalidade de contabilistas registrados nas 

Unidades da Federação. 

Os Estados de Goiás e Santa Catarina são aqueles que apresentam a menor oferta de 

contabilistas para as empresas neles instaladas. 

Ocorre que, enquanto Santa Catarina apresenta tendência de alta na longevidade de suas 

empresas, Goiás figura como um dos piores desempenhos e com tendência negativa. 

O que se percebe da análise destes dois casos é que, apesar de o Estado do Sul apresentar 

a maior taxa em termos de número de empresas por contabilista, 74% de seus profissionais são 

já formados em nível superior, ou seja, mais bem qualificados e, por certo, em condições de 

oferecer maior produtividade às suas empresas atendidas. 

Já o Estado de Goiás, além de oferecer menor quantidade de profissionais contabilistas 

ao mercado, 63% de seu quadro são de nível superior, ou seja, menor quantidade e menor 

qualificação também mais baixa, possivelmente afetando a eficiência empresarial local. 

O que se pretende estabelecer nesta análise é a correlação entre a cultura voltada para a 

educação empresarial profissional e o seu reflexo sobre o ambiente de negócios. 

Tomados estes dois Estados, com proporções semelhantes de profissionais à disposição 

das empresas, aquele que conta com melhor capacitação de seus contabilistas também figura 

em posição muito melhor em termos de longevidade de suas empresas. 

Há que se considerar ainda que o Estado de Santa Catarina também se assemelha ao de 

Goiás em termos demográficos, mas apresenta indicadores de escolaridade melhores. Vale 

destacar ainda que, enquanto Goiás figura na 9ª. posição entre as maiores Economias do País, 

Santa Catarina está na 5ª. colocação. 

Importante também a reflexão sobre o grau de interesse que a profissão contabilista vem 

despertando na população de universitários, conforme explicitado na Tabela 14 (p. 60). 

 

3.6 Uma análise sobre a relevância das empresas para a economia regional, com recorte 

para as regiões mais pobres do Brasil 

 

O Brasil é um país que ainda hoje convive com desigualdades sociais importantes. 

Conforme amplamente defendido perante a Sociedade, o crescimento econômico é um 

dos caminhos para que se conquiste o desenvolvimento sustentável e este deve ser o objetivo 

de todos os governantes em esferas municipais, estaduais e federal. 
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O instrumento do qual dispõem os governos é a arrecadação de impostos, que precisam 

ser convertidos em educação, saúde, segurança para qualidade de vida da população e estradas 

e infraestrutura para o dinamismo dos negócios. 

Empresas formalmente instaladas geram empregos e impostos, e também requerem 

condições adequadas para operarem, como esgoto, saneamento básico, sistema de 

comunicações, infraestrutura. 

O número de empresas instaladas no Brasil, com base no CEMPRE11, avançou 

consideravelmente no período compreendido entre 2000 e 2005, tendo registrado um 

crescimento de 36,4%. Entretanto, nos cinco anos subsequentes, esta realidade inverteu-se de 

forma tal que o número de empreendimentos em atividade em 2010 era 8,6% menor. No 

consolidado de dez anos, a expansão em termos de número de empresas foi de 24,6% (2010 x 

2000). 

Crescer 24,6% em dez anos significa uma taxa média anual de 2,2%, ainda não suficiente 

para eliminar o desequilíbrio econômico e social regional no Brasil. 

A Região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo) respondia 

por 51,3% das unidades locais das empresas em operação no Brasil e havia registrado recuo 

para 50,3%, em 2005. Todavia, em 2010, a posição original já havia sido retomada e até 

expandida, sendo que 51,4% das empresas estavam concentradas naquela Região. 

Como se percebe, o nível de concentração dos negócios continua apresentando sinais de 

que a descentralização econômica é algo ainda muito distante da realidade brasileira. 

Nas dez maiores economias do país, tem-se a seguinte evolução quanto ao número de 

empreendimentos locais. 

 

TABELA 19 – Evolução do número de empresas cadastradas no IBGE 

 
 Fonte: Cadastro Central de Empresas - IBGE 

                                                           
11 Cadastro Central de Empresas - IBGE 

EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS %
São Paulo 1.339.138       30,1% 1.818.153       29,9% 1.730.667       31,2%
Rio de Janeiro 334.397          7,5% 436.141          7,2% 412.022          7,4%
Minas Gerais 527.374          11,8% 688.475          11,3% 606.256          10,9%
Rio Grande do Sul 468.048          10,5% 618.941          10,2% 491.584          8,9%
Paraná 337.313          7,6% 476.257          7,8% 429.071          7,7%
Bahia 201.694          4,5% 291.109          4,8% 264.383          4,8%
Distrito Federal 68.492            1,5% 89.539            1,5% 95.388            1,7%
Santa Catarina 235.051          5,3% 321.553          5,3% 290.034          5,2%
Goiás 123.098          2,8% 175.615          2,9% 165.946          3,0%
Pernambuco 111.048          2,5% 151.743          2,5% 140.833          2,5%
Total 3.745.653       84,1% 5.067.526       83,4% 4.626.184       83,3%

UNIDADE DA FEDERAÇÃO
2000 2005 2010
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A Região Centro Oeste apresenta sinais de vigor econômico, e dois de seus Estados 

também ganham posições em 2010 em relação ao ano de 2005. 

Goiás, inclusive, foi o único Estado entre as dez maiores economias do país, a expandir-

se em termos proporcionais nos três períodos analisados, saltando de 2,8%, em 2000, para 2,9%, 

em 2005, e alcançando 3,0% das empresas cadastradas no CENPRE em 2010. 

São oportunidades de negócios que se abrem para os municípios das Regiões e que 

movimentam a economia local e, assim, permitem a melhoria da qualidade de vida da população 

residente. 

O consolidado das dez maiores economias do país aponta um cenário de ligeira 

desconcentração do número total das empresas cadastradas, apesar de em ritmo bem mais lento 

nos últimos cinco anos da amostra. 

A economia mais forte do país (São Paulo) voltou a ampliar a sua participação em termos 

de número de unidades de negócio, superando, em 2010, a marca que já detinha em 2000. 

É certo que não se deseja que São Paulo pare de crescer, mas seria melhor para o Brasil 

que os demais Estados crescessem mais fortemente para se equilibrar o desenvolvimento 

regional e fossem aproveitadas todas as potencialidades deste país continental. 

 

3.7 Um resumo sobre as movimentações na economia brasileira na primeira década do 

século 

 

O Brasil vem experimentando um novo modelo de desenvolvimento, através do qual os 

Estados mais distantes do eixo Sul-Sudeste passam a contribuir mais e melhor com a geração 

da riqueza nacional (Tabelas 8, p. 49 e 9, p.50). 

O que se observa é que o crescimento econômico verificado a partir desses dez Estados 

acarreta mutações na alocação de empregos e também de representatividade em termos de 

massa salarial entre as atividades exploradas (Tabelas 9, p. 50;10, p. 52; e 11, p.53), 

possivelmente gerando novas demandas de capacitação de pessoas. Nota-se que o 

comportamento da massa salarial difere daquele registrado na ocupação de mão de obra. 

O número de novas empresas constituídas a cada ano tem sido expressivo. Mas, tão 

expressivo quanto, é o número de empresas que sucumbem já nos primeiros anos de existência. 

As estatísticas produzidas pelo SEBRAE indicam uma ligeira melhora em todos os macro 

segmentos da economia: Indústria, Comércio, Serviços e Construção Civil. 
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No entanto, Estados que contam com maior qualificação de sua população, também se 

apresentam melhores enquanto taxas de sobrevivência de suas empresas. 

Os Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina, por 

exemplo, tiveram a longevidade de suas empresas ampliada em todos os segmentos da 

economia (Tabela 16, pag.63). 

Enquanto isso, Estados como Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Pernambuco apresentaram 

recuo no mesmo período avaliado pelo SEBRAE. 

A ampla maioria das novas empresas instaladas no Brasil é de micro e pequenos 

empreendimentos. De acordo com o IBGE, a observância sobre as taxas de longevidade destas 

empresas revela pontos de atenção importantes. 

Empresas com até dez anos de vida, eram proporcionalmente em menor quantidade em 

2010 do que em 2000. 

Dentre os Estados que apresentaram recuo na longevidade de suas empresas, chama a 

atenção o Estado de Goiás em especial pela evolução de sua economia e dos esforços que vem 

empreendendo para melhorar a sua participação no cômputo nacional. 

Assim, Goiás desperta atenção em face do que segue: 

 

1. Saltou de 2% para 3% do PIB Nacional, enquanto que a participação das dez 

maiores economias recuou de 85% para 83% no período entre 2000 e 2010 (Tabela 7, 

pag. 51); 

2. Apresentou crescimento em todos os Setores mais representativos da Economia 

Brasileira (Tabela 9, p. 53); 

3. Mas não conseguiu sustentar a mesma representatividade de ocupação de pessoal 

(Tabela 10, p. 55), o que pode evidenciar a existência de um “gargalo” em termos de 

recursos humanos disponíveis para sustentação do mesmo ritmo de crescimento 

econômico; 

4. Os salários pagos pelas atividades industriais, comerciais e de construção civil 

avançaram mais, reforçando ainda mais essas evidências (Tabela 11, p. 56); 

5. Apesar dos esforços para ampliação da escolaridade de sua população, conforme 

os Programas já implantados, o índice de matriculados no ensino superior em 2010 

correspondia ainda à média nacional, 2,9% (em 2000 estava abaixo da média nacional – 

Tabela 12, p. 58) e, portanto, ainda distante das economias mais bem posicionadas; 

6. Adicionalmente, apresenta uma das menores taxas de sobrevivência de empresas 

com até dois anos de fundação (base 2005/2006), bem abaixo da média nacional e com 



 
70 

tendência de queda, o que pode significar muito “voluntarismo” empreendedor, porém 

sem o preparo mínimo necessário para sustentação dos Negócios. 

 

Por sua vez, as empresas do Estado de Goiás que apresentam avanços em sua longevidade 

são aquelas listadas pelos Setores de Comércio e Construção Civil. Não se pode desconsiderar 

que ambos os Setores têm sido fortemente impactados pela Política Econômica Federal, através 

do estímulo ao consumo, via crédito e redução de impostos e que não há garantia de que estão 

suficientemente sustentadas para que não dependam destes benefícios.  

A economia brasileira cresceu consideravelmente nos primeiros dez anos do século, mas 

chega ao último ano da primeira década com 67% da geração de sua riqueza dependentes do 

Macro Setor Serviços. 

De acordo com a classificação do IBGE, o Setor é composto pelas atividades de 

Comércio, Transporte, Informação, Financeiras, Imobiliárias, Saúde e Educação Públicas e 

Outros. 

O segmento comercial é aquele que cresce seguidamente em relevância sobre o PIB Total, 

e concentra o maior número de empresas e contratação de pessoas. Por outro lado, não responde 

pela maior fatia da massa salarial porque pratica remuneração abaixo dos demais setores da 

economia.  

Os níveis de remuneração adotados pelo segmento comercial evidenciam a 

predominância de um baixo grau de profissionalização em suas atividades. 

Em decorrência disso e considerando os pontos enumerados nos capítulos anteriores, os 

riscos à sobrevivência das empresas do segmento são maiores. 

Este fator deve merecer atenção, na medida em que a atividade comercial tem contribuído 

consideravelmente para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, além de ser também 

aquela que mais emprega mão de obra em todas as Regiões. 

É desafio nacional buscar maior sustentabilidade no desenvolvimento de sua economia, 

reduzindo a dependência de sua principal Unidade da Federação – São Paulo – e avançando na 

capacitação de sua população ativa, fator importante para sua competitividade. 
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4. Possíveis causas para o insucesso de um número expressivo de empresas no Brasil 

O estudo realizado buscou inferir sobre possíveis causadores do insucesso de um número 

expressivo de empresas no Brasil, procurando identificar contrapontos aos argumentos 

frequentemente encontrados atribuindo a fatores conjunturais (burocracia governamental, carga 

tributária, taxa de juros) a responsabilidade para este fenômeno. 

Assim, a sua compreensão poderá ser atingida mediante a observação dos procedimentos 

a seguir: 

4.1 – Metodologia da Pesquisa 

Em decorrência da delimitação do tema escolhido, optou-se pela coletânea de 

informações sobre a evolução do número de novas empresas instaladas anualmente no Brasil e 

também daquelas que têm suas atividades encerradas no mesmo período, notadamente aquelas 

classificadas como de pequeno porte, valendo-se, para tanto, das publicações de Organismos 

de referência para o segmento, tais como IBGE, SEBRAE e Junta Comercial (no caso específico 

de Goiás). 

No intuito de se apurarem as possíveis relações de causa e efeito à movimentação 

identificada, principalmente no que se refere às empresas que encerraram suas atividades, 

procurou-se o aprofundamento da leitura dos dados disponíveis, tanto para nível nacional 

quanto regional de análise. 

No entanto, antes de iniciar-se esta pesquisa, realizou-se uma revisão bibliográfica 

concentrada em autores de reconhecida autoridade nas Áreas de Economia, Administração, 

Marketing, Contabilidade e Finanças, de forma a trazer alguns conceitos imprescindíveis para 

a auto sustentação econômica e financeira de uma empresa. 

A intenção é de que, ao colocar-se luz sobre estas Áreas de Conhecimento, seja possível 

avaliar-se a qualidade do ambiente de negócios oferecida pelo Brasil em suas diversas Regiões 

e confrontá-la com as taxas de sobrevivência das empresas. 

 

4.2. Cruzamento das informações extraídas das publicações oficiais do Brasil (IBGE, 

SEBRAE, MEC). 

 

Na busca de evidências para a confirmação das hipóteses levantadas para o trabalho, 

elegeu-se o Censo do Ensino Superior divulgado anualmente pelo Ministério da Educação do 



 
72 

Brasil, como fonte de informações a respeito dos avanços ou recuos neste nível de escolaridade, 

assumindo seja este um indicativo do esforço de capacitação de mão de obra. 

Através da verificação sobre o comportamento dos números relacionados à formação 

universitária e confrontando-a com as taxas de mortalidade das empresas, procura-se chegar a 

uma relação causal para o fenômeno. 

Apesar do reconhecido déficit de escolaridade média da população brasileira, o país 

avançou consideravelmente em termos econômicos, gerando renda e praticamente alcançando 

a condição de pleno emprego nos últimos anos. 

Diante deste fato, procurou-se entender a realidade e prever a tendência de possíveis 

encaminhamentos a partir da série histórica identificada em cada Região analisada. 

Para tratar deste item em particular, trabalhou-se com os dados disponíveis sobre a 

geração de riqueza na forma do Produto Interno Bruto medido pelo IBGE, bem como ocupação 

de mão de obra e massa de salários pagos. Para tanto, as publicações regulares do Instituto 

foram as bases das análises elaboradas. 

A partir deste contexto econômico, procura-se perceber o papel exercido pelas empresas 

e setores de atividade econômica dispostos nos Estados e, em decorrência, inferir os possíveis 

impactos causados à sustentabilidade dos negócios instalados. 

 

4.3. Cruzamento das informações sobre perfil demográfico das Regiões (IBGE, INEP, 

MEC) 

 

Sendo o Brasil um país com dimensões continentais e com realidades bem diferentes entre 

suas Unidades Federadas, buscou-se entender o quadro existente nos principais Estados e 

evolução histórica dos mesmos como tendência para o futuro. 

Para tanto, o Censo Demográfico do IBGE, atualizado para 2010, disponibilizado através 

do site @estados, permite uma “fotografia” sobre as oportunidades ainda existentes a partir de 

uma amostragem comparativa entre as Regiões. 

O entendimento sobre a relevância destes indicadores se dá a partir da premissa de que o 

País continuará buscando sua consolidação como economia de mercado e, em função disso, 

privilegiando ações que objetivem a produtividade e a competitividade, interna e externa. 
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4.4. Estudo sobre as Micro e Pequenas Empresas do Segmento de Comércio Varejista 

 

Conforme admitido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em sua 

publicação Demografia das Empresas – 2010 (IBGE, RJ, 2012), “existem poucas informações 

sobre a sobrevivência das empresas e os seus condicionantes, ou seja, sobre o que distingue as 

experiências bem-sucedidas e quais as restrições que pesam sobre o crescimento das empresas 

e sua consolidação no mercado”. 

De acordo com o IBGE (2012), em 2010 o número de empresas novas equivalia ao total 

daquelas que saíram do mercado, ou seja, o saldo de organizações em andamento se manteve 

praticamente inalterado em relação à posição do ano anterior. 

O que contribuiu efetivamente para o crescimento do número de empresas em atividade 

foi o movimento de reentradas, algo em torno de 265 mil (5,9% do total). 

A opção por abertura de novas empresas tem se caracterizado pela não contratação de 

empregados e da mesma forma esta é a configuração da maioria das empresas que saem do 

mercado prematuramente. 

É possível supor que essas empresas tinham ou tenham empregados, apenas que não 

oficialmente registrados ou declarados, dados os custos que essa providencia acarreta. 

O maior movimento de entrada e saída de empresas no mercado ocorre exatamente no 

Segmento Comercial. No período correspondente a 2008-2010, nota-se um crescimento no 

saldo de empresas no segmento. 

Consideradas as empresas que foram instaladas em 2007, somente 51,8% ainda 

sobreviviam em 2010. O Segmento Comercial registrou performance abaixo desta média geral. 

Importante observar que, apesar de liderar a participação relativa entre as empresas de 

alto crescimento em 2010, o número de empresas do Segmento Comercial nesta condição era 

de 8.859 unidades, ante um total de 2.242 mil em nível Brasil. 

O Segmento de Indústrias de Transformação, posicionado em segundo lugar, registra 

8.194 unidades ante um total de 440 mil em todo o país. 

Empresas de alto crescimento no Segmento Comercial absorvem 15% da mão de obra 

alocada a essa característica de empresas, enquanto o segmento industrial conta com 23% deste 

total (3.182 mil trabalhadores). É mais comum encontrarem-se empresas de alto crescimento 

entre as indústrias do que no comércio. 

São consideradas pequenas empresas no Setor Comercial aquelas que contam entre 10 e 

49 empregados, enquanto aquelas com até nove empregados são classificadas como 

microempresas, segundo critério do SEBRAE. 
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A pesquisa sobre os Fatores Condicionantes e Taxas de Sobrevivência e Mortalidade das 

Micro e Pequenas Empresas no Brasil 2003 – 2005, publicada pelo SEBRAE em agosto de 

2007, apontou que a dedicação integral do empresário ao negócio é fator importante para sua 

boa gestão e seu andamento. 

A predominância de níveis de escolaridade mais alta (superior completo e incompleto) 

foi registrada tanto nas empresas em atividade quanto naquelas extintas, segundo a Pesquisa, o 

que, em princípio, afasta a suposição de que seria esta uma condicionante para a sobrevivência 

dos Negócios. 

A origem dos novos empreendedores, apesar da tendência de queda, em sua ampla 

maioria advém de funcionários de empresas privadas, ou seja, já familiarizados com atividades 

empresariais. 

Buscam a atividade empreendedora por desejo, identificação de oportunidade de negócio 

ou aumento de renda, como fatores principais declarados pelos pesquisados. 

A ampla maioria das empresas pesquisadas pelo SEBRAE pertencia ao Setor de 

Comércio, enquanto que 95% classificavam-se como micro empreendimento. 

São empresas que não se interessam em participar de entidades associativas e 

caracterizam-se principalmente por vendas de balcão. 

A fonte de recursos, tanto para investimentos fixos quanto para capital de giro, é do 

próprio empreendedor. 

Na avaliação dos empresários titulares das empresas extintas, o alcance de bons resultados 

está alicerçado em bom conhecimento do mercado, boa estratégia de vendas, persistência, 

perseverança e criatividade, um bom administrador e uso de capital próprio. 

A indicação quanto à busca pela utilização de capital próprio possivelmente se deva à 

maior dificuldade que as pequenas e médias empresas têm para acesso a crédito e de boa 

qualidade. Este ponto, quando confrontado com o fato de que o nível de escolaridade das 

empresas pesquisadas era elevado, indica que uma possível causa para o insucesso daquelas 

que deixaram o mercado esteja relacionada à ausência de capacitação específica. 

As Áreas de Conhecimento mais valorizadas, tanto pelas empresas ativas quanto pelas 

extintas, são, pela ordem: 

 

• Planejamento 

• Organização Empresarial 

• Marketing/Propaganda 
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• Vendas 

• Relações Humanas 

• Análises Financeiras 

 

As principais dificuldades gerenciais e razões para o fechamento de empresas, segundo 

empresários de empresas extintas, concentram-se na falha de encontrar foco, falta de 

conhecimentos gerenciais, desconhecimento do mercado e causas econômicas. 

Fator crucial para as empresas é a dificuldade encontrada no acesso ao mercado, 

principalmente nos quesitos propaganda inadequada, formação de preços de venda, 

informações de mercado e logística deficiente, caracterizando falta de planejamento dos 

empresários. 

Nem todas as empresas extintas conseguem ao menos a recuperação dos investimentos 

nelas realizados. De acordo com a Pesquisa, apenas 13% daquelas que encerraram suas 

atividades em 2007 conseguiram este feito segundo seus empresários. 

Numa reflexão sobre alguns números financeiros demonstrados pelo SEBRAE, tanto para 

empresas ativas quanto para extintas, observam-se diferenças de comportamento e regularidade 

num indicador básico para avaliação das perspectivas de um empreendimento: Giro do Ativo. 

 

TABELA 20 – Estimativa do giro de ativos das micro e pequenas empresas ativas 

 
Fonte: SEBRAE – 2007  

 

Esta simulação não é precisa, mas é adotada como indicativo na medida em que se 

aplicamos mesmos critérios tanto para empresas ativas quanto extintas. 

A principal imprecisão diz respeito à dimensão do Faturamento Médio, pois a Pesquisa 

SEBRAE agrupa a frequência das empresas por faixas.  

FIXOS C.GIRO
2000 35,5R$  18,1R$  53,6R$    165,6R$                3,09      
2001 85,3R$  37,0R$  122,3R$  165,6R$                1,35      
2002 31,2R$  13,4R$  44,6R$    165,6R$                3,71      
2003 46,5R$  19,3R$  65,8R$    156,4R$                2,38      
2004 43,9R$  20,2R$  64,2R$    194,8R$                3,04      
2005 61,6R$  25,8R$  87,4R$    178,8R$                2,05      

EMPRESAS ATIVAS

ANO
INVESTIMENTOS (R$ 000) FATURAMENTO 

MÉDIO
GIRO DE 
ATIVOSTOTAIS
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Diante desta dificuldade, optou-se por considerar a média aritmética entre os extremos, 

superior e inferior, de cada faixa e a respectiva representatividade de frequência de cada faixa 

sobre o total, para se chegar ao Faturamento Médio das Empresas em cada ano. 

 

TABELA 21 – Estimativa do giro de ativos das micro e pequenas empresas extintas 

 
Fonte: SEBRAE – 2007  

 

Assim, ao se confrontarem os dados de faturamento com os investimentos realizados, 

tanto para empresas ativas quanto para extintas, é possível se extrair um indicativo sobre o giro 

dos ativos que vem sendo conseguido ao longo dos anos. 

Note-se que entre as empresas ativas, apesar de apresentarem um giro de ativos mais 

elevado do que as empresas extintas, registra-se uma oscilação considerável ano após ano, com 

tendência de piora de cenário (Tabela 20, p. 75). 

Este fenômeno não é registrado com a mesma intensidade entre as empresas extintas, o 

que permite supor que as dificuldades enfrentadas não seriam tanto relacionadas à escala, mas 

ao desequilíbrio estrutural dos investimentos realizados (Tabela 21, p. 76). 

Já as empresas ativas, de acordo com os indicadores inferidos, apresentam maior risco de 

dificuldades financeiras advindas da fase de crescimento, em que investimentos são realizados 

em busca de ganhos de escala e nem sempre são correspondidos por aumento proporcional de 

vendas. 

Vale destacar que em 2005, último ano base utilizado pela Pesquisa realizada pelo 

SEBRAE, o indicador de giro dos ativos entre as empresas ativas estava no nível mais baixo da 

série e muito próximo àquele apurado entre as empresas extintas. 

É possível que a oscilação destes indicadores ao longo dos anos explique a razão pela 

qual os empresários valorizam as Áreas de Conhecimento de Planejamento e Análises 

Financeiras como fator de sucesso para os empreendimentos, por exemplo. 

FIXOS C.GIRO
2000 15,8R$  9,4R$    25,3R$    63,0R$                  2,49      
2001 14,8R$  7,8R$    22,6R$    63,0R$                  2,79      
2002 24,2R$  9,1R$    33,2R$    63,0R$                  1,89      
2003 28,7R$  8,7R$    37,4R$    71,0R$                  1,90      
2004 34,8R$  14,9R$  49,7R$    79,9R$                  1,61      
2005 43,9R$  18,7R$  62,6R$    113,6R$                1,82      

INVESTIMENTOS (R$ 000)
EMPRESAS EXTINTAS

GIRO DE 
ATIVOS

ANO
FATURAMENTO 

MÉDIOTOTAIS
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Talvez, pela mesma razão, as medidas de políticas de apoio mais reclamadas pelas Micro 

e Pequenas Empresas estejam concentradas em “tratamento tributário diferenciado e crédito 

preferencial (juros e prazo)”. 

Os dados financeiros refletidos pela Pesquisa, em verdade, demonstram que estas não são 

as causas para o insucesso das empresas. 

É possível que por estas razões o Contador seja o profissional preferido pelas empresas 

nas iniciativas para auxílio no gerenciamento das mesmas. 

É imperioso, para a boa condução de um negócio, deter conhecimento das Áreas de 

Planejamento, Organização Empresarial, Vendas e Recursos Humanos (SEBRAE, Fatores 

Condicionantes e Taxas de Sobrevivência e Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas do 

Brasil – 2003/2005, 2007, p.35). 

Ao menos a metade das empresas instaladas no ano de 2005 estava concentrada no 

segmento comercial varejista e, aproximadamente, 60% destas empresas estavam instaladas nos 

seguintes segmentos: 

 

• Artigos de Vestuário e Acessórios:   13% 

• Produtos Alimentícios:      8% 

• Ferragens, Madeira e Materiais de Construção:   6% 

• Peças e Acessórios para Veículos:     5% 

• Equipamentos de Informática:     4% 

• Padaria, Laticínios:       4% 

• Manutenção e Reparo de Veículos:     3% 

• Produtos Farmacêuticos:      3% 

• Livros, Jornais, Revistas e Papelaria:    2% 

• Tecidos, Cama, Mesa e Banho:     2% 

• Cosméticos, Perfumaria e Higiene:     2% 

• Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação:   2% 

• Bebidas:        2% 

• Produtos Alimentícios em Geral:     2% 

 

Dentre estes, observado o conceito de sobrevivência após 2 anos de instalação, o 

segmento que apresentou a melhor performance foi o de Comércio Varejista de Produtos 

Farmacêuticos (86%), enquanto que o Segmento de Comércio Varejista de Bebidas registrou 
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apenas 73% de empresas sobreviventes, bem abaixo da média do Setor (77,7%) 

(RESULTADOS DAS TAXAS DE SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS NO BRASIL, 

Sebrae, 2010). 

É de amplo conhecimento que o Segmento de Produtos Farmacêuticos continua em franca 

expansão, sendo dominado pelas Grandes Redes, o que permite supor que este cenário 

demonstrado seria outro se realizada nova apuração nos dias atuais. 

 

4.5. Evidências de correlação entre o grau de profissionalização e as taxas de sucesso ou 

insucesso das empresas 

 

Segundo estudo desenvolvido pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo 

– CNC, e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, em 

2008, com a implantação do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, “as MPE têm se 

multiplicado no setor formal e empregado boa parte da mão de obra do Setor de Comércio” (A 

COMPETITIVIDADE NOS SETORES DE COMÉRCIO, DE SERVIÇOS E DO TURISMO 

NO BRASIL: PERSPECTIVAS ATÉ 2015, 2008, p.31). 

 
Entre 1996 e 2004, as microempresas comerciais cresceram 55% e as pequenas 
empresas cresceram 77% em número de estabelecimentos formais, enquanto as 
médias e grandes tiveram crescimento mais moderado, de 25% e 23% 
respectivamente. 
O número de pessoas ocupadas formalmente nas microempresas aumentou 52% e nas 
pequenas 71%, frente ao aumento menos expressivo das médias e grandes, 26% e 30% 
respectivamente. 
As micro e pequenas empresas respondiam pela quase totalidade de empresas no País. 
Em 2004, elas representavam 99,66% das empresas do comércio e 98,89% do total de 
serviços. 

 
Ainda de acordo com aquele estudo, apesar de representarem a maioria em número de 

estabelecimentos no País, as micro e pequenas empresas geravam relativamente pouco produto 

em relação às empresas de porte médio ou grande. 

Em países desenvolvidos, como Estados Unidos, o segmento de pequenas empresas 

contribui com mais da metade do Produto Interno Bruto e emprega mais de 50% da mão de 

obra, enquanto na Itália os pequenos negócios viabilizam mais de 40% das exportações 

(Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, 2001, apud CNC-

SEBRAE 2007). 

Conforme diagnosticado e relatado nesse Estudo, muitos gargalos eram percebidos como 

causadores da alta taxa de mortalidade das empresas, tais como: 
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• Falta de acesso ao crédito, 

• Elevados custos de logística, 

• Custos tributários e burocráticos proporcionalmente elevados. 

 

Além disso, atribuíam também a estes fatores as causas de muitas de estas empresas 

estarem operando na informalidade no Brasil. 

Por ocasião do Estudo CNC-SEBRAE foram traçadas tendências e um cenário econômico 

do Setor Terciário brasileiro. 

À época, anteviam-se queda de juros e expansão do crédito como mecanismos para 

dinamização da economia brasileira, os quais acabariam por readequar a estrutura ótima de 

capital das empresas, e de consequência levar à viabilização de atividades até então estagnadas 

em decorrência de falta de perspectivas no médio e longo prazo, como seria o caso dos 

investimentos em infraestrutura. 

Uma vez consolidadas estas estimativas, tanto Agropecuária quanto Indústria se 

tornariam mais competitivas no mercado internacional alavancando seus negócios e trazendo 

juntos Comércio e Serviços no mesmo impulso. 

Investimentos em infraestrutura ainda são reclamados nos dias atuais, mas, por outro lado, 

os produtos brasileiros chegaram ao mercado internacional, contribuindo também para o 

crescimento econômico brasileiro, impactando no aumento da renda da população e expansão 

do consumo interno também. 

Assim, o número de empreendimentos comerciais de pequeno porte de fato se 

multiplicou, o que possivelmente tenha deixado em maior evidência obstáculos estruturais 

registrados no Brasil. 

Como já previsto no cenário então traçado, a reorganização da economia brasileira, 

atrairia maior fluxo de capital estrangeiro, endereçado a Setores que ainda não haviam avançado 

em modernização, notadamente aqueles com problemas de gestão. 

Setores como Saúde, Educação, Limpeza e Vigilância eram apontados como candidatos 

em processos de fusões e aquisições. 

Ainda com olhar para ganhos de escala, apontando para as micro e pequenas empresas, 

previa-se que a formação de “clusters12” e arranjos produtivos locais, permitiria ganhos de 

produtividade. 

                                                           
12Clusters definidos como sendo concentrações geográficas de empresas de determinados setores de atividade 
e organizações correlatas, que, buscando pelos mesmos recursos, se organizam para ganharem em economia de 
escala. 
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Como premissa elementar seriam caminhos interessantes mas que para serem trilhados 

haveria que se dispor de uma “abertura mínima de mentalidade empresarial” nem sempre 

identificada nas pessoas de baixa escolaridade. 

De acordo com o Estudo CNC-SEBRAE, “as deficiências de mão de obra não se 

limitavam a segmentos associados a conhecimento e tecnologia (2008, p.52). 

 
A qualificação deficiente é um problema também verificado entre os empresários, 
principalmente de MPE. A falta de preparo específico dos empresários é apontada 
como uma das principais causas de alta mortalidade das pequenas e médias empresas 
brasileiras.  
Sem uma bagagem satisfatória de conhecimentos comerciais, gerenciais e 
tecnológicos, poucos empreendedores conseguem sustentar seus negócios por muito 
tempo (2008, p.52). 
Em um mercado cada vez mais competitivo, é crescente a importância do 
conhecimento gerencial na condução dos negócios. Modelos eficazes de gestão 
proporcionam melhor alocação dos recursos – a partir da melhoria continua dos 
processos e otimização dos resultados – e possibilitam que o valor gerado seja 
adequadamente distribuído à sociedade como um todo. 
Administrar uma organização envolve de uma forma geral, planejamento, 
identificação e solução de problemas, organização e alocação de recursos, 
coordenação e controle. No desempenho dessas funções, três são os fatores críticos de 
sucesso: liderança, conhecimento técnico e conhecimento gerencial (2008, p. 107). 

 
Em resumo, características como estas não são encontradas em grande parte do povo 

brasileiro, inclusive dos seus micro e pequenos empresários, conforme relatado anteriormente. 

Além disso, observando-se o cenário mais recente da economia brasileira e utilizando 

uma das constatações do Estudo CNC-SEBRAE, apontando que “em momentos de recessão, 

nos quais há aumento do desemprego na maioria dos setores, muitas pessoas buscam a 

alternativa de abrir seu próprio negócio” (2008, p.31), é de importância fundamental que 

medidas sejam adotadas como forma de mitigar e não agravar o problema de mortalidade 

prematura de empresas no País. 

Vale destacar esta constatação, em especial neste momento em que a economia brasileira 

dá sinais de dificuldades, que, se confirmadas e refletidas em maior desemprego, poderá elevar 

o contingente de novos empreendedores buscando se estabelecerem com negócio próprio. 

 

4.6. Evidências de maiores dificuldades nas empresas instaladas nas regiões mais pobres 

do Brasil, com olhar mais atento sobre o Estado de Goiás 

 

As constatações apontadas anteriormente foram elaboradas a partir de um olhar amplo 

sobre a economia brasileira. Desta forma, é de se esperar que à medida que nos afastamos das 
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Regiões mais abastadas e com melhor oferta de recursos e insumos, encontremos maiores 

problemas para a sobrevivência das empresas. 

O Estado de Goiás, situado no centro do Brasil, passa por momentos de otimismo em 

relação ao comportamento de sua economia, comparativamente às demais Regiões do país, mas 

se depara com alguns “gargalos” importantes e que impactam diretamente em suas expectativas. 

Em 2013, a Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes – PWC, desenvolveu 

uma Sondagem Empresarial sob o título “A Força de Goiás – 2013”, para a qual ouviu 

executivos de organizações de mais de vinte Setores empresariais representativos da economia 

goiana. 

Os Segmentos de Comércio Varejista e Produtos de Consumo corresponderam a 18% dos 

respondentes. 

A maioria das empresas entrevistadas contava com faturamento mínimo de R$ 100 

milhões anuais e mais de 1.000 empregados registrados. 

Segundo a Sondagem, o Estado de Goiás, além de ser um expoente no Agronegócio, 

assume também papel preponderante como polo farmacêutico e somente nos dois últimos anos 

atraiu R$ 20 bilhões em investimentos e setenta e quatro grandes empresas, de diferentes 

Setores, foram instaladas. 

As expectativas extraídas dos entrevistados eram de que o Estado de Goiás apresentava 

muitas oportunidades de expansão dos negócios, mas, deverá eliminar alguns gargalos: déficits 

de infraestrutura e ausência de mão de obra qualificada (2013, p.5). 

Segundo os empresários, as empresas locais investiram efetivamente na mão de obra, 

qualificando seus quadros, e enfrentam agora o assédio dos concorrentes (2013, p.11). 

Em relação às preocupações com a gestão dos empreendimentos, o fator “Treinamento e 

Desenvolvimento de Pessoal” é o primeiro a ser mencionado pelos executivos consultados 

(2013, p.22). 

Quando perguntados sobre a principal desvantagem competitiva de Goiás, novamente a 

má qualidade da mão de obra é apontada como sendo o principal ponto negativo. 

Diante de um cenário como este, não se pode esperar que as micro e pequenas empresas 

sejam agraciadas, independentemente do Setor, com recursos humanos mais bem qualificados, 

pois as evidências de menor poderio econômico as colocam em desvantagem ante aquelas de 

maior porte. 

Assim, o foco precisa se voltar para a capacitação dos próprios empreendedores e 

empresários, assim como para a melhoria do ambiente de negócios pelo qual as micro e 

pequenas empresas transitam. 
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Há no Estado de Goiás, reconhecidamente, um esforço coletivo da Classe Empresarial e 

do Governo, de capacitação da população, em atenção especial para o empreendedorismo. 

Um exemplo deste esforço pode ser verificado quando da elaboração, em 2011, por parte 

da Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG, através do seu Conselho Temático 

FIEG Jovem, do Mapa sobre o Empreendedorismo na Indústria Goiana e do Jovem 

Universitário com Intenção de Empreender. 

O que foi constatado é que somente 37% dos empresários pesquisados eram graduados 

ou em fase de graduação e estes, em sua maioria, integravam o grupo dos empresários mais 

jovens. 

Em sua maioria, os gestores dos negócios eram também proprietários das empresas e 

também seus fundadores. 

As microempresas representavam 81% dos pesquisados. 

A exemplo do que já havia sido diagnosticado pelo SEBRAE, apenas metade das 

empresas pesquisadas manifestaram-se atuantes em atividades associativas. 

As empresas pesquisadas geriam suas atividades através do “Caixa”, não tinham 

programas de gestão implantados formalmente e, em sua maioria, tomavam decisões de acordo 

com a demanda dos clientes. 

Os empresários se queixam da burocracia, das dificuldades de obtenção de financiamento 

e da ausência de mão de obra qualificada e apontam a concorrência como dificuldade para 

comercialização de seus produtos. 

Na perspectiva de se projetar o futuro para o Estado, observe-se o resultado da pesquisa 

realizada em 2010 com 377 jovens universitários, com idades entre 18 e 36 anos e distribuídos 

entre os dez municípios mais representativos de Goiás. 

Do total pesquisado, 51% cursavam Administração, 16% Tecnologia da Informação e 8% 

Ciências Contábeis, estes todos com desejo mais forte de empreenderem com seus negócios 

próprios. 

Em relação à amostra total, 68% trabalhavam ou estagiavam e o mesmo percentual de 

jovens apresentava desejo de se tornarem empresários. 

Dentre aqueles que demonstraram este interesse, 47% sinalizavam para atividades 

comerciais e 32% para a prestação de serviços. Eram atraídos pelo desejo de independência e 

retorno financeiro como perspectivas. 

Segundo a Pesquisa, dentre os jovens com um mínimo desejo de empreender (81% da 

amostra total), apenas 18% já dispunham de um Plano de Negócios, enquanto 47% já haviam 

buscado alguma forma de apoio para abertura de suas firmas. 
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Conforme se pode extrair, a vontade de empreender é mais forte do que se preparar 

adequadamente, mesmo entre os universitários. 

Assim, o quadro que se extrai é que entre os micro e pequenos empreendedores já 

instalados, em sua maioria, não dispõem de uma escolaridade superior e queixam-se da 

concorrência, da falta de crédito, da ausência de mão de obra qualificada. 

Aqui se percebe a probabilidade de um “círculo vicioso”, queixam-se da burocracia mas 

não dispõem de capacidade para enfrentá-la, da concorrência mas não conseguem traçar 

estratégias eficazes para superá-la, da ausência de crédito mas muito dificilmente alguma 

instituição financeira aplicaria seus recursos em um empreendimento que não demonstrasse 

segurança na gestão, salvo se o preço cobrado remunerasse o risco. 

De acordo com os dados disponibilizados pela Junta comercial do Estado de Goiás - 

JUCEG, foram constituídas, aproximadamente, 118 mil novas empresas nos últimos cinco anos, 

nas seguintes classificações: sociedades empresariais limitadas, empresas individuais ou 

empresas individuais de responsabilidade limitada. 

No mesmo período e nas mesmas categorias de empresas, foram registradas pouco mais 

de 47 mil baixas por extinção. 

 

TABELA 22 – Constituição e Extinção de Empresas em Goiás

 
                   Fonte: Junta Comercial do Estado de Goiás 
 

Um ponto que se observa nas estatísticas da JUCEG é que o movimento de abertura de 

novas empresas em 2013, apesar de se recuperar ante o de 2012, ainda foi inferior àquele 

registrado em 2011 (www.juceg.go.gov.br). 

Por outro lado, em proporção ao número de novas empresas instaladas, o percentual de 

extinções é ascendente, tendo alcançado em 2013 o maior índice desde 2010. 

MOVIMENTO NA JUNTA COMERCIAL DE GOIÁS - 2009/2013 TOTAL

SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA 64.866     

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 47.760     

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 5.380       

TOTAL 118.006  

SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA 19.564     

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 27.795     

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 117          

TOTAL 47.476     
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A ampliação do complexo empresarial do Estado tem merecido a atenção de seu governo, 

que dispõe de uma Superintendência de Micro e Pequenas Empresas, ligada à Secretaria de 

Estado da Indústria e Comércio - SICT. 

Esta Repartição é dotada de uma gerência para cuidar dos arranjos produtivos locais e 

outra para capacitação e desenvolvimento. 

Além disso, conta com o Programa “Minha Primeira Empresa”, para fomento da 

implantação de novas empresas no Estado, alinhando crédito, capacitação e acompanhamento 

de novos empreendedores interessados. 

Este Programa é resultante de uma atuação conjunta do Governo do Estado, através da 

SICT e da Associação de Jovens Empreendedores e Empresários do Estado de Goiás – AJE 

GO. 

 

4.7. Análise sobre possíveis encaminhamentos dos objetivos específicos da Pesquisa 

 

Ao serem considerados todos os resultados da pesquisa bibliográfica elaborada, são 

propostas as seguintes respostas após análise quanto às possíveis causas aos problemas 

identificados. 

 

4.7.1. É possível afirmar haver alguma forma de concentração do fenômeno em algum 

Setor de Atividade ou Região específica? 

 

A concentração geográfica em termos de número de empresas mal sucedidas, está mais 

relacionada ao modelo econômico adotado em cada Região e que acompanha, de certa forma, 

a dimensão da riqueza gerada localmente, conforme refletido pelo IBGE através da medição do 

Produto Interno Bruto, Nacional e Regional. 

Não se pode atribuir que esta concentração de empresas exista em função do volume de 

riqueza gerada em cada Estado, já que o Estado do Rio de Janeiro ocupa a segunda posição em 

termos de Produto Interno Bruto e a quinta como número de empresas ativas, por exemplo. 

Também não se identifica relação entre o número de empresas e a população residente 

em cada Estado. 

Há, sim, uma concentração numérica maior de empresas mal sucedidas na Região 

Sudeste, porque é lá que estão instaladas mais da metade de todas as empresas brasileiras. 
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No entanto, nos dois maiores Estados, sob a ótica de número de empresas ativas, São 

Paulo e Minas Gerais, respectivamente primeiro e segundo, é onde estão registradas as melhores 

taxas de sobrevivência dentre aquelas com dois anos de existência, conforme critério SEBRAE. 

 

TABELA 23 – Variação do número de empresas cadastradas pelo IBGE 

 
        Fonte: IBGE 

 

Neste ponto, é importante que se recordem as várias medidas adotadas pelos governos 

locais, para atração de investimentos e crescimento econômico. 

É certa a obrigação de os governos locais cuidarem do desenvolvimento de suas regiões, 

mas sem a aplicação de medidas que evitem a dependência de incentivos perpetuamente, sob 

pena de construir um “paternalismo” nocivo. 

As lições produzidas por Michael Porter quando se posiciona a respeito do efeito negativo 

que a proteção governamental causa sobre as empresas podem ser encaixadas nas situações 

como as evidenciadas no Estado de Minas Gerais. 

Em contraponto, o Estado de Goiás, que reconhecidamente adota uma política intensiva 

de incentivos fiscais, já apresenta sinais de que procura cuidar de fatores que promovam a 

sustentabilidade de seu desenvolvimento econômico, como escolaridade e renda de sua 

população (TABELA 7, p.51). 

Ainda que ocupe a nona posição no ranking entre as dez maiores economias do país, 

apresentou ganhos de representatividade nos principais setores de atividade, mesmo que 

registrando uma das piores taxas de sobrevivência de suas empresas. 

Assim, o que se evidencia é que o número de empresas inauguradas nesta ou naquela 

Região, pode ser influenciado por uma política de incentivos fiscais que as atraiam, ou até 

mesmo pela densidade demográfica existente. Todavia, a sustentabilidade dessas empresas 

EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS %
São Paulo 479.015          35,8% 87.486-            -4,8% 391.529          29,2%
Rio de Janeiro 101.744          30,4% 24.119-            -5,5% 77.625            23,2%
Minas Gerais 161.101          30,5% 82.219-            -11,9% 78.882            15,0%
Rio Grande do Sul 150.893          32,2% 127.357-          -20,6% 23.536            5,0%
Paraná 138.944          41,2% 47.186-            -9,9% 91.758            27,2%
Bahia 89.415            44,3% 26.726-            -9,2% 62.689            31,1%
Distrito Federal 21.047            30,7% 5.849              6,5% 26.896            39,3%
Santa Catarina 86.502            36,8% 31.519-            -9,8% 54.983            23,4%
Goiás 52.517            42,7% 9.669-              -5,5% 42.848            34,8%
Pernambuco 40.695            36,6% 10.910-            -7,2% 29.785            26,8%
Total 1.321.873       35,3% 441.342-          -8,7% 880.531          23,5%

UNIDADE DA FEDERAÇÃO
2005 / 2000 2010 / 2005 2010 / 2000
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dependerá do público com capacidade de pagamento por seus produtos e serviços e pela 

qualidade de insumos (mão de obra capacitada, inclusive) disponível. 

A concentração existe no Setor de Comércio, principalmente porque é neste em que está 

registrado o maior número de empresas do país. 

Não fosse o avanço na longevidade média das empresas do Setor, teríamos ainda 

ampliado o número final de empresas encerradas em nível Brasil. 

Note-se que a ampliação da longevidade nas empresas de comércio, aconteceu em oito 

das dez maiores economias do Brasil, dentre elas os Estados que concentram o maior número 

de empresas do ramo. 

O Setor Comercial caracteriza-se pela utilização de mão de obra de escolaridade baixa e, 

em assim sendo, não se pode atribuir o aumento da longevidade de suas empresas à maior 

capacitação das pessoas. 

Assim, é possível que o fenômeno de ampliação da longevidade das empresas do Setor 

se deva mais a fatores conjunturais do que estruturais. 

Não se encontram sinais que as empresas tenham se tornado mais eficientes através de 

uma gestão mais profissionalizada neste Setor. 

Há que se considerar, porém, que a realidade econômica vivenciada pelo país, 

caracterizada por aumento de renda da população, políticas governamentais de estímulo ao 

consumo através da redução de impostos e ampliação da oferta de crédito, possa ser a principal 

responsável pela maior longevidade das empresas do Setor. 

Essas medidas podem ser interpretadas como uma forma de incentivo, cujo efeito tende 

a ser temporário na medida em que o crescimento da renda não sustente ou amplie o ritmo 

registrado até aqui. 

É de conhecimento público que pessoas com maior escolaridade adquirem condições de 

renda melhor, porque oferecem maior produtividade às atividades às quais se dediquem. 

Conforme Marshall já defendia nos anos 1920, o empreendedor “deve ser capaz de julgar 

com prudência e de correr riscos corajosamente, além de entender dos materiais e maquinismos 

utilizados em seu ramo” e, além disso, na condição de empregador, “as aptidões necessárias 

seriam tão grandes e tão numerosas que poucas pessoas poderiam possuí-las todas em alto grau” 

(PRINCÍPIOS DA ECONOMIA; Abril Cultural, São Paulo, 1982). 

A análise desta afirmação à época e sua confrontação com as evidências de sua 

inobservância pelo Setor Comercial indicam que a sustentabilidade da atividade no Brasil é 

frágil e bastante exposta aos efeitos de políticas e medidas pontuais de estímulo à economia 

como um todo. 
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Nota-se que são proporcionalmente menos frequentes empresas comerciais brasileiras 

que sustentam posições de alto crescimento quando se comparam com o Setor Industrial, por 

exemplo, conforme demonstrado pelo IBGE. 

Também é um segmento caracterizado pela predominância de micros e pequenas 

empresas. 

A consideração destas características combinada com o perfil de baixa escolaridade no 

Setor permite supor que há aqui a predominância daquilo que Keynes já defendia em 1935, 

atribuindo valor ao ímpeto do empreendedor mais do que aos estudos (A TEORIA GERAL DO 

EMPREGO, DO JURO E DA MOEDA, Abril Cultural, São Paulo, 1983, p.111). 

Em especial, a atividade comercial está muito exposta à competição, principalmente no 

varejo, mais ainda nos dias atuais, afetando a sobrevivência de suas empresas. 

Se a competição já era definida como uma “paisagem que variava constantemente” por 

Schumpeter (apud Porter, 1989, p.21), pode-se dizer que hoje ela se move muito mais 

rapidamente. 

Além de se modificar rapidamente, os cenários tornam-se mais complexos de ser traçados 

e interpretados. As empresas do novo milênio precisam dedicar-se a conquistar o coração e a 

mente de todos aqueles com que se relacionam (KOTLER, 2000). 

Não se pode supor que este objetivo seja alcançado sem o apoio da ciência e tecnologia, 

e para lidar com estes há que se contar com pessoas de escolaridade elevada. 

Antigos formatos de varejo levavam muitos anos para atingir a maturidade e hoje isso 

acontece muito mais rapidamente. Novos formatos de loja, novas formas de comércio surgem 

a cada dia (KOTLER, 2000, pp. 540 a 542) e requerem atenção, agilidade e capacidade de 

interpretação de oportunidades e riscos. 

Mesmo admitindo-se a quebra dos mitos que em princípio caracterizariam empresas bem 

sucedidas (JIM COLLINS, 2000), fica evidente a necessidade de conhecimento superior e 

disciplina para a sustentabilidade de qualquer empreendimento. 

Conhecimento e disciplina não apenas para aproveitamento de oportunidades mas 

também para a quantificação de riscos financeiros, pois a falta destas competências pode ser 

fatal a qualquer empresa. 

Questões como controle de rentabilidade das operações, liquidez, nível de endividamento, 

fontes adequadas de financiamento não podem ser negligenciadas. 

Tais competências são encontradas no Contador e este é o primeiro profissional 

requisitado pelos empresários conforme Pesquisa SEBRAE (Fatores condicionantes e Taxas de 

Sobrevivência e Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas no Brasil – 2003/2005. Brasília, 
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2007). Mas pelos comentários contidos na própria pesquisa, quando abordam relatos de 

empresas extintas, estes profissionais não são explorados como poderiam no cotidiano das 

empresas, principalmente antes de sucumbirem. 

Assim, ainda que a longevidade das empresas comerciais tenha apresentado sinais de 

melhora, é possível afirmar que há oportunidades a serem trabalhadas via maior 

profissionalização de sua gestão, focando na melhor sustentabilidade. 

O Brasil é uma Economia considerada “emergente” e, em assim sendo, apresenta maior 

fragilidade diante das oscilações verificadas nos países com os quais estabelece algum 

relacionamento comercial. 

Nos anos mais recentes, em especial a partir de 2008, a economia global vem passando 

por ajustes que têm afetado as relações comerciais e as autoridades centrais brasileiras, têm se 

valido do incentivo ao consumo interno para manter o nível de atividade do país. 

 
Figura 2 - Índice de atividade de comércio de Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios em geral 

 
           Fonte: Serasa Experian 

 

O segmento escolhido para elaboração do gráfico da Figura 2 justifica-se pelo fato de que 

este está mais próximo dos micro e pequenos empreendimentos do que os demais 

acompanhados pelo Serasa Experian. 

Inegavelmente, a partir de 2005, o ritmo de crescimento da atividade deste tipo de 

comércio evolui consideravelmente e, mesmo a partir de 2008, o seu avanço é ainda mais 

acentuado. 
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Este é mais um motivo para que se atente para a sustentabilidade financeira dos 

empreendimentos, pois é de vital importância principalmente para enfrentar momentos em que 

a capacidade de fomento da economia a partir do governo central não seja tão forte como tem 

sido registrado até aqui. 

 

Figura 3 – Inadimplência mensal frente ao mesmo mês do ano anterior 

 
Fonte: Serasa Experian 

 

O comportamento que é apresentado através da Figura 3 demonstra a existência de ondas 

que se repetem, registrando o movimento da impontualidade no comércio. 

Há, sem sombra de dúvidas, um efeito cíclico que não deve ser desprezado pois decorre 

da realidade instalada no mercado. 

Todavia, ao se tomarem as taxas apuradas nos anos mais recentes, em especial de 2010 

para cá, é possível constatar a predominância de taxas mais elevadas e durante um período mais 

longo. 

Este indicador pode vir a impactar mais fortemente sobre as empresas de pequeno porte, 

na medida em que não tenham estrutura financeira para suportar eventual agravamento na 

situação de endividamento da população e ampliação nas taxas de inadimplência. 

O advento da lei 11.101 de 2005, dedicada a regular Falências e Recuperação de 

Empresas no Brasil, introduziu maior flexibilidade para que empreendimentos em dificuldades 
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financeiras consigam uma pausa para se reorganizar e retomar as condições de sustentabilidade 

desejável. 

Desde sua promulgação, tem-se verificado uma queda expressiva no número de falências 

decretadas, principalmente entre as micro e pequenas empresas, fenômeno este não verificado 

entre aquelas consideradas de médio e grande porte. 

Assim, é notório que os micro e pequenos empreendedores foram os mais beneficiados 

pelo novo instrumento. 

Por sua vez, a nova figura de recuperação judicial de empresas, em substituição a até 

então conhecida como “concordata”, acrescenta melhores possibilidades de sobrevida aos 

empreendimentos, o que não significa aceitação de tudo aquilo que se propõe como condição 

para continuar operando. 

É certo que a nova legislação objetivou melhorar as condições instrumentais para que 

empresas em dificuldades financeiras possam retomar o caminho da prosperidade. 

Todavia, há que se dispor de instrumentos confiáveis e seguros para que, de fato, esse 

objetivo seja alcançado e não simplesmente os problemas protelados. 

As instâncias jurídicas existentes no Brasil também estão procurando exigir a 

comprovação da real capacidade técnica e viabilidade financeira dos projetos antes de 

prolatarem suas sentenças. 

Há exemplos disso encontrados na Vara de Recuperação e Falências do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, já tornados públicos através dos meios de comunicação especializados. 

 

TABELA 24 – Pedidos de recuperação judicial 
 aprovados pela justiça 

 
              Fonte: SERASA Experian 

 

MPEs MÉDIAS GRANDES

2005 38% 63% 73%

2006 53% 74% 88%

2007 66% 87% 74%

2008 57% 85% 94%

2009 65% 82% 86%

2010 62% 101% 96%

PERÍODOS
PEDIDOS DEFERIDOS

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS
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Note-se, através da Tabela 24, que as taxas de aprovação dos pedidos de recuperação 

judicial às micro e pequenas empresas são bastante menores do que aquelas observadas entre 

os empreendimentos de médio e grande porte. 

 

TABELA 25 – Variação do número de empresas por Setor de Atividade Econômica 

 
     Fonte: IBGE 

 

Uma análise comparativa entre os registros do Cadastro Nacional de Empresas – IBGE, 

baseada nos dados de 2000 e 2010, combinada com a concentração de registros por faixas de 

existência, permite a constatação de evidências de que a longevidade de empresas difira de um 

Setor de Atividade Econômica para outro. 

 
TABELA 26 – Concentração de empresas por períodos de existência e Setores de Atividade Econômica 

 
Fonte: IBGE 

 

2005 X 2000 2010 X 2005 2010 X 2000

Total dos principais Setores de 
Atividade Privada da Economia

35% -12% 19%

Serviços 48% -4% 43%

Intermediação Financeira 49% -10% 34%

Construção Civil 22% 33% 61%

Agropecuária 47% 150% 266%

Indústrias de Transformação 28% -16% 8%

Comércio 33% -18% 9%

ATIVIDADE
VARIAÇÃO DOS DADOS DO CEMPRE (*)

< 5 ANOS >10 ANOS < 5 ANOS >10 ANOS < 5 ANOS >10 ANOS

30% 39% 36%54% 23% 31%

49% 77% 15%

48% 25% 37% 36% 32% 50%

36% 41% 30%

39% 38% 40%

46% 29% 31% 41% 48% 34%

46% 28% 35%
Comércio

Construção Civil 

Agropecuária

Serviços

Intermediação Financeira

ANO DE 2000 ANO DE 2005 ANO DE 2010
ATIVIDADE

Indústrias de Transformação
40% 34% 30% 45% 33% 47%
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Ao se confrontarem os dados contidos nas Tabelas25 e 26, é possível concluir-se sobre a 

existência de certa concentração de encerramentos prematuros em determinados segmentos, a 

saber: 

a) O Segmento que apresenta a maior frequência de empresas com mais de dez anos de 

existência é o Setor Serviços, registrando 25% daquelas cadastradas em 2000 nesta 

faixa de vida, saltando para 50% em 2010. No entanto, neste período, observa-se um 

crescimento no número total de empresas da ordem de 43%, indicando que boa parte 

das novas empresas não subsiste até o décimo ano em atividade. 

b) Por sua vez, os Segmentos de Indústria de Transformação e de Comércio avançaram, 

no período 2000 – 2010, em proporção de empresas com mais de dez anos de vida. 

No ano 2000, ambos os Setores registravam maior proporção de empresas na faixa 

inicial da amostra, até 5 anos de vida, o que já não se repetia em 2010. Além disso, 

considerando-se que ambos os Setores registraram as menores taxas de crescimento 

em número de empresas cadastradas no período analisado, não se pode apontá-los 

como sendo aqueles que concentrem as maiores taxas de empreendimentos mal 

sucedidos. Importante registrar ainda que os dois Setores registram a segunda e 

terceira maiores taxas de concentração de empresas com mais de dez anos de 

existência, atrás apenas do Setor Serviços. 

 

4.7.2. O nível de oferta de insumos essenciais pode influenciar para a ocorrência deste 

número significativo de encerramentos prematuros de empresas? 

 

Um dos fatores relevantes para o sucesso de uma empresa é a existência de mercado 

potencial para os produtos e serviços oferecidos. 

Um mercado potencial não deve ser considerado apenas sob a ótica do número de clientes 

e consumidores que poderiam ser trabalhados, mas principalmente do dimensionamento do 

tamanho do público que tenha condições de pagar por aquilo que se deseje lhe oferecer. 

Nesse particular, é possível supor evidências de correlação entre o número de empresas 

instaladas em cada uma das dez Unidades da Federação de maior PIB e a renda per capita 

ponderada com o quantitativo populacional. 

Ao se observarem os componentes “população e renda per capita” demonstrados na 

Tabela 7 (p.51), é possível depreender que de fato existe uma correlação entre o número de 

empresas em cada Região e o resultado da ponderação destes dois componentes. 

Em particular, a variável “renda” fica ainda mais destacada nas seguintes situações: 
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1) O Estado da Bahia, apesar de apresentar uma densidade populacional mais próxima do 

Estado do Rio de Janeiro, demonstra uma renda per capita praticamente a metade da 

Unidade de comparação (RJ), o que possivelmente explique um número também muito 

inferior de empresas ativas (mercado limitado). 

2) Por sua vez, o Estado de Pernambuco que apresenta renda per capita semelhante ao 

Estado da Bahia, contando com uma densidade populacional menor do que a Unidade 

de comparação (BA), registrava, em 2010, um número de empresas também inferior 

(mercado ainda mais limitado). 

3) Ainda na mesa linha de comparação, há os Estados de Santa Catarina e Goiás, que 

contavam com praticamente o mesmo quantitativo populacional, mas diferenciando-se 

em termos de renda per capita, possivelmente impactando negativamente em termos de 

número de empresas ativas no Estado de Goiás (mercado limitado). 

 

Uma das oportunidades para o crescimento populacional presume-se seja a existência de 

espaço físico para acomodar mais habitantes em determinada Região. 

Admitindo-se a confirmação desta hipótese, Estados, como Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco, estariam em condições mais 

favoráveis do que o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, considerando-se apenas as dez 

maiores economias do país, na medida em que apresentam densidades demográficas por Km2 

menores, portanto, com maior espaço para crescimento. 

Goiás, inclusive, é o Estado com menor densidade demográfica por Km2 entre todas as 

dez maiores economias do país. Não se deve esquecer a grande vocação do Estado para a 

atividade agropecuária, consumidora de vasta extensão de terra. 

Por sua vez, outro fator que contribui para a elevação da renda é o nível de escolaridade 

da população. 

Pessoas com nível superior de formação tendem a auferir maior rendimento do que 

aquelas que não apresentam a mesma condição. 

Nesse aspecto, Estados como Pernambuco, Bahia, Goiás e Minas Gerais, apresentam os 

menores índices entre as dez maiores economias do país. São estes quatro Estados que também 

figuram entre aqueles com os menores níveis de renda. 

Dentre estes quatro Estados, Goiás apresenta-se como sendo aquele que reúne as melhores 

condições para melhoria em sua condição econômica, já que registra um ritmo de crescimento 
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populacional destacado (2,3% ao ano), dispõe de espaço físico (18 habitantes por Km2) e uma 

relação de matrículas no Ensino Superior nivelada aos Estados economicamente mais fortes. 

Assim, a escolaridade da população exerce papel preponderante não apenas como 

disponibilização de mão de obra mais bem qualificada como também aquela que aufere melhor 

renda, e por sua vez, consome mais e com maior valor agregado. 

É possível, assim, supor-se que o nível de escolaridade elevado oferecido por uma Região 

comporia um círculo virtuoso, atraindo novas empresas, oferecendo melhores condições de 

competitividade a estas, influenciando no dimensionamento do mercado consumidor, que por 

sua vez, contribuiria para sustentabilidade dos negócios. 

A partir destas considerações, é possível supor que a qualidade dos insumos oferecidos 

por uma região pode influenciar as taxas de sobrevivência das empresas instaladas. 

 

4.7.3. Há evidências de que a ausência de capacitação profissional suficiente de 

empreendedores e mão de obra local influencie a ocorrência deste fenômeno? 

 

Ao afirmar que um fabricante que produz para atender ao mercado em geral precisa ter 

um conhecimento completo das “coisas” de sua própria indústria, Marshall (PRINCÍPIOS DE 

ECONOMIA, 1920) já expressava a necessidade de capacitação do empreendedor para fazer 

prosperar o seu negócio. 

Na sequência, ao destacar as competências e aptidões com as quais a empresa precisa 

contar para sustentar-se, evidencia a dificuldade de reuni-las todas em apenas uma pessoa, o 

que remete à necessidade de supri-las através de outras formas, tais como equipe de 

funcionários, terceiros, etc. 

Uma empresa, para subsistir, depende principal, mas não exclusivamente, de receitas. A 

abordagem sobre as variáveis possíveis de serem consideradas nesta direção já foram descritas 

nos capítulos anteriores. 

Quanto maior a complexidade do mercado, maior a capacidade profissional requerida. 

Uma loja de “armarinhos”, por exemplo, comercializa mercadorias que não apresentam 

grande complexidade, enquanto que uma “drogaria” exige competências diferenciadas para 

interpretação das necessidades de sua clientela. 

Habilidades comerciais normalmente são oferecidas pelos cursos de gerenciamento e 

administração, marketing e publicidade e também pelos cursos específicos de formação em 

vendas. 
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Competências gerenciais e diretivas podem também ser encontradas nas carreiras de 

direito, psicologia, economia, além daquelas mais específicas como gerenciamento, 

administração e contabilidade. 

Todavia, a complexidade da ciência contábil não permite que as competências requeridas 

por esta profissão sejam encontradas em outras carreiras. 

É a contabilidade que cuida, em sua essência, de prestar informações sobre o andamento 

das finanças de uma empresa ou negócio. O fechamento de uma empresa, em geral não se dá 

apenas pela ausência de faturamento, mas também pela dificuldade da mesma em adequar-se 

para sobreviver com os recursos que lhe são advindos das operações comerciais, o que dá a 

dimensão da importância desta função para a empresa. 

Nessa investigação, também se observa uma correlação entre a concentração de número 

de empresas e de bacharéis em contabilidade, ainda que não identificada proporcionalidade 

direta entre ambos. 

Não se consegue estabelecer uma conexão entre as taxas de sobrevivência das empresas 

e os níveis de escolaridade da população, na medida em que Minas Gerais, a melhor 

performance, não conta com a maior escolaridade, sendo inclusive pior do que outros Estados 

de menor PIB. 

Todavia, a exemplo do que aconteceu com Santa Catarina, Goiás e Pernambuco, o Estado 

de Minas Gerais ganhou posições em termos de fatia do PIB no período 2000 a 2010.Minas 

Gerais também integra o grupo daqueles que expandiram-se como massa salarial sem o registro 

de crescimento correspondente na contratação de pessoas. Aqui há sinais de inflação de salários 

(aumento de custos) o que combinado com ausência de avanços em capacitação (escolaridade), 

não aponta evidências de sustentabilidade dessas posições. 

Como fica evidente nas afirmações de Ichak Adizes, ao buscar o crescimento 

descontroladamente, uma empresa torna sua contabilidade de custos inútil (1998, p.33) 

expondo-a a riscos de governança e sustentabilidade. 

A importância da manutenção de um equilíbrio financeiro pode ser verificada, por 

exemplo, nas Tabelas 20 (p. 72) e 21 (p. 73), quando se observa um movimento de queda no 

giro dos ativos das MPEs ativas e também nas já extintas. 

É possível observar-se que o ritmo dos investimentos é crescente pressionando vendas 

que não acontecem com o mesmo vigor e acabam por levar as empresas ao fechamento 

prematuramente. 
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A Ciência Contábil não tem despertado a atenção dos estudantes brasileiros, haja vista a 

queda na proporcionalidade de matrículas e concluintes, nesta Área de Conhecimento 

(TABELA 14, p. 60). 

A preferência tem sido canalizada para as Áreas de Gerenciamento e Administração, 

Marketing e Publicidade, segundo as informações do MEC. 

Uma análise destes pontos permite supor que, no Brasil, a busca pelo faturamento, por 

vendas, desperta mais a atenção das pessoas do que a necessidade de controlar as suas finanças. 

É possível que isso ocorra até pelo “glamour” que estas carreiras têm demonstrado, maior 

do que a carreira contábil, que normalmente tem ficado em segundo plano, conforme apontam 

os números. 

Além disso, pode estar acontecendo uma fuga das carreiras mais exigentes quanto a 

cálculos, dada a reduzida vocação dos estudantes brasileiros para esta área. De acordo com o 

último PISA13 de Matemática (2012), o Brasil ficou na 58ª. posição entre 65 como proficiência 

em matemática, deixando para trás países como Argentina, Tunísia, Jordânia, Colômbia, Catar, 

Indonésia e Peru. 

Os cursos de Administração, em geral, oferecem matrizes curriculares que cobrem a 

gestão de pessoas, marketing, sistemas de informação e poucos, ainda, enfatizam a gestão 

financeira. 

Assim, a carreira contábil fica encarregada de aprofundar o estudo sobre finanças 

empresariais. 

Além de não demonstrar ser uma carreira entre as mais preferidas pela população em 

geral, conforme censo do Ensino Superior MEC, são encontrados déficits mais acentuados 

regionalmente. 

O Estado de Goiás figura entre aqueles com menor presença de contabilistas, 

proporcionalmente ao número de empresas ativas, dentre as maiores economias do país 

(TABELA 18, p. 65). 

Por sua vez, o Estado vem registrando uma das piores taxas de longevidade de suas 

empresas, ficando à frente apenas de Pernambuco (TABELA 16, p. 63), sobre o que já 

comentado anteriormente. 

O Setor Comercial é aquele que concentra o maior número de empresas ativas no país, de 

maneira geral, em especial micro e pequenos empreendimentos. 

                                                           
13 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 
15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. 
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O Setor é caracterizado por não empregar pessoas de escolaridade elevada, o que por si 

já pode indicar uma condição de maior fragilidade na gestão destas empresas. 

No entanto, analisando o comportamento das dez maiores economias do país, verifica-se 

que as empresas do Setor comercial tiveram aumento na longevidade segundo SEBRAE. 

As exceções ficaram no Estados da Bahia e Pernambuco, sobre os quais e possíveis causas 

já comentados, a análise quanto à renda da população como causadora de dificuldades para as 

empresas já foi exposta. 

Em face disso, e considerando os incentivos que vêm sendo direcionados para aumento 

do consumo, não se pode eliminar a possibilidade de que mesmo estas empresas tendo ampliado 

sua longevidade não estejam mais vulneráveis diante das evidências de ausência de capacitação 

profissional na gestão da maioria das mesmas. 

Assim, pode-se concluir que existe a possibilidade de existência de correlação entre a 

baixa escolaridade e o fechamento prematuro das micro e pequenas empresas brasileiras, 

principalmente no Setor Comercial. 

O Estado de Goiás tem buscado o desenvolvimento de maneira sustentável e vem 

conquistando posições importantes como pôde ser observado, pois que tem ampliado 

participação nos principais Setores da Economia (TABELA 9, p. 53). 

No entanto, como perfil de empregabilidade de sua população, verifica-se que o único 

Segmento que cresceu, proporcionalmente, foi o da Construção Civil (TABELA 10, p. 55). 

Assim como o Setor Comercial, a Construção Civil caracteriza-se pela utilização de mão 

de obra de escolaridade baixa. 

Desta forma, a indicação de que crescimento proporcional da massa salarial no Estado 

em três Segmentos, Indústria de Transformação, Comércio e Construção Civil desperta a 

reflexão sobre os seguintes aspectos: 

 

a) Na Construção Civil, o crescimento da massa salarial pode ser mais facilmente justificado 

porque o quadro de ocupação de pessoas também foi ampliado; 

b) Nos segmentos de Indústria e Comércio, é possível que esteja ocorrendo inflação salarial, 

na medida em que a massa salarial aumenta proporcionalmente sem o correspondente 

comportamento em termos de efetivo físico; 

c) Como o quadro de escolaridade média da população do Estado ainda está em 

desenvolvimento, existe a possibilidade de que as indústrias estejam disputando entre elas 

a conquista de mão de obra com nível superior de formação (faixa de 5% da população – 
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TABELA 7, p. 51), o Comércio buscando a fatia que conte ao menos com o ensino médio 

completo (faixa de 11% da população); 

d) O movimento que vem sendo registrado no Estado de Goiás pela busca do Ensino 

Superior de formação, possivelmente encontre justificativas nas expectativas salariais, 

além das medidas de fomento adotados pelo Governo (Bolsas Universitárias14); 

e) A partir disso, há evidências de que o cenário de oferta de mão de obra para o Setor 

Comercial tende a ser ainda mais comprometido no Estado, tornando a atividade mais 

vulnerável, quer pela escassez em termos de disponibilidade de pessoas quer pelo 

aumento de custo em função de salários mais elevados. 

 

4.7.4 – Uma proposta para atuação preventiva contra a proliferação de empresas mal 

sucedidas  

 

Nas pesquisas citadas na presente dissertação, foram apontadas pelos empresários, em 

especial aqueles de pequeno porte, o excesso de burocracia como obstáculo ao sucesso dos 

empreendimentos no Brasil. 

Na expectativa de compreender a dimensão do problema, foram visitados os sites das 

Juntas Comerciais dos Estados, enfatizando aqueles que respondem pela maior fatia do PIB 

brasileiro. 

Nessa visita encontrou-se um cuidado evidente com os aspectos fiscais e legais que devem 

ser observados por todos aqueles que desejem empreender com negócio próprio. 

A legislação federal brasileira estabelece que uma empresa para ser instalada no país, 

deve submeter-se à Junta Comercial do Estado em que estiver sediada. 

De acordo com o Departamento Nacional de Registro do Comércio, responsável pela 

coordenação de todas as Juntas Comerciais e vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, através da Secretaria de Desenvolvimento de Produção, 

conforme Manual de Atos de Registro de Sociedade Limitada, deverão ser observados, entre os 

tópicos, os seguintes: 

 

• O objeto social não poderá ser ilícito, impossível, indeterminado ou 

indeterminável, ou contrário aos bons costumes, à ordem pública ou à moral; 

                                                           
14 Bolsas Universitárias concedidas pela Organização das Voluntárias de Goiás, que consistem no custeio de parte 
das mensalidades nas instituições privadas de Ensino Superior com a reciprocidade de prestação de serviços 
sociais por parte dos estudantes agraciados com o benefício. 
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• O contrato social deverá indicar com precisão e clareza as atividades a serem 

desenvolvidas pela sociedade, sendo vedada a inserção de termos estrangeiros, 

exceto quando não houver termo correspondente em português ou já incorporado 

ao vernáculo nacional; 

• É vedado o arquivamento na Junta Comercial de sociedade cujo objeto inclua a 

atividade de advocacia; 

• O contrato social deverá conter o visto de advogado, exceto em situação de 

empresa de pequeno porte. 

 

Além disso, prevê a legislação brasileira que empresas cujo objeto social contemple 

serviços de engenharia e arquitetura, sejam dirigidas por profissionais das áreas e com registro 

dos respectivos conselhos profissionais, tais como engenharia. 

Afora os aspectos de cunho jurídico e fiscal, não foi possível encontrar nenhum cuidado 

sobre a dotação de capacidade técnica e de viabilidade econômica do empreendimento a ser 

registrado pelos Órgãos Reguladores. 

O Brasil ainda não alcançou o status de escolaridade em nível das principais potências 

mundiais, e, assim, é razoável admitir-se que uma intervenção governamental, ainda que 

temporária, exerça um controle mais rigoroso para autorizar a instalação de uma nova 

empresa, até para zelar pelos interesses dos stakeholders15.  

                                                           
15 Partes relacionadas com a empresa, normalmente funcionários, fornecedores, clientes, governos municipais, 
estaduais e federal. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa é o de evidenciar a correlação entre a baixa escolaridade da 

população brasileira, em especial no tocante à educação financeira, com o número expressivo 

de empresas extintas prematuramente. 

Em decorrência da relevância do Segmento Comercial, quer pela liderança na contratação 

de pessoas quer pela sua interatividade com os demais Setores da Economia do País, procura-

se lhe imprimir maior ênfase no desenvolvimento das análises apresentadas. 

Um trabalho da magnitude como a presente proposta, encontra limitações pela escassez 

de informações que permitam um diagnóstico mais preciso. 

Diante disso, a metodologia escolhida foi a utilização das informações publicadas pelos 

Organismos Governamentais, como IBGE, SEBRAE, além do Ministério da Educação como 

pontos centrais para as conclusões extraídas. 

A cultura de governança empresarial é muito recente no Brasil e vem alargando seus 

passos a partir de mudanças na legislação, especialmente aquelas registradas nos últimos dez 

anos, privilegiando a prestação de contas a todos os sócios, inclusive minoritários. 

Este exercício acabará por fomentar o desenvolvimento de modelos de gestão que haverão 

de nivelar por cima a qualidade de administração dos negócios e, por consequência, a 

sustentabilidade dos mesmos. 

Conforme a literatura utilizada, a importância de boas práticas de governança para o 

desenvolvimento dos negócios a partir de um ambiente profissional de qualidade é fator 

destacado inclusive para superação de momentos de dificuldades. 

Na medida em que avanços são registrados nessa direção, as demandas por pessoas 

qualificadas aumentam, mas há que se considerar que a transformação de conhecimentos não 

acontece na mesma velocidade demandada atualmente pela sociedade, especialmente da classe 

empresarial. 

Assim, o país enfrenta as consequências da escassez de mão de obra, na qualidade ideal, 

e, até que consiga equilibrar as condições de oferta e procura, precisará construir mecanismos 

que assegurem o seu desenvolvimento continuado. 

Imaginar-se que lacunas possam ser preenchidas a partir da “importação” de mão de obra 

qualificada é algo que está longe de ser uma alternativa viável e exequível em função da escala 

de demandas sinalizadas pelo mercado. 

Certamente a insuficiência de pessoas bem capacitadas encontra origens nas dificuldades 

de acesso pela população à Educação, o que responde pelos aspectos quantitativos desta 
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variável, mas também pela qualidade insatisfatória na formação daqueles que chegam às escolas 

e instituições de ensino superior, em função da insuficiente absorção, ou até mesmo pelos 

obstáculos para se conseguir a transmissão de conhecimentos considerados essenciais para o 

mundo dos negócios e desenvolvimento do país. 

Os efeitos das deficiências já comentadas em relação ao aprendizado da Matemática são 

percebidos pelos cursos universitários, e, como não conseguem compensar plenamente o 

“tempo perdido” pelas séries iniciais de formação, as instituições de ensino superior são 

compelidas a colocar no mercado bacharéis e licenciados em qualificação abaixo do ideal. 

As empresas procuram resolver o problema por meio de programas de treinamento 

interno, para atender demandas específicas, e é natural que se posicionem com avaliações 

negativas sobre as instituições de ensino brasileiras, em especial as privadas, apesar de nem 

sempre justo este julgamento. 

O apoio que vem sendo prestado pelo SEBRAE, procurando contribuir com a capacitação 

de empreendedores, assim como outras formas de suporte governamental, como é o caso do 

Programa “Minha Primeira Empresa”, no Estado de Goiás, exerce papel relevante para atenuar 

o impacto negativo provocado pela ausência de profissionalização nas empresas. 

No sentido de permitir nova chance aos empresários que atravessem dificuldades 

financeiras, a nova lei de falências e recuperação judicial configura-se da mesma forma como 

uma boa ferramenta para manter as empresas vivas, mas não pode ser considerada uma solução 

isolada em definitivo. 

Um destaque ainda maior deve ser atribuído ao segmento de Ensino Superior privado, 

responsável por, aproximadamente, 80% das matrículas das pessoas que buscam este nível de 

formação, pois este é o grande “gargalo” a ser superado para que o Brasil se desenvolva de 

maneira sustentável e com suas empresas atuando competitivamente. 

Não se deve desconsiderar o apoio que o governo federal vem prestando na direção de 

financiar a formação universitária dos brasileiros das classes menos favorecidas, por meio de 

programas de crédito e concessão de bolsas, nos formatos de FIES e PROUNI, por exemplo. 

Ações em favor da melhoria da escolaridade da população também são registradas no 

âmbito dos governos estaduais, em especial de Goiás, que conta, inclusive, com amplo 

programa de bolsas universitárias, desenvolvido pela Organização das Voluntárias de Goiás, 

tendo já contemplado mais de cento e cinquenta mil pessoas desde a sua instalação há cerca de 

10 anos. 
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Trata-se de um Programa que não apenas concede bolsas, mas exige contrapartida dos 

contemplados por meio da realização de trabalhos comunitários e de utilidade pública – um 

exemplo a ser seguido. 

As informações disponíveis para a realização deste trabalho refletem, de certa forma, o 

cenário de profissionalização insipiente reinante nas empresas brasileiras. 

O julgamento externado através das Pesquisas elaboradas pelo SEBRAE evidencia que 

os empresários mal sucedidos atribuem as causas de seus problemas a fatores externos, o que 

pode ser uma verdade parcial mas possivelmente não aquela de maior importância. 

Do ponto de vista do objetivo desta pesquisa, ficou ainda mais forte ao final da coletânea 

de todos os dados, a pertinência do tema e dos riscos que estão colocados não apenas aos 

empresários que se lançam numa atividade empresarial própria, mas também àqueles que a eles 

se associam quer na condição de empregados, fornecedores ou clientes. 

Não se pode considerar apenas a regularidade cadastral das pessoas empreendedoras, sob 

a ótica jurídica, para autorizar o registro de uma empresa. Há que se considerar a capacitação 

técnica a serviço dos empreendimentos antes mesmo do acolhimento de seus registros pelos 

Órgãos competentes. 

A expectativa é de que a presente pesquisa contribua com os esforços que estão sendo 

empreendidos no Estado de Goiás, rumo à capacitação de suas empresas, em especial aquelas 

de micro e pequeno porte. 
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