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RESUMO 
 

 
A quantidade de micro e pequenas empresas que encerram suas atividades no 

Brasil, antes de dois, três ou cinco anos, chega a taxas de mortalidade que se 
aproximam dos 75%. O presente estudo buscou analisar dez empresas de micro porte 
do setor de varejo na cidade de São Bernardo do Campo que estão em atividade e 
que conseguiram superar e vencer as taxas de mortalidade empresarial e de 
concorrência mercadológica. A investigação iniciou-se pelo ABC paulista, efetuando 
um levantamento no SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) e na JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo) para descobrir a 
quantidade de micro e pequenas empresas que estavam em atividade e que 
inauguraram entre 2006 e 2007. Posteriormente o foco foi para a cidade de São 
Bernardo do Campo onde foram inauguradas 744 MPE´s (Micro e Pequenas 
Empresas), sendo que 49 delas estavam categorizadas no setor de varejo do vestuário 
e por fim definiram-se dez empresas que atenderam aos pré-requisitos metodológicos 
do estudo. A discussão sobre o tema da longevidade empresarial, ou seja, entender 
quais foram às capacidades que algumas empresas tiveram de manter-se operante por 
tantos anos, foi fator essencial para o estudo. O objetivo central deste trabalho foi de 
verificar a forma de administrar e de tratar de seus negócios destes dez empresários 
que fizeram com que tivessem sobrevida no mercado. Este estudo valeu-se dos 
métodos qualitativos, de recorte transversal com amostra não probabilística e por 
cota para poder efetuar todo processo metodológico e construir a análise final da 
pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Micro e Pequenas Empresas. Empreendedorismo. Taxa 

de Sobrevivência. Varejo. Empresas Longevas. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 
In Brazil, approximately 75% off small business go bankrupt before two, 

three or even five years. This study analyzed ten companies microbusiness retail 
sector in the city of São Bernardo do Campo who are active and able to overcome 
and win the mortality business and marketing competition. The investigation was 
initiated by the ABC region, carrying out a survey in SEBRAE (Brazilian Service of 
Support for Micro and Small Enterprises) and JUCESP (Board of Trade of the State 
of São Paulo) to find the amount of micro and small enterprises that were active and 
that opened between 2006 and 2007. Later the focus was for the city of São Bernardo 
do Campo where they inaugurated 744 MSEs (Micro and Small Enterprises), and 49 
of them were categorized in retail clothing and finally set up ten companies that met 
the pre-methodological requirements of the study. The discussion on the topic of 
business longevity, in other words, to understand what were the capabilities that 
some companies had to keep working for so many years was an essential factor for 
the study. The aim of this work was to check how to manage and treat their business 
where entrepreneurs who have made had survival on the market. This study drew on 
qualitative method of transversal cut with non-probability sample and quota in order 
to make the methodological process and build the final analysis of the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Micro and Small Enterprises. Entrepreneurship. Survival Rate. 

Retail. Companies Longevity. 
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INTRODUÇÃO 
 

É quase impossível se falar em micro e pequena empresa (MPE´s) sem 

mencionar as altas taxas de mortalidade destas empresas. O assunto é tão sério que 

tanto o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

quanto a JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo), apresentam e 

disponibilizam uma gama de estudos voltados à análise de taxas de mortalidade.  

Entretanto, o número de estudos e pesquisas, que cuidam de analisar e 

investigar a sobrevivência das MPE´s, ainda são menores. 

 Entender e compreender que ferramentas, conhecimentos, expertise1, know-

how2, etc. estas empresas utilizam para garantir sua sobrevivência no mercado 

competitivo é fonte de muito estudo e um solo muito fértil para pesquisa.  

No Estado de São Paulo, boa parte de empresas de micro e pequeno porte 

encerram suas atividades em um, três ou cinco anos após sua fundação. As causas 

destes “falecimentos” são as mais variadas, porém, segundo o SEBRAE e a JUCESP, 

grande parte desta mortalidade, cerca de 40%, ocorre por má gestão e 78% por falta 

de capacidade ou capacitação do gestor, este último está relacionado à escolaridade 

ou falta de conhecimento.  

O que justifica esta pesquisa é a necessidade de investigar a sobrevivência 

destas empresas e se existem práticas utilizadas por elas, que as mantiveram vivas 

por mais tempo em relação às empresas que morreram.  

Não se sabe ao certo se o diferencial está somente no recurso humano ou 

também em outros recursos que são necessários para sobrevivência de uma empresa. 

No corpo deste estudo estão disponibilizados (no quadro 1), sete recursos essenciais 

que devem ser gerenciados para a sobrevivência de uma empresa.  

Estes recursos podem ser importantes para a vida de uma empresa. Se 

administrados, gerenciados, organizados e dirigidos de forma coerente, tendem a 

aumentar o tempo de vida. 
                                                 

1 Expertise é uma palavra de origem francesa que significa experiência, especialização, perícia. 
Consiste no conjunto de habilidades e conhecimentos de uma pessoa, de um sistema ou 
tecnologia. 
2 Know-how é um termo em inglês que significa literalmente "saber como". Know-how é o 
conjunto de conhecimentos práticos (fórmulas secretas, informações, tecnologias, técnicas, 
procedimentos, etc.) adquiridos por uma empresa ou um profissional, que traz para si vantagens 
competitivas. 
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Quadro 1 -Matriz do Administrador - 4 funções e 7 Recursos. 

4 Funções Básicas 
Administrativas 

Dirigir 
Rumo/ Caminho 

Planejar 
Como Utilizar Recursos 

Organizar 
Estruturar 

Controlar 
Registrar e Avaliar 

Objetivos 

Missão - Razão da existência da empresa. 
Visão sonho quase “inatingível" para o negócio 
Valores - atitudes e práticas perante o mercado e 
A sociedade que fortalecem a Missão e Visão da 
Empresa 
 

Planejar os recursos necessários para produzir um bem 
ou serviço 
 

Providenciar e disponibilizar os 
recursos necessários para a operação 
do negócio 
 

Acompanhar, relatar e avaliar os resultados 
da operação e da empresa como um todo, 
identificando. 
Acertos e desvios em relação ao Planejamento 
Estabelecer os indicadores Gerenciais de 
Performance e de Qualidade. 

Financeiro 
Recursos próprios dos Sócios 
Recursos de Investidores 
Recursos de instituições Financeiras 

   

 

Quantidade de recursos para produzir o produto atenden   
expectativa de volume em um espaço temporal 

Infraestrutura 
Máquinas e Equipamentos 
Fornecedores 
Tecnologia da Informação 

Rentabilidade 
Impostos 
Custo do Produto Vendido – CPV 
Despesas 
Distribuição 

Humanos 
Determinar os Perfis adequados para a consecução 
E atingimento dos objetivos 
Capacidade Intelectual 

 

Pessoas Necessárias (formação acadêmica e Técnica) para 
Realizar a operação, administração, comercialização, 
Financeiro, divulgação e distribuição. 

Hierarquias (Organograma) 
Atribuições e Responsabilidades 
Manual de Procedimentos 
Código de Conduta 
Código de Ética 

Mão-de-obra Direta 
Mão-de Obra Indireta 
Terceiros 
Representantes Comerciais 

Infraestrutura 
Região Geográfica, Ambiente Sociocultural, 
Ambiente Político-Legal, SCM - Supl. Chaim 
Management, Ambiente Natural. 

   

 

Distribuição dos Recursos dentro da 
Infraestrutura disponibilizada Planta Física Energia, Água, Telefonia, Aluguéis, Links de TI, 

Manutenção Predial, Frota, etc. 

Máquinas e 
Equipamentos 

Tecnologias 
disponíveis 

   
 

PCP - Planejamento e Controle da Produção 
Tecnologia da Informação 

Aquisição 
Entrega 
Montagem 
 

Manutenção, Utilização da Capacidade, 
Produtividade, Eficiência. 

Matéria-Prima 
e Materiais 

Fornecedores 
Estratégicos 

   
 

Desenvolvimento de Fornecedores 
Prazos 
Prazos de Atendimento 
 

Compras, Compras junto aos. 
Fornecedores, Estocagem, 
Giro dos Estoques. 

Giro dos Estoques, Custo de Armazenagem. 

Tempo 
Duração do Projeto 
Tempo de Aquisição dos Recursos 

   

 

Distribuição de Tarefas 
Metas 
Prazos 

Processos 
Fichas Técnicas dos Produtos (Padrão) 
Máquinas Paradas 
Setup e Startup 
Quebra 

Prazos de Recebimento 
Prazos de Pagamentos 
Prazos de Atendimento 
Prazos de Aquisição 
Lead Time de Produção 
Lead time de Comercialização 
Lead Time de Distribuição 
 

Informação Estudo de Viabilidade Econômica    
 

Sistemas de Informações 
ERP/ BI / CRM e SIM Segurança da Informação 

Transação de Dados, Comunicação, 
Sistemas de Informações, 
Desenvolvimento e Melhorias de Relatórios 

7 
re

cu
rs

os
 q

ue
 d

ev
em

 se
r 

G
E

R
E

N
C

IA
D

O
S 

po
r 

to
do

 a
dm

in
is

tr
ad

or
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Podemos dizer que uma empresa funciona como ser vivo, ou seja, sua longevidade 

tem “prazo de vencimento”. Entretanto, quanto maior o cuidado com sua “saúde”, mais 

(supostamente) longos serão seus anos de vida. 
 

As organizações funcionam como seres vivos: nascem, crescem e morrem. 

Contudo somente aquelas que têm algumas poucas características distintas 

conseguem aumentar seu tempo de vida o máximo possível 

(GONÇALVES; MACIEL, 2006 p.115). 

 

A Serasa Experian, durante a divulgação de seu Indicador de Falências e 

Recuperações, informou que foram realizados 149 pedidos de falência em todo o país no 

mês de agosto de 2013, contra 136 pedidos em julho 2013. 

Em 2012, este número foi um pouco mais expressivo: 192 pedidos de falência 

foram registrados no mesmo período. Do total de registros, 79 foram solicitados por micro 

e pequenas empresas.  

Em julho de 2013, houve 56 intervenções e, no mês de agosto, 71; nota-se que este 

número foi menor em relação ao ano de 2012, no qual foram contabilizados 79 pedidos de 

recuperação judicial.  

Alguns autores como Miles e Snow (1978); Longenecker et al. (2011); Gonçalves e 

Maciel (2006),  entre outros, corroboram com o fato que a gestão eficiente nestes modelos 

de empresa pode colaborar para a redução do encerramento das atividades. 

Com uma boa gestão dos recursos (que são escassos e limitados), e com o que foi 

identificado por Gonçalves e Maciel, (2006) na obra de Geus, (1997), intitulada A Empresa 

Viva, é bem provável que se consiga uma redução nas taxas de mortalidade das MPE´s. 

Eles identificaram algumas características, mais precisamente quatro, que podem 

explicar o sucesso de empresas que se mantêm vivas acima da média, a saber: a) 

sensitividade ao ambiente: habilidade de aprender a se adaptar; b) coerência e identidade: 

desenvolvimento de uma comunidade e personalidades próprias; c) tolerância: habilidade 

de forjar relacionamentos com outras empresas; e, por fim, d) gestão financeira 

conservadora.  

Este conjunto de informações leva a crer que há uma boa possibilidade na redução 

do número de “mortes” prematuras de empresas de micro e pequeno porte no país.  Estas 



20 

 

taxas de mortalidade não geram altos custos somente para os empresários frustrados, mas 

também para a sociedade. 

A alta taxa de mortalidade das empresas de pequeno e micro porte no Estado de 

São Paulo, entre as empresas fundadas nos anos de 2006 a 2008, gerou um custo social de 

15,7 bilhões de reais no ano de 2006, segundo o SEBRAE, e de 19,6 bilhões no ano de 

2008.  

Este estudo faz um recorte e contempla empresas fundadas entre os anos de 2006 e 

2007. O levantamento inicial deu-se na região do ABC Paulista e, posteriormente, 

afunilada para uma cidade e um setor.  

Dados e informações levantados por este estudo evidenciaram que vale o esforço de 

pesquisa na busca por compreender se a competitividade, os recursos internos, as variáveis 

macro ambientais e capacidade de gestão, que exercem força e pressão sobre as MPE´s 

proporcionam ou proporcionaram a possibilidade de sobrevivência acima da média. 

Os dados sobre o ano de fundação das empresas foram fornecidos pela JUCESP, 

que disponibilizou, não somente os dados a respeito da cidade escolhida, (São Bernardo do 

Campo), como também dados sobre as cidades de São Caetano do Sul e de Santo André. 

Este fato ajudou na decisão de escolha pelo locus de pesquisa, pois, foi por intermédio 

deles que se verificou a quantidade de empresas inauguradas em cada cidade. 

Assim, optou-se pela cidade de São Bernardo do Campo pelo fato de ter sido nela, 

onde mais se inaugurou empresas de micro e pequeno porte no intervalo que compreende 

os anos de 2006 e 2007 somando um total de 1530 empresas. Também foi em São 

Bernardo, onde mais sobreviveram empresas, 744 no total.  

Em Santo André, no mesmo período, foram inauguradas 1.475 empresas e somente 

738 sobrevieram, enquanto em São Caetano do Sul 488 empresas foram inauguradas e 223 

chegaram a mais de cinco anos de vida. Estes dados foram extraídos do relatório fornecido 

pela JUCESP, no dia 10/05/2013, por intermédio de sua Assessoria de Comunicação 

Social.  

Estes números a respeito da taxa de sobrevivência podem diminuir, visto que 

algumas empesas não comunicam a JUCESP sobre seu fechamento ou inatividade.  

Tantas informações e levantamentos instigaram o pesquisador na busca por 

respostas. Para Malhotra (2012), o problema de pesquisa deve ser definido pelo 

pesquisador observando a finalidade do estudo e as informações relevantes sobre o 
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histórico do problema. Sendo assim, a definição do problema é um dos fatores principais 

para a condução da pesquisa e da evolução do trabalho.  

Portanto, o principal problema de pesquisa foi a verificação da existência de 

práticas indutoras de sobrevivência de MPE´s em São Bernardo do Campo do setor de 

varejo, que colaboram para a permanência delas no mercado por mais de cinco anos. 

Historicamente os pontos de quebra, ou seja, quantidades de empresas MPE´s que 

encerram suas atividades em um determinado período padrão estão estigmatizadas nestas 

categorias de empresas de micro e pequeno porte.  

O SEBRAE apresenta, ano a ano, os referidos dados, assim, os resultados 

alcançados por esta pesquisa visam, a posteriori, ser compartilhados com outras empresas 

e pesquisadores. 

Vale ressaltar que este é um estudo exploratório de caráter qualitativo com amostra 

não probabilística e por cota que verificará, em um setor específico (o varejista), quais 

foram as práticas utilizadas pelas empresas deste setor que as levaram a sobreviver por 

mais tempo em um mercado tão competitivo.  

O estudo contou com uma revisão da bibliografia a qual foi resultado de um 

levantamento bibliométrico sobre o tema e as teorias que o norteiam.  

Este estudo trouxe tanto autores seminais como Porter, Drucker, Aaker, Barney, 

Yin, Weick, como autores atuais como Miles, Snow, De Geus, Whittington entre outros, 

para a construção da pesquisa e para a construção teórica. 

A trajetória metodológica proposta delineou-se a partir do objeto de estudo e visará 

atender aos objetivos da pesquisa, quais sejam: Verificar quais práticas indutoras de 

sobrevivência de MPE´s em São Bernardo do Campo colabora ou colaboraram para a 

permanência delas no mercado.  

Também analisar se as competências gerenciais que detém as micros e pequenas 

empresas dos setores as tornaram mais resistentes à mortalidade. 

O caminho inicial da elaboração do projeto de pesquisa foi composto por visitas à 

JUCESP e ao SEBRAE-SP.  

Na primeira entidade, objetivou-se levantar com credibilidade a quantidade de 

empresas inauguradas no período de recorte (que foi formado por empresas que iniciaram 

suas atividades no período que contempla entre 2006 e 2007) e quantas se mantiveram 

vivas após cinco anos de existência.  
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Na segunda entidade, a visita objetivou descobrir se existem itens validados que 

poderiam corroborar com o empresariado para melhorar a capacidade de sobrevivência das 

empresas e ou para com a pesquisa. Isto foi feito para que houvesse veracidade e apoio aos 

dados coletados e as informações impressas neste estudo. De fato, foi possível comprovar 

que não existem itens validados, entretanto existem muitos treinamentos, dicas e 

programas para a capacitação deles. 

Como alguns autores apoiam, a veracidade dos dados proporciona uma pesquisa de 

sustentação, (MCDANIEL; GATES, 2003 p.219): 

 
“... a qualidade dos dados refere-se à validade e à confiabilidade dos dados 
resultantes... a validade dos dados refere-se ao grau em que a avaliação 
reflete as características de interesse. Em outras palavras, uma avaliação 
válida oferece uma leitura precisa daquilo que o pesquisador está tentando 
avaliar. A confiabilidade refere-se à consistência pela qual a avaliação 
produz os mesmos resultados com a mesma população ou uma população 
comparável”. 

 

Como este estudo é de caráter exploratório, cabe dizer que no entendimento de 

(ZIKMUND; BABIN, 2012) a pesquisa é como uma condução que leva a esclarecer 

situação de ambiguidade ou descobrir ideias que possam ser possíveis oportunidades de 

negócios ou até mesmo de contribuição para uma sociedade. 

Enquanto que, para Malhotra, (2012, p.59), uma pesquisa exploratória tem por 

objetivo explorar ou fazer uma busca em um problema ou uma situação a fim de oferecer 

informações e maior compreensão, ainda segundo o autor, uma pesquisa exploratória pode 

ser usada para: formular um problema ou defini-lo com mais precisão, identificar cursos 

alternativos de ação, desenvolver hipóteses e obter informações para desenvolver uma 

abordagem ao problema, portanto, a ideia de levantar dados, tanto primários como 

secundários, serviu de apoio para a pesquisa e colaborou para o desenvolvimento do 

estudo. 

O quadro 2 oferece um comparativo entre as formas de coleta de dados e que 

podem traduzir a ideia do estudo apresentado, pois boa parte dos dados coletados foi de 

fontes primárias. 
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Quadro 2 - Comparação de dados primários e dados secundários. 

Comparação de dados primários e dados secundários 
 Dados Primários Dados Secundários 

Finalidade da Coleta Para o problema considerado Para outros problemas 
Processo de Coleta Muito trabalhoso Rápido e fácil 

Custo da Coleta Alto Relativamente baixo 
Tempo da Coleta Longo Curto 

Fonte: Adaptado de Malhotra, 2012. 

 

Por se tratar de um estudo qualitativo, definiu-se a amostra  com 10 empresas, as 

quais não representaram  todo o universo de empresas de micro e pequeno porte do setor 

de varejo do vestuário na Cidade de São Bernardo do Campo, que foi de 49 empresas. 

Esta abordagem serviu de base para o autor, que encontrou âncora nas autoras 

citadas abaixo e embasou a condição da definição metodológica, bem como a escolha  por 

10 empresas de um setor especifico (YASUDA; OLIVEIRA, 2012, p.112)  

 
A escolha de qual procedimento metodológico utilizar requer, além de um 
conhecimento formal, em pensamento dialógico criativa entre o que se quer 
estudar e o que possivelmente será o resultado da aplicação de determinada 
composição metodológica. Por mais incrivelmente engessados que sejam os 
métodos e técnicas pareçam, se eles são plásticos e precisarão sempre ser 
amalgamados pelo arte-cientista que vive dentro de cada pesquisador.  

 

Assim o estudo, pode conscientemente, trabalhar com clareza e propriedade a 

amostra escolhida e cumprir com o objetivo. Os dados a seguir possibilitarão ao leitor 

compreender um pouco mais sobre o universo das micro e pequenas empresas. 

O Estado de São Paulo é o principal estado da União, com cerca de três milhões e 

seiscentas mil empresas de micro e pequeno porte, isto já incluindo as mais de 55 mil 

empresas da região do grande ABC Paulista. 

Muitas empresas, ao encerrarem fisicamente suas atividades, demoram certo tempo 

para regularizar sua situação nos órgãos oficiais, talvez porque os proprietários têm a 

esperança de reativar seu negócio em um futuro próximo (e muitos até o fazem, de fato).  

Existem casos de empreendedores que iniciam o registro de sua empresa, mas logo 

se deparam com problemas, tais como pendências fiscais nos nomes dos sócios, o que 

acaba interrompendo prematuramente o registro formal da empresa.  
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Pode até acontecer que o registro de fechamento de uma empresa seja 

acompanhado de reabertura de outra empresa, muito semelhante, que se utiliza da mesma 

estrutura da empresa extinta.  

Esses são apenas alguns exemplos com que se deparam os pesquisadores que 

buscam medir o fenômeno da sobrevivência/mortalidade de empresas, outros exemplos 

estão disponíveis no anuário das pesquisas sobre micro e pequenas empresas do SEBRAE 

(2011, pg.65).  

O SEBRAE é uma das instituições mais bem conceituadas do Brasil e que faz um 

trabalho ímpar apresentando, em seus anuários (bem amplos e significativos), dados e 

informações relevantes sobre este universo da pequena e micro empresa. 

 Nos gráficos 1 e 2 será possível observar como estas empresas, as MPE´s, se 

comportam em relação à sobrevivência e à mortalidade. Estas pesquisas foram trabalhadas 

e tabuladas pelo próprio SEBRAE (2011), durante o levantamento de seus dados 

históricos. 

Estes gráficos apresentam somente os dados das empresas com dois anos de vida.  

 

Gráfico 1 - Taxa de sobrevivência de empresas de dois anos, para empresas       

constituídas em 2006, por regiões do país. 

 
 Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2011. 
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Gráfico 2- Taxa de mortalidade de empresas de 2 anos, para empresas constituídas em 

2006,por regiões do país. 

 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2011. 

 

É possível observar que a taxa de mortalidade é alta, o que não é uma exclusividade 

brasileira.  

Percebe-se que a taxa de sobrevivência na região sudeste é maior e segundo dados 

do SEBRAE, isto ocorre por alguns motivos, como por exemplo: o grau de estudo e de 

conhecimento dos empresários é maior na região, o acesso à informação e itens de 

consulta, entre outros. Na tabela 1, será possível observar a taxa de sobrevivência das 

empresas já em relação ao recorte deste estudo. 

Tabela 1 - Taxa de sobrevivência de empresas de dois anos, para empresas constituídas em 

2006, por regiões e setores. 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste BRASIL 

Indústria 66,7% 71,8% 79,6% 73,9% 68,7% 75,1% 
Comércio 69,4% 72,6% 77,0% 72,2% 69,4% 74,1% 
Serviço 60,1% 62,2% 75,6% 60,8% 66,8% 71,7% 

Construção 
Civil 54,8% 60,8% 70,9% 65,4% 64,1% 66,2% 

Total 66,0% 69,1% 76,4% 71,7% 68,3% 73,1% 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2011. 

 

0,0%
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Inverter a lógica da máxima de que, estudam-se os “mortos para melhorar a vida”, 

estudam-se os “loucos para curar os sãos” e estudam-se os “divórcios para manter os 

casamentos”. Este trabalho orbitará sob a realidade desta sobrevivência. 

É provável que esta lógica esteja passando por um processo de mudança. Portanto, a 

ideia de se estudar as empresas que estão atuando no mercado, observando alguns ramos 

diferentes de atividade ou de seu setor, e somente na cidade de São Bernardo do Campo, 

foi de buscar uma razão do porque que elas conseguiram vencer as estatísticas desta 

mortalidade. 

Poder identificar práticas utilizadas por elas que as levaram a esta sobrevivência, e 

mais, se o conhecimento que detêm estas empresas ou seus fundadores e sócios foram 

responsáveis por uma vantagem competitiva e pela manutenção de suas vidas será o foco 

deste estudo. 
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1 HISTÓRICO E ASPECTOS GERAIS DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS NO BRASIL 
 

A teoria básica da economia está embasada em três fontes, a saber: a terra, o capital 

e o trabalho e a combinação destas fontes cria os produtos e serviços necessários para a 

sociedade, os quais são produzidos por empresas de todos os tipos e portes.  

Durante muito tempo, a principal fonte de riqueza de uma sociedade ou que faria de 

uma empresa ou indivíduo rico, era a terra; quanto maior a quantidade de terra possuía-se 

maior era o poder do indivíduo, após o final da idade média e com a entrada para o século 

XX, observa-se uma virada de poder da terra para o capital, como fonte principal de 

riqueza (GEUS, 1999).  

Na era do capital, a riqueza muda ou sai das mãos dos detentores da terra e vai para 

as mãos dos detentores do capital, sendo assim os ricos passam a ser aqueles que detêm o 

capital e não mais os que detêm a terra.  

A capacidade de financiar os empreendimentos passou a ser feita pelo capital e logo 

este capital tornou-se escasso. Ao se aproximar da década de 50,  o valor muda do capital 

para o conhecimento e nos aproximamos da época atual. 

A era do conhecimento é capaz de transformar a capacidade de sobrevivência das 

empresas. Empresas que têm a capacidade de aprender mais rapidamente e deter 

conhecimento têm mais capacidade de sobrevida. 

 
Todas estas empresas ricas em cérebros não podem ser geridas no velho 
estilo orientado para ativos. Seus gerentes tiveram de modificar suas 
prioridades: de dirigir empresas com o intuito de otimizar o capital para gerir 
empresas com intuído de otimizar as pessoas. As pessoas são portadoras do 
conhecimento e, portanto, a fonte da vantagem competitiva (GEUS, 1999, 
p.5). 
 

Nos dias atuais, ou seja, a era do conhecimento, a capacidade de manter empresas 

vivas está diretamente ligada à capacidade de absorver conhecimento e aplica-lo no dia a 

dia empresarial.  

Porque não dizer que o micro e o pequeno empresário têm em suas mãos, como 

maior desafio, aprender a aprender e a buscar conhecimento do ambiente de negócios, mais 

do que, somente abrir o negócio.  
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Um empresário mais bem preparado pode ser capaz de manter a empresa por mais 

tempo no mercado. “Nem uma pessoa, nem uma empresa sequer começarão a aprender 

sem antes terem visto algo de interesse no ambiente”(GEUS, 1999, p. 10).  

Manter-se vivo no ambiente de negócios exigirá uma capacidade de sensibilidade 

ao ambiente hostil de negócios, não só pelo micro ou pequenos empresários, mas por 

qualquer um que se aventurar no mundo empresarial. 

O problema da mortalidade das empresas não é um problema nacional ou local, é 

sim, mundial.  

Arie De Geus (1999), estudioso e preocupado com a mortalidade das empresas na 

Europa, publicou alguns artigos acadêmicos sobre o assunto.  

Em seu livro: The Living Business tece informações relevantes sobre o que leva 

algumas empresas a fecharem suas portas. Ressalta inclusive que isto não é uma 

característica somente das MPE´s, existem grandes empresas que caem na armadilha da 

mortalidade. 

No mundo inteiro, empresas de pequeno e micro porte têm fomentado a economia e 

colaborando para a empregabilidade, no Brasil não poderia ser diferente... “Pequenas 

empresas são o sustentáculo de uma economia em qualquer lugar do mundo. São elas que 

agregam valor a produtos e serviços”, afirma o diretor executivo do Centro de Inovação, 

Empreendedorismo e Tecnologia (CIETec), incubadora de empresas da Universidade de 

São Paulo (USP), Sérgio Risola. 

Afinal, quem são as micro e pequenas empresas? Há algumas limitações básicas 

para que uma empresa seja considerada uma micro ou pequena empresa (MPEs) no Brasil 

e, como consequência, aproveitar algumas vantagens desse status como, por exemplo, a 

inclusão no Super Simples.  

Atualmente, há pelo menos três definições utilizadas para limitar o que seria uma 

pequena ou micro empresa:  

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

Pequenas Empresas. De acordo com essa lei que foi promulgada em dezembro de 2006, as 

micro empresas são as empresas que possuem um faturamento anual de, no máximo,  R$ 

240 mil e as pequenas devem faturar entre R$ 240mil e R$ 2,4 milhões, anualmente.  

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

(SEBRAE) que limita as micro às que empregam até nove pessoas no caso do comércio e 

serviços, ou até dezenove, no caso dos setores industrial ou de construção.  
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Já a delimitação para as pequenas é definida como as que empregam de dez a 

quarenta e nove pessoas, no caso de comércio e serviços, e de vinte a noventa e nove 

pessoas, no caso de indústria e empresas de construção. 

A terceira vem dos órgãos federais, como Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) que têm outro parâmetro de classificação, já que atuam na 

concessão de créditos.  

Estas instituições de fomento consideram que uma microempresa deve ter receita 

bruta anual de até R$ 1,2 milhão, e que nas pequenas empresas a receita bruta seja superior 

a R$ 1,2 milhão e inferior a R$ 10,5 milhões. 

Os parâmetros do BNDES foram estabelecidos sobre os parâmetros de criação do 

MERCOSUL. Com a nova lei, os limites, a princípio, não devem mudar, mas haverá 

adequações estatísticas. 

Não há um critério universal e único para definir as microempresas. A 

categorização destas empresas se utiliza de uma variedade de indicativos para classifica-

las, mas eles não podem ser considerados definitivos ou completamente apropriados para 

abordar toda a contextualidade do tema.  

Filion (1990), afirma que houve várias tentativas de definição dos tipos de empresa 

em muitos países, com elas, visa-se também a estabelecer critérios de identificação de 

empresas elegíveis para receber diferentes tipos de benefício oferecidos pelos governos.  

Conforme as empresas são categorizadas e definidas obedecendo alguns critérios, 

podem-se selecionar empresas admissíveis em programas de subcontratação (terceirização, 

etc.) ou de fornecimento de produtos e serviços a organizações governamentais (LIMA, 

2001). 

Para os países em geral, a definição do que são a micro, a pequena, a média e a 

grande empresa é um elemento de base para a elaboração de políticas públicas de 

tratamento diferenciado dos tipos de empresa (FILION, 1991).  

Assim, pode-se esperar uma grande variação nas definições entre países, cada um 

tendo uma conjuntura específica quanto aos tipos de empresa, ao seu papel 

socioeconômico e às prioridades governamentais na promoção do desenvolvimento. 

É possível também, que dentro de um único país a ação governamental se 

desenvolva diferentemente nos níveis federal, estadual e municipal. No mesmo país, 

podem existir ainda pessoas, grupos ou organismos variados interessados em tipos 
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específicos de empresa utilizando diferentes tipos de definição. Estes elementos geram 

uma grande pluralidade de definições de PME e microempresa. 

Dados atuais que constam do site Portal Brasil e apoiado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografias e Estatísticas (IBGE), todos informam que Micro e Pequenas Empresas 

(MPE´s) representam 20% do Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro.  

Elas são responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos no país e constituem 

99% dos seis milhões de estabelecimentos formais existentes, conforme demonstra o 

quadro 3. 

Quadro 3 - Dados Gerais da Pequena e Micro Empresa. 

As MPE´s no Brasil O que isso representa 
20% do PIB R$700 bilhões 

99% das Empresas 5,7 Milhões de MPE´s 
60% dos Empregos 56,4 Milhões de empregos 

Fonte: IBGE, Diese, SEBRAE Nacional. (2012). Extraído do site Portal Brasil. 

 

Portanto, podemos concluir que a legislação nacional diz que para que uma 

empresa se enquadre como micro empresa ela não pode ultrapassar o seguinte: a) até 240 

mil reais de faturamento ano caso venha pertencer ao enquadramento no imposto simples 

nacional3; b) se for comércio possuir até nove colaboradores e se for indústria possuir até 

19 colaboradores. A partir desta categorização, as empresas se desenquadram da 

característica de micro ou pequena empresa. 

Além da definição legal das Micro e Pequenas Empresas (MPE), é importante ter 

em mente qual o perfil desse micro ou pequeno empresário, que é cada vez mais 

importante na estrutura capitalista atual. Genericamente, seu nome é: empreendedor. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006. 
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2  MICRO E PEQUENA EMPRESA 
 

Como o foco deste estudo é sobre micro e pequena empresa, e a constituição delas é  

quase que totalmente familiar, vale salientar a definição de Donelley, (1964), que 

considera como uma empresa familiar, empresa que se identifica com pelo menos duas 

gerações com uma família e quando essa ligação tem influenciado a política da companhia 

e nos interesses e objetivos da família.  

Tal ligação é indicada quando uma ou mais das condições a seguir existem: a) o 

relacionamento familiar é um fator, dentre outros, para determinar a sucessão; b) esposas e 

filhos podem estar no conselho de administração; c) os importantes valores institucionais 

da empresa são identificados e influenciados com a família; d) a posição do membro da 

família influência na sua posição familiar.  

 

2.1 Conceitos Sobre Micro e Pequenas Empresas (MPE´s). 
 

Certamente o SEBRAE é uma das instituições mais competentes e respeitadas no 

país quando o assunto é micro e pequena empresa, (corroborando com a legislação 

nacional), e classifica micro e pequena empresa conforme apresentado no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Classificação das micro e pequenas empresas segundo o faturamento bruto 

anual. 

Porte Simples Nacional Exportações 

Microempresas Até R$ 240 mil 
Até US$ 200 mil para comércio e 

serviços. 
Até US$ 400 mil na indústria. 

Empresas de 
Pequeno Porte 

Acima de R$ 240 mil até 
R$ 2,4 milhões 

Acima de US$ 200 mil até US$ 1,5 
milhão para comércio e serviços. 

Acima de US$ 400 mil até US$ 3,5 
milhões na indústria. 

Fonte: SEBRAE, 2012. 

Micro e Pequena Empresa, conforme a resolução do MERCOSUL 59/98, é 

classificada no Simples Nacional da seguinte forma: até R$360.000,00 de faturamento ano 

ela é considerada micro empresa de R$360.000,000 a R$3.600.000,00 de faturamento ano 
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ela é considerada de pequeno porte, algumas outras classificações categorizam por 

quantidade de colaboradores que tem na empresa. 

Outra forma de qualificação para micro e pequenas empresas pode ser pela 

quantidade de colaboradores que empresa emprega. 

Todas as definições sobre as MPE´s, que foram apresentadas até aqui, são 

importantes para informar como é versátil a classificação. 

Quadro 5 - Classificação das MPE´s segundo o número de empregados. 

Porte / Setor Indústria Comércio e Serviços 
Microempresas Até 19 Até 9 empregados 

Empresas de Pequeno Porte De 20 a 99 De 10 a 49 
Médias De 100 a 499 De 50 a 99 

Grandes 500 ou mais 100 ou mais 
   Fonte: SEBRAE, 2012. 

 

Assim, segundo Santos; Silva; Neves, (2011), não há unanimidade sobre a 

delimitação do segmento das micro e pequenas empresas e esta dificuldade se estende por 

todos os estados e país. 

Para Leone (1999), existem três tipos de especificidades que caracterizam as MPE`s 

e seus operadores: as organizacionais, as decisionais e as individuais.  

Quadro 6 -MPE´s Brasileiras e suas especificidades. 

Especificidades 
Organizacionais 

Especificidades 
Decisionais 

Especificidades 
Individuais 

Pobreza de recursos; 
Gestão centralizadora; 

Situação extra organizacional 
incontrolável; 

Fraca maturidade 
organizacional; 

Fraqueza das partes no 
mercado; 

Estrutura simples e leve; 
ausência de planejamento; 

Fraca especialização; 
Estratégia intuitiva; 

Sistema de informações 
simples. 

Tomada de decisão 
intuitiva; 

Horizonte temporal de 
curto prazo; 

Inexistência de dados 
quantitativos; 
Alto grau de 

autonomia decisória; 
Racionalidade 

econômica, política e 
familiar. 

Onipotência do 
proprietário/dirigente; 

Identidade entre pessoa 
física e jurídica; 

Dependência perante 
certos funcionários; 

Influência pessoal do 
proprietário / dirigente; 

Simbiose entre 
patrimônio social e 

pessoal; 
Propriedade dos 

capitais; 
Propensão a riscos 

calculados. 
  Fonte: Extraído de (LEONE, 1999). 
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Este olhar de Leone (1999) é um olhar mais estratégico e não um olhar humanista, 

pois trata de especificidades e características únicas das MPE´s. 

2.2 Gestão da Micro e Pequena Empresa 
 

O ambiente de gestão de uma micro e pequena empresa é muito diferente de uma 

ambiente de gestão de grandes empresas ou multinacionais. A figura do dono é muito 

marcante e presente no dia a dia da empresa, tanto na gestão, como na operação. Talvez, 

exatamente neste ponto, esteja a grande dificuldade de o empresário se manter por muito 

tempo no mercado (DORNELAS, 2008). 

A micro e pequena empresa é tão importante para a economia mundial, que isto tem 

despertado o interesse de autores e pesquisadores sobre o assunto. No trabalho de alguns 

pesquisadores percebem-se, em geral, três abordagens principais relacionadas às pequenas 

empresas e seus modelos de gestão: a abordagem econômica, a abordagem empreendedora 

e a abordagem administrativa (GIMENEZ et al., 1999).  

A abordagem econômica apresenta a capacidade de geração de emprego da Micro e 

Pequena Empresa (MPE´s), sua participação no total de estabelecimentos do país, 

participação no Produto Interno Bruto (PIB), entre outros.  

 Na abordagem empreendedora é analisada a capacidade de se criar empresas, 

elaboração de planos de negócios e planejamento de novos negócios, empresas de Venture 

Capital e Private Equity e o perfil dos empreendedores. As MPE´s possuem uma 

característica cultural que é a predominância de um só indivíduo na gestão da organização, 

esta situação justificaria outro estudo, o das características e comportamentos desse 

indivíduo.  

 E por último e não menos importante, a abordagem administrativa, que apresenta 

estudos relacionados à gestão de pequenas empresas no que tange à tomada de decisões, 

planejamento, finanças, produção, marketing e recursos humanos.  

As micros e pequenas empresas, em sua maioria, são comandadas pelos 

proprietários que cuidam dos negócios pessoalmente, bem como, ditam a cultura 

organizacional da empresa e detêm suas visões e missões, vezes declaradas de fato, vezes 

não.  

Quando declaradas, podem estar escritas em banners espalhados pela empresa, 

intranet e outros locais. Quando não declarada, está somente na mente da alta direção e/ou 
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de seu presidente/dono, fato este que dificulta o processo de gestão e de formulação 

estratégica. Quando estas competências estão somente na cabeça do dono, normalmente 

não são repartidas e compartilhadas com as equipes. 

Quando se trata de estratégia e gestão, empresários que não traçam um plano de 

médio e longo prazo e não conseguem descrever suas estratégias, tem dificuldades de ação 

(LUZIO, 2010 p.22), diz que estas estratégias estão... 

 
...“implícitas e presentes na mente do presidente ou da alta administração, 
porém o cenário de alta concorrência e a exigência do consumidor 
contemporâneo tem forçado as empresas a envolverem seus colaboradores 
na formulação da estratégia...”.  

 

As estratégias tornam-se importantes para as micros e pequenas empresas, mesmo 

que elas não estejam plenamente reconhecidas pelos empresários em seu dia a dia de 

atividades.  

A taxa de mortalidade, de empresas de micro e pequeno porte, é extremamente alta, 

o que, se fosse analisado com um pouco mais de profundidade, poderia justificar que 

questões culturais e organizacionais, favorecem a falta de formulação, implantação e 

controle das estratégias. 

 Um problema de gestão ou um problema de mercado poderia justificar a alta taxa 

de mortalidade das empresas.  

O SEBRAE aponta alguns problemas no que tange ao dia a dia empresarial das 

MPE´s.  

Um deles está relacionado aos indivíduos que elevam as taxas de mortalidade, por 

exemplo: 58 % dos empresários que fecharam seus negócios não sabiam que ter uma 

equipe treinada/qualificada seria importante. Cerca de 53% não sabiam quem eram e 

quantos eram seus clientes, 49% desconheciam o número de competidores. Já 47% não 

acreditavam que a localização era importante, enquanto 42% desconheciam totalmente as 

questões legais. 

Perto de 38% dos empresários não tinham ou não buscaram ter informações de 

fornecedores e 36% não sabiam o valor do investimento inicial para o negócio.  

Assim, é possível perceber que o papel do dono torna-se crucial para a 

sobrevivência do negócio, principalmente em MPE´s, além de ser importante a busca por 

capacitação. 
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Segundo Santos e Pereira (1995), os motivos que, efetivamente, têm levado muitos 

empreendimentos novos ao fracasso são variados e podem ser divididos conforme 

demonstrado no quadro 7. 

Quadro 7 - Motivos que levam empreendimentos ao fracasso 
Aspectos 

técnicos do 
empreendedor 

Mercadológica 
 

Na área técnico-
operacional: 

 

Na área 
Financeira 

 

Na área 
Jurídica / 

Organizacionais 
 

Falta de 
experiência 
empresarial 
anterior 

Desconhecimento do 
mercado 
 

Falta de qualidade 
nos produtos e 
serviços 

Imobilização 
excessiva do 
capital em ativos 
fixos 

Estrutura 
organizacional 
inadequada 

Falta de 
competência 
gerencial 

Desconhecimento do 
produto ou serviço 

Localização errada 
do imóvel ou do 
ponto 
 

Política 
equivocada de 
crédito aos clientes 

Falta de 
Planejamento e 
Informações 
Gerenciais 

 Problemas na 
relação com os 
fornecedores 

Falta de controles 
de custos e de 
gestão financeira. 

Ausência de 
Inovações 
Gerenciais. 

Tecnologia de 
produção obsoleta 
e ultrapassada. 

 

Extraído de: (FERNANDO et al., 2004). 

 

Em estudo apresentado pelo GEM4 (2011), verificou-se que cerda de 85% dos 13 

milhões de empreendimentos brasileiros, não tinham condições de expansão no mercado, 

não usavam tecnologia de ponta e não ofertavam produtos inovadores, o que pode 

comprometer a sobrevivência em longo prazo das micro e pequenas empresas. 

(FERNANDO et al., 2004). 

São diversos os fatores associados à mortalidade precoce de empresas e as 

pesquisas já realizadas apontam em várias direções, segundo Fernando; et al., (2004).  

Em resumo e com base nas causas, inicialmente identificadas, podemos dividir os 

fatores associados à mortalidade de um novo empreendimento em três grandes blocos de 

variáveis, conforme é demonstrado no quadro 8. 

 

 

 

                                                 
4 O programa de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de abrangência mundial, é uma 
avaliação anual do nível nacional da atividade empreendedora. 
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Quadro 8 - Classificação dos Fatores Associados à Mortalidade 

O EMPREENDEDOR O NEGÓCIO O AMBIENTE EXTERNO 
Competência na gestão 

empresarial 
Acesso ao crédito 

 Burocracia legal e fiscal 

Experiência no ramo 
 Mão de obra qualificada Competição dos concorrentes 

Nível de escolaridade 
 Planejamento estratégico Demanda dos clientes 

Profissionalização da 
relação com sócios Suporte jurídico e contábil Fornecedores, representantes, 

distribuidores e parceiros. 
 Qualidade de produtos e serviços; Carga de impostos e tributos 
 Inovação em produtos e serviços.  

Extraído de: Fernando et al., (2004). 

 
2.3 Planejamento em MPE´s 

 

O planejamento poderia definir se o tempo de vida destas empresas está ligado, a 

vantagem competitiva, a estratégia, missão, visão entre outras; entenda-se aqui vantagem 

competitiva por diferencial de valor agregado no produto/serviço das MPE´s.  

Alguns estudos e autores como, Porter, (1986), Drucker, (1995), Bulgagov et al., 

(2007), apresentam e comentam, que a falta da construção de um plano estratégico, para 

médio e longo prazo, pode levar empresas à falência.  

A temática que ronda a alta taxa de mortalidade é tão relevante e importante que o 

SEBRAE vem fazendo grandes esforços para capacitar e orientar os novos e os experientes 

empreendedores para evitar a falência de suas empresas.  

 Busca ensinar o planejamento estratégico e as matrizes para a confecção dos 

planos, para que o processo administrativo profissional seja implantado em micro e 

pequenas empresas. 

Outra ação importante acontece nas Universidades e nas Escolas técnicas, que 

incluem a ministração da disciplina empreendedorismo em suas grades de ensino. Fato este 

que pode colaborar com a redução da taxa de mortalidade das empresas a médio e logo 

prazo.  

Falta ainda encaixar o ensino do empreendedorismo e negócios nos cursos de 

medicina, odontologia, psicologia e etc., para que, de fato, estas taxas de mortalidade 

comecem a reduzir, mas o foco aqui não será este. 

Por motivos culturais, dos micro e pequenos empreendedores brasileiros que 

pensam ou acreditam que não exista a necessidade da confecção e elaboração de um plano 
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de negócios para suas empresas. Seja por falta de conhecimento ou por falta de capacitação 

destes empresários, as empresas podem fechar com pouco tempo de atuação no mercado.  

Segundo o próprio SEBRAE (2005), quase 56% das empresas encerram suas 

atividades antes de atingir três anos de vida.  

Ainda de acordo com a pesquisa realizada através da coleta de dados e elaborada no 

ano de 2005, com empresas fundadas entre 2003 e 2005, verifica-se que a falta de 

capacitação dos administradores de MPE´s é de fato, o maior motivo de encerramento das 

atividades das empresas. 

A literatura produzida pelo SEBRAE sobre o título “10 Anos de Monitoramento da 

Sobrevivência e Mortalidade de Empresas”, serviu de informação para os empreendedores 

de todo o país, e também para alertá-los da necessidade de utilização das estratégicas no 

dia a dia empresarial e na formulação e elaboração da estratégia corporativa. Lamentável 

que este material não seja estudado com maior frequência pelos empresários e 

empreendedores (SEBRAE, 2012). 

A verificação sobre as capacidades de as empresas do ABC se manter vivas por 

mais tempo, pode ter uma variável macro ambiental importante com relação ao ambiente 

de negócios que se estabiliza e se reestrutura, após a década de 90, na região.  

Assim, pode-se considerar como parte deste estudo, identificar se este ambiente 

interferiu no tempo de permanência das empresas no mercado ou não. 

A quantidade de fatores e indicadores que proporcionaram a reestruturação na 

região do ABC foi complexa, e como diz Conceição, (2008, p.126): 

 
“essa cesta de indicadores se faz necessária porque, sendo a reestruturação 
um fenômeno complexo, não há uma unidade de medida que sozinha 
consiga reproduzir com fidelidade as diversas dimensões envolvidas em um 
processo de reestruturação, ainda mais em se tratando de um berço 
produtivo complexo como o do ABC Paulista”.  

 

O fato é que a influência do meio macro ambiental sobre as empresas do ABC 

Paulista pode ter influenciado em suas taxas de sobrevivência, contudo, pode ser que 

alguns empresários não tinham ou não tiveram competências para assimilar o tamanho do 

impacto das variáveis ambientais em seus negócios. 

Drucker (2008) ressalta que, sem a capacidade empreendedora e de inovação, a 

empresa perde o “deadline” e fica fora do mercado. A avaliação de como o macro 

ambiente influenciou ou não a sobrevida destas empresas foi foco deste estudo bem como 



38 

 

as capacidades internas das empresas e de seus fundadores, fato que poderá ser verificado 

durante as análises da pesquisa.  

As micros e pequenas empresas vivem num contexto complexo e muitas das vezes 

não conseguem definir suas estratégias, vezes por que o sócio proprietário está mergulhado 

na operação, vezes por falta da própria compreensão do que é e, para que serve a gestão 

mais estratégica e a compreensão do mercado (LUZIO, 2010). 

Foi possível verificar que (MILES et al., 1978), em um artigo e (MILES; SNOW, 

1978) no livro Organização Estratégica, Estrutura e Processo, foram os primeiros a pensar 

uma estratégia diretamente voltada para Micros e Pequenas Empresas (MPE´s). 

Eles introduziram o conceito de que as MPE´s têm características que as definem 

dentro de uma estratégia, a qual eles chamaram de “tipologia”, tipos de estratégias que 

podem ser utilizadas por MPE´s. 

Segundo Gimenez et al. (1999), estas estratégias competitivas se dividem em três 

modelos, a saber: Primeiramente a Estratégia Defensiva - Caracterizada por estreitos 

domínios de produtos/mercados e por ênfase muito grande em eficiência.  

Posteriormente, a Estratégia Prospectora - Caracterizada por elevada busca de 

mercado e inovação de produtos e processos. Estratégia Analítica - Caracterizada por uma 

área de negocio central mais estável e componente de negócios mais dinâmicos. 

Por fim, a Estratégia Reativa - Caracterizada por empresas que não apresentam 

nenhuma relação entre estratégia e estrutura, e têm uma não estratégia.  Como elas partem 

do pressuposto da caracterização, pode ser que elas realmente só caracterizem os micros e 

pequenos empresários e não necessariamente falem sobre a estratégia destas empresas ou 

se, elas aplicadas ou não, proporcionarão sucesso ao empreendimento ao longo do tempo.  

A ideia de se caracterizar é de também imprimir, de certo modo, a impossibilidade 

de uma mudança desta chamada estratégia, pois quando uma estratégia está equivocada ou 

não apresenta resultados durante sua implantação e ações, existe a possibilidade de rever os 

acontecimentos, o posicionamento da empresa e o plano de ação; para refazer a estratégia e 

suas táticas para ação e a coleta dos resultados.  

Miles e Snow (1978) produziram uma taxonomia5 do que chamaram estratégias 

competitivas, em oposição às estratégias corporativas.  

                                                 
5 A taxonomia corporativa é um poderoso instrumento para organizar, expor e recuperar informações.  
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Enquanto estratégias corporativas dizem respeito às decisões relacionadas ao tipo 

de negócio no qual a empresa deve atuar, estratégias competitivas relacionam-se ao modo 

como a organização compete em determinado negócio.  

A base do trabalho de Miles e Snow (1978) está dividida em três ideias centrais:  

(1) o ambiente dá forma e é formado pelas ações organizacionais – construção do 

ambiente de Weick, (1979a);  

(2) escolhas estratégicas feitas pela administração da empresa dão forma à estrutura 

e aos processos organizacionais - Mintzberg, (1976); 

(3) processos e estrutura condicionam a estratégia - March e Simon, (1958). Essas 

ideias dão consistência ao que tem sido denominado paradigma da escolha estratégica que, 

em essência, propõe que... 

 

A efetividade da adaptação organizacional depende das percepções de 
coalizões dominantes sobre condições ambientais e das decisões tomadas 
no que diz respeito ao modo como a organização lidará com estas 
condições (MILES E SNOW, 1978, P. 121). 
 
 

Parte da literatura que discorre sobre administração, comenta que a administração 

estratégica se apresenta principalmente pela busca de taxonomias de estratégias genéricas.  

Para se considerar que uma estratégia seja genérica, deve-se atentar para a 

amplitude de sua categorização de escolhas estratégicas com aplicação generalizada na 

indústria (PORTER, 1986). 

A literatura sobre pequenas e micro empresas nas últimas décadas, tornou-se vasta, 

o próprio SEBRAE (2012) fornece informações sobre as MPE´s, com os chamados dados 

históricos, desde 1997. 

Outro fato é que a literatura que trata das MPE´s é fortemente influenciada pela 

abordagem econômica e pela abordagem empreendedora, que são duas grandes abordagens 

(BARON E SHANE, 2007). 

A tendência empreendedora tem surgido, atualmente, como a mais forte destas 

duas. Quando se fala em Brasil, esta característica fica mais clara e ampla, haja vista a 

capacidade empreendedora do povo brasileiro. 

 No Brasil, segundo estudo do SEBRAE (2011), são criadas mais de 1,2 milhões de 

empresas por ano e 99% delas são MPE´s, gerando uma capacidade empregadora 

significativa.  
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Se forem incluídos os próprios empreendedores neste processo, pode-se dizer que 

mais de um terço dos empregos formais do Brasil são oferecidos por estas empresas.  

Segundo Pereira et al., (2009) o número de micro e pequenos empreendimentos 

brasileiros já ultrapassam 5,5 milhões de estabelecimentos, os quais respondem por 20% 

do produto interno bruto – PIB, 1,4% das exportações, 43% da renda e 60% dos empregos 

formais.  

A vitalidade e sobrevivência destas empresas são fatores importantes para a 

economia nacional, isto justifica a preocupação em manter estas empresas não só vivas, 

mas saudáveis e gerando lucro. O autor deste trabalho considera que isto é sustentabilidade 

e responsabilidade social de base. 

Este tipo de empresa faz fomentar a economia Brasileira, melhora a capacidade de 

consumo e gera credibilidade ao país. 
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3  EMPREENDEDORISMO 
 

Características empreendedoras e capacidade de inovação são importantes para que 

o empresário evite ou minimize os impactos de quebra ou falência, segundo Baron e 

Shane, (2007, p. 6). 

O empreendedorismo, como área de negócios, busca entender como surgem as 

oportunidades para criar algo novo. Como são descobertas ou criadas por indivíduos 

específicos que, a seguir usam meios diversos para explorar ou desenvolver essas coisas e 

sendo capazes de produzir uma gama ampla de efeitos fazem com que algumas empresas 

se mantenham por mais tempo no mercado competidor (DORNELAS, 2008). 

Outra característica importante é a inovação ou capacidade de inovar que Druker, 

(2008, p. 39), classifica como o instrumento específico do espírito empreendedor. Ele 

ainda continua, dizendo que  “Inovação é o ato que contempla os recursos com a nova 

capacidade de criar riquezas”,  

O recurso deve ser dotado de valor assim que o homem o identifica e o transforma. 

Então, qualquer atitude de mudança, de processo, produto ou características 

empreendedoras, devem ser consideradas como inovação, até mesmo a possibilidade de 

identificar em empresas vencedoras suas características e habilidades que as mantiveram 

vivas e compartilhar este conhecimento com outras empresas são formas de 

empreendedorismo inovador. 

 Baron e Shane, (2007, p. 12), vão dizer que o empreendedorismo é um processo, 

então, como processo, pode ser trabalhado melhorado e ensinado. O processo 

empreendedor se inicia quando uma ou mais pessoas identificam uma oportunidade no 

mercado e criam possibilidades, produtos ou serviços para aproveita-las. 

Segundo Dornelas , (2008), saber se uma oportunidade é realmente tentadora não é 

fácil, pois estão envolvidos vários fatores, entre eles o conhecimento do assunto ou do 

setor de atividade em que a oportunidade está inserida, seu mercado, os diferenciais 

competitivos do produto para a empresa, entre outros. 

Porém, toda oportunidade para ser aproveitada exigirá do empreendedor ou das 

empresas recursos a mais para aproveitá-la. 

Uma matriz, denominada matriz do administrador e apresentada no início do 

trabalho, foi construída para dar um suporte ao que se entende por recursos gerenciados e 

sob a ótica das funções administrativas de um gestor.  
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Caso o gestor de uma MPE não tenha discernimento de que os recursos são 

escassos e que devem ser gerenciados, o caminho para a “morte” será potencializado. 

Então, é importante para um gestor, conhecer quais são os recursos necessários para 

a manutenção do negócio e da atividade empresarial. 

Os recursos são tão importantes e escassos que podemos dizer: que a  melhor 

decisão que se pode tomar aqui e agora, é aquela decisão tomada com todos os recursos 

disponíveis aqui e agora e com todo o conhecimento que se tem, aqui e agora.  

Caso isto não ocorra e a decisão seja tomada sem o conhecimento, provavelmente 

causará frustrações e erros, de leves a gravíssimos. E em um futuro bem próximo pode 

causar a morte prematura da empresa. 

Um pouco mais adiante veremos que existem três grandes teorias da administração, 

que não necessariamente são conhecidas pelos novos empreendedores. Entretanto, se estas 

teorias com explicação simplificada estivesse à disposição de novos micros e pequenos 

empreendedores, auxiliaria no conhecimento dos concorrentes, do mercado e do setor de 

atuação da empresa. 

Não é possível comprovar agora se isto reduziria, de fato, a taxa de mortalidade das 

empresas, porém, podemos considerar desde já que serviria de base para começar. 

O empresário de pequeno porte ou micro porte pode não deter todo este 

conhecimento estratégico, que usualmente é utilizado em empresas de maior porte. 

Entretanto, com uma aplicação didático-pedagógica isto poderia auxiliar estes 

empresários  a compreender a necessidade de atualização e de aplicação de novos modelos 

mais parrudos de gestão empresarial. 

Quiçá, pudéssemos compartilhar este conhecimento, sobre estratégia e gestão 

profissionalizada, com micros e pequenos empresários com mais frequência e colaborar 

para a redução da taxa de mortalidade. 

Os empresários que participaram deste estudo e que estão no mercado competitivo 

até hoje, utilizam parte deste conhecimento, mas ainda de forma abstrata e não consciente. 

Conhecer profundamente as teorias estratégicas não é uma necessidade eminente 

para os novos empreendedores, contudo, ter o conhecimento de que elas são necessárias 

para a manutenção do negócio, sim. Podemos dizer que o novo empreendedor caminha na 

direção de adquirir tais competências. 
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3.1 Estratégia e Vantagem Competitiva 
 

Segundo alguns autores, a Estratégia empresarial é o conjunto de grandes 

propósitos, dos objetivos, das metas, das políticas e planos para concretizar uma situação 

futura desejada, considerando as oportunidades oferecidas pelo ambiente e os recursos da 

organização (FERNANDES e BERTON, 2012. p.4). 

Costa (2007), definiu gestão estratégica como um processo de transformação 

organizacional voltado para o futuro, liderado, conduzido e executado pela mais alta 

administração, com a colaboração de todo os stackholders internos. 

Podemos pensar em gestão estratégica, modelo estratégico e sistema estratégico. O 

mais sensato seria pensar sistema, pois serve para qualquer tipo de empresa, um sistema 

pressupõe partes interligadas de um todo na busca por resultados para a empresa. 

A ideia não foi propor um modelo, mas sim uma análise e uma reflexão dos 

prováveis sistemas utilizados pelas empresas que sobreviveram e que conquistaram 

diferenciais para isto. 

Para poder embasar a busca por uma vantagem competitiva ou estratégias que 

poderiam diferenciar de forma substancial as MPE´s de São Bernardo o Campo, é 

importante entender alguns conceitos sobre estratégia e vantagem competitiva sustentável, 

no quadro 9 será possível verificar algumas definições sobre estratégia.  

Este conhecimento sobre as várias óticas estratégicas pode embasar a ideia de como 

as empresas se encaixariam nelas ou não. Este quadro também  serviu de base para 

construção do questionário que foi aplicado nos entrevistados. 
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Quadro 9 - Definições de estratégia na literatura de gestão empresarial.  

Autores Definição Estratégica 

Chandler (1962) Estratégia é a determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma 
empresa e a adopção das ações adequadas e afetação de recursos para atingir 
esses objetivos. 

Learned,Christensen 

Andrews,Guth(1965) 

Andrews (1971) 

Estratégia é o padrão de objetivos, fins ou metas e principais políticas e planos 
para atingir esses objetivos, estabelecidos de forma a definir qual o negócio em 
que a empresa está e o tipo de empresa que é ou vai ser. 

Ansoff (1965) Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 
desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação 
entre a empresa e o seu ecossistema. 

Katz (1970) Estratégia refere-se à relação entre a empresa e o seu meio envolvente: relação 
atual (situação estratégica) e relação futura (plano estratégico, que é um 
conjunto de objetivos e ações a tomar para atingir esses objetivos). 

Steiner e Miner (1977) Estratégia é o forjar de missões da empresa, estabelecimento de objetivos à luz 
das forças internas e externas, formulação de políticas específicas e estratégias 
para atingir objetivos e assegurar a adequada implantação de forma a que os 
fins e objetivos sejam atingidos. 

Hofer e Schandel (1978) Estratégia é o estabelecimento dos meios fundamentais para atingir os 
objetivos, sujeito a um conjunto de restrições do meio envolvente Supõe: a 
descrição dos padrões mais importantes da afetação de recursos e a descrição 
das interações mais importantes com o meio envolvente. 

Porter (1980) Estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição 
defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e 
assim obter um retorno maior sobre o investimento. 

Jauch e Glueck (1980) Estratégia é um plano unificado, englobante e integrado relacionando as 
vantagens estratégicas com os desafios do meio envolvente. É elaborado para 
assegurar que os objetivos básicos da empresa são atingidos. 

Quinn (1980) Estratégia é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e a 
sequência de ações num todo coerente. 

Thietart (1984) Estratégia é o conjunto de decisões e ações relativas à escolha dos meios e à 
articulação de recursos com vista a atingir um objetivo. 

Martinet (1984) Estratégia designa o conjunto de critérios de decisão escolhido pelo núcleo 
estratégico para orientar de forma determinante e durável as atividades e a 
configuração da empresa. 

Ramanantsoa (1984) Estratégia é o problema da afetação de recursos envolvendo de forma durável o 
futuro da empresa 

Mintzberg (1988a) Estratégia é uma força mediadora entre a organização e o seu meio     
envolvente: um padrão no processo de tomada de decisões organizacionais para 
fazer face ao meio envolvente. 

Hax e Majluf (1988) Estratégia é o conjunto de decisões coerentes, unificadoras e integradoras que 
determina e revela a vontade da organização em termos de objetivos de longo 
prazo, programa de ações e prioridade na afetação de recursos. 

Fonte: Adaptado de Nicolau, (2001). Produzido pelo autor. 

 

Segundo Longenecker (et al., 2011), em termos práticos, existe vantagem 

competitiva quando uma empresa oferece determinado produto ou serviço no qual os 
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clientes percebem qualidade superior à dos concorrentes, o que significa que a empresa 

deve atingir um patamar capaz de suportar os desafios das organizações rivais.  

H. Igor Ansoff (1965) foi quem iniciou as discussões sobre o que é vantagem 

competitiva e sua utilização no mundo dos negócios e para que serve. 

Ele utilizou o termo para a atuação mercadológica das empresas, além de descrever 

a vantagem derivada de forma a perceber tendências de mercado à frente dos concorrentes 

e ajustar, na mesma direção, à oferta de uma determinada empresa.  

Estudos abordam por que os empreendedores não compreendem a natureza e a 

importância da vantagem competitiva e no que esta falta de conhecimento implica na 

gestão dos negócios. 

 Alguns autores seminais como Ansoff, (1965), Peter Drucker, (1970) e Michael 

Porter, (1980) colaboram para esta reflexão sobre a vantagem competitiva. O termo foi 

disseminado por Michael Porter, em 1989, em seu livro “Vantagem Competitiva”.  

Estes autores pensaram e pensam a estratégia competitiva, como uma forma de 

melhorar o desempenho das empresas em seus mercados concorrenciais.  

South (1981), um dos pioneiros na discussão acerca dos diferenciais que promovem 

um aumento de fatia de mercado, em que algumas empresas conseguem alcançar uma 

maior participação em seu mercado de atuação, colabora para a ideia de que buscar uma 

vantagem competitiva pode ajudar a empresa a competir com mais qualidade. 

Em um artigo publicado por Cezarino e Campomar, (2006) o qual descreve a 

necessidade do planejamento estratégico com foco competitivo e como a GE fez isso de 

forma determinada e com sucesso durante a década de 1970, serve de apoio para se 

entender a vantagem competitiva e a formulação da estratégia.  

O termo “vantagem competitiva” evoluiu muito a partir daí, e passou-se a olhar não 

somente para um produto ou serviço e sim para toda a unidade de negócio das empresas ou 

das organizações (OHMAE, 1978; MORRISSON; LEE, 1979).  

South (1981) publicou um artigo importante para compreensão da competitividade 

entre as empresas o artigo “Competitive advantage: the cornerstone of strategic thinking” 

neste artigo, ele diz que a vantagem competitiva começa a desempenhar um papel central 

no campo da estratégia: 
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“O processo de gestão estratégica é proposto como a gestão da vantagem 
competitiva, ou seja, o processo de identificar, desenvolver e tomar 
vantagem dos embates onde uma vantagem tangível e preservável nos 
negócios possam ser conquistadas” (SOUTH 1981, p.18). 
 

 Cezarino e Campomar (2006) argumentam que: “no início da década de 1980, a 

abordagem da vantagem competitiva torna-se cada vez mais popular”. Enquanto 

Rothschild (1984a, b) coloca a estratégia no centro das discussões, tornando a visão da 

estratégia na prática desenvolvida e consolidada a partir da década de 70. 

Dois elementos centrais explicam a escolha de uma estratégia, segundo Aaker 

(1984). O primeiro é a decisão de onde competir, a decisão do produto-mercado e o 

segundo, é o desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável.  

Uma vantagem competitiva sustentável só é possível com o entendimento e 

aplicação do modelo VRIO que será abordado na página 47. 

A possibilidade ou não de se conseguir uma vantagem competitiva sustentável 

passa a ser elemento-chave na seleção de uma estratégia de sucesso. 

 Caves (1984) interpreta a noção de vantagem competitiva sob o ângulo de 

organização industrial.  

Porter (1985) lança no ano de 85, o seu segundo livro, Competitive Advantage, 

onde desenvolve os conceitos introduzidos em sua obra anterior, Competitive Strategy 

(PORTER, 1980), oferecendo ferramentas para a análise e construção de uma vantagem 

competitiva. 

O sucesso e o objetivo da estratégia passam a ser, conquistar uma vantagem 

competitiva. Toda a estrutura de análise da indústria é interpretada desde esse ponto de 

vista até o ato final, onde contempla  a cadeia de valor. 

A noção de cadeia de valor é usada como ferramenta para explicar a geração da 

vantagem competitiva.  

No quadro 10, é possível visualizar os tipos de estratégia e seus conceitos. 
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Quadro 10 - Classificação de estratégia de Porter. 

Tipos de Estratégia Conceito 

Gestão de portfólio A organização diversifica a partir da aquisição de empresas 

identificadas como atraentes, sólidas, porém subavaliadas; as 

gerências competentes das unidades adquiridas são mantidas; as 

unidades de negócio permanecem autônomas. 

Reestruturação A organização identifica e investe na aquisição de unidades 

pertencentes a setores maduros, e que se mostrem como 

oportunidades para transformação; as unidades de negócio 

permanecem autônomas. 

Transferência de 

habilidades 

A organização adquire unidades com as quais possa estabelecer 

sinergias, para entrar em novos setores, por meio de inter-

relacionamento caracterizado pela transferência de habilidades 

importantes para a vantagem competitiva. As unidades de 

negócio permanecem autônomas, mas em estreita colaboração, 

continuamente. 

Compartilhamento 

de atividades 

Aquisição de unidades com atividades compartilhava com 

aquelas de unidades já existentes, para entrar em novos setores, 

objetivando ganhar vantagens competitivas; os benefícios do 

compartilhamento superam custos. As unidades de negócio 

estratégicas são motivadas a compartilhar atividades. 

Fonte: Conceitos adaptados de Porter, (1986). Produzido pelo autor. 

 

Outra questão central é o tamanho dos desafios que são apresentados às MPE´s, em 

termos globais de concorrência, e os próprios desafios encontrados no Macro Ambiente.  

A maneira como a estratégia passa a ser abordada, após as observações da 

comunidade europeia juntamente coma criação de uma agenda estratégica pós-

modernidade, coloca as empresas de micro e pequeno porte no centro das discussões 

mundiais a respeito de estratégia, vantagem competitiva e sustentabilidade dos negócios 

(WHITTINGTON, 2004). 

Whittington (2004), chama atenção para a necessidade de se atentar para uma dupla 

agenda após modernidade, a agenda sociológica e agenda gerencial. 
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A agenda sociológica, no sentido de prática social para a estratégia e a agenda 

gerencial no sentido de praticar a estratégia em conjunto com a teoria. 

 
A agenda sociológica aborda a estratégia como uma prática social como 
qualquer outra. Afinal, a estratégia possui um forte apelo sociológico: está 
preocupada com o direcionamento de poderosas instituições, tanto da esfera 
pública quanto da privada; os efeitos das inovações e investimentos 
estratégicos são percebidos por toda a sociedade; a atividade estratégica 
exige atores capacitados e de grande custo, tais como gerentes seniores, 
consultores de estratégia e executivos de bancos de investimentos; e o 
discurso estratégico está ampla e profundamente inserido na sociedade 
contemporânea (WHITTINGTON, 2004).  
 

Certamente podemos imaginar algumas linhas de investigação estratégica, tais 

como a criação, o uso e os efeitos das ferramentas estratégicas e acredito que neste 

momento, essas três são no mínimo suficientes para ilustrar alguns aspectos que a 

sociologia pode oferecer.  

 

Perceber a estratégia desse modo, sociológico, significa focalizar as elites 
estratégicas de dentro e de fora da organização. Em outras palavras, 
significa focalizar não somente os gerentes e planejadores profissionais 
seniores, mas também os gurus e os destacados acadêmicos que 
influenciam a prática de fora da organização (WHITTINGTON et al., 
2003).  
 
 

A estratégia por si só não será capaz de fazer com que uma empresa de micro ou 

pequeno porte atinja a longevidade. As questões sociais e gerenciais são imprescindíveis 

para o sucesso da empresa. 

 
Uma parte da agenda gerencial para a pesquisa está em desenvolver uma 
estrutura que possa dar suporte aos gestores em termos de seu 
desenvolvimento pessoal como estrategistas. Os gestores e os estudantes 
provavelmente estarão tanto interessados nas “cinco forças” que constituem 
um estrategista quanto nas “cinco forças” que determinam a atratividade de 
uma indústria. (WHITTINGTON, 2004). 
 

A busca por uma agenda neste sentido pode fazer com que MPE´s sejam, não só 

percebidas e apoiadas pela sociedade, mas também fazer com que  a capacidade gerencial 

seja ensinada e estabelecida para fomentar a longevidade empresarial. 

É provável que a falta de capacidade de gerar vantagem competitiva e a capacidade 

de criar e implementar um planejamento estratégico, esteja diretamente ligado à pouca 



49 

 

capacidade de sobreviver. Talvez as MPE´s tenham uma desvantagem em competir e, 

portanto, de se manter num mercado cada vez mais competitivo. 

 Bulgacov et al., (2007), propõem para as pequenas e micro empresas, um processo 

de construção de planejamento estratégico, a saber:  

(1) Visão da empresa: missão, segmentação de negócios, integração vertical e 

horizontal, filosofia corporativa, estratégias especiais; infraestrutura gerencial, cultura 

corporativa e gerencial de pessoas chave. 

(2) Postura estratégica e linhas mestras do planejamento. 

(3) a missão do negócio: escopo de negócios, meios de competição e identificação 

do mercado-alvo.  

(4) Formulação da estratégia de negócios e amplos programas de ação. 

(5) Formulação da estratégia funcional. 

(6) Consolidação do negócio e estratégias funcionais. 

(7) Definição e avaliação de programas de ação específicos em nível funcional. 

(8) Definição e avaliação de programas de ação específicos em nível de negócios. 

(9) Alocação de recursos e definição de medidas de desempenho para o controle 

gerencial. 

(10) Orçamentação em nível de negócio. 

(11) Orçamentação em nível funcional. 

(12) Consolidação orçamentária. 

O roteiro apresentado por Bulgacov et al., (2007), não é uma receita de bolo, porém 

pode servir de parâmetro inicial para o micro e pequeno empresário iniciar suas reflexões 

sobre o tema. 

Os preceitos da estratégia não estão disponíveis em uma única fonte ou em um 

único livro, a estratégia é uma prática imperfeita e contestável e se a essência da estratégia 

estivesse tão disponível, não haveria a necessidade de elaboração e construção das mesmas 

com competências especiais para tanto (BULGACOV ET AL., 2007). 

É possível que os conceitos mais rebuscados da estratégia não sejam trabalhados 

por novos empreendedores, oriundos ou não dos cursos de administração. 

Conceitos estratégicos mais robustos como os apresentados neste trabalho serviram 

como base teórica para a construção dos itens do questionário. Sendo assim, a própria 

ferramenta construída, embasada nestes conceitos de estratégia, pode auxiliar futuramente 
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os novos e velhos empresários, na busca por uma melhoria contínua e a manutenção de seu 

negócio. 

Durante a pesquisa aplicada verificou-se que para as repostas aos itens do 

questionário, os empreendedores se utilizavam de algumas técnicas estratégicas mesmo 

sem o conhecimento profundo das mesmas. 

Entretanto, podemos indagar que se novos empreendedores dispusessem destas 

ferramentas antes de abrir seus negócios, haveria a possibilidade de se manterem no 

mercado por mais tempo, tal como os empresários investigados por esta pesquisa. 

Assim, tanto as forças competitivas de Porter, o modelo BSC de Norton e Kaplan, a 

RBV e o modelo VRIO, poderiam ser boas ferramentas para micro e pequenos 

empresários. Desde que fossem apresentados a estas ferramentas e que lhes fosse aplicado 

o ensino para sua utilização e diagnóstico.  

 

3.2 Recursos Baseados em Valor (RBV) e o Sistema Metodológico 

VRIO. 
 

A teoria baseada em recursos, qual foi uma abordagem sintetizada por Collis e 

Montgomery (1995), combina uma análise de resultados capaz de descrever as 

competências exclusivas de uma empresa que a diferencia de outras em seu mercado 

competitivo. Estes recursos devem possuir características inimitáveis, de valor, raras e 

organizadas, para que de fato, sejam capazes de gerar uma vantagem competitiva 

sustentável pela e para empresa.  

A teoria por trás da RBV diz que as firmas podem desenvolver vantagens 

competitivas sustentáveis somente pela criação de valor de modo que estas vantagens 

sejam raras e difíceis para os competidores imitarem (BARNEY, 1991, 1995; GRANT, 

1991). 

Collis e Montgomery, (1995), dizem que estes recursos não devem ser analisados e 

avaliados isoladamente, justamente por ser necessário determinar o valor desta vantagem 

pela interação das forças empresariais com o mercado. Segundo os autores, entende-se por 

recursos da firma, (A) os ativos tangíveis - propriedades, instalações, estoques de matéria-

prima, entre outros, (B) os ativos intangíveis - marcas, cultura, conhecimento tecnológico, 
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patentes, experiência acumulada, entre outros e (C) as capacidades organizacionais - 

habilidades específicas da organização como um todo ou de suas partes.  

Na concepção de Rimoli e Noronha, (2012) a visão baseada em recursos é uma 

vertente de análise estratégica para alcançar vantagens competitivas sustentáveis com base 

nos recursos internos que as empresas possuem.  

O Sistema VRIO é um sistema de análise que busca avaliar recursos tangíveis e 

intangíveis da organização, para Barney e Hesterly, (2007), o modelo VRIO reúne um 

conjunto de ferramentas para analisar todos os recursos que uma empresa possui, bem 

como o potencial de cada um para gerar vantagem competitiva.  

O acróstico VRIO significa recursos que tem características de Valor, Raridade, 

Imitabilidade e Organização.  

Baseado nos autores, Gohr, (2011) desenvolveu-se o quadro 11 que poderá facilitar 

o entendimento destes recursos. 

Quadro 11 – Modelo VRIO: valor, raridade, imitabilidade e organização dos recursos. 

 
VRIO 

 
Questões-chaves 

Valor O recurso permite que a empresa explore uma oportunidade 
ambiental e/ou neutralize uma ameaça? 

Raridade O recurso é controlado atualmente apenas por um pequeno 
número de empresas concorrentes? 

Imitabilidade As empresas sem o recurso enfrentam uma desvantagem de custo 
para obtê-lo ou devolve- lo? 

Organização As outras políticas e os procedimentos da empresa estão 
organizados para dar suporte à exploração de seus recursos valiosos, 

raros e custosos para imitar? 
Fonte: Extraído de (GOHR, 2011). 
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3.3 Balanced ScoreCard (BSC) 
 

O Balanced Scorecard é uma metodologia de mensuração de melhoria contínua que 

se iniciou na década de 90, no Instituto Norton, que era uma unidade de pesquisa da 

consultoria KPMG.  

O  motivo do estudo foi o fato de, a época, ter-se a crença de que somente medir os 

indicadores financeiros e contábeis estava obsoleta e que se necessitava medir outros 

indicadores que levassem as empresas a criar valor no futuro e para o futuro.  

O método desenvolvido por David Norton e Robert Kaplan aborda quatro 

perspectivas distintas, a saber: perspectiva financeira,  do cliente, interna e de inovação e 

de aprendizado. 

Segundo Kaplan e Norton, (1997) o Balanced Scorecard deve traduzir a missão e a 

estratégia de uma unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis, estas medidas 

proporcionam para as empresas a possibilidade de gerir estrategicamente seus negócios. 

Na figura 1, é possível compreender um pouco melhor o que deve ser medido pelo 

BSC, bem como colaborar com a síntese para o entendimento dos itens que se relacionam 

com esta teoria. 

 
Figura 1-Matriz do BSC 
Fonte: Adaptado de (KAPLAN; NORTON, 1997). 
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Medir torna-se muito importante para as empresas, existe uma máxima que diz “o 

que não se mede não se gerencia”, portanto, este sistema de indicadores deve afetar o 

comportamento das pessoas dentro e fora da empresa e, consequentemente, afetar a 

empresa. 

A sobrevivência das empresas na era da informação e do conhecimento exigirá 

sistemas de medição ou métodos derivados de suas capacidades e estratégias.  

Importante salientar que segundo os próprios autores, o Balanced Scorecard não é 

um sistema de controle e sim um sistema de comunicação, informação e aprendizagem. 

Abaixo está um breve resumo de cada perspectiva, para poder colaborar com 

entendimento: 

Perspectiva Financeira - Esta perspectiva é valiosa para resumir se as estratégias 

financeiras da empresa estão diretamente ligadas às estratégias empresariais e verificar se 

estas ações estratégicas contribuem para a melhoria de desempenho financeiro da empresa. 

Perspectiva do Cliente - Nesta perspectiva, é possível medir se o nível de 

satisfação do cliente, a capacidade de reter os clientes, as principais contas de clientes 

chave estão sendo acompanhadas pela equipe de gestão. 

Perspectiva dos Processos Internos - Nesta perspectiva, os empresários devem 

verificar se os processos internos que tem maior impacto na satisfação do cliente e no 

alcance dos objetivos financeiros. (vale ressaltar que a abordagem do scorecard em 

processos internos busca ressaltar novos processos, ao contrário da abordagem tradicional 

que trabalha na melhoria dos processos existentes). 

Perspectiva do aprendizado e crescimento - A ideia principal desta perspectiva é 

identificar a capacidade de geração de infraestrutura da empresa em prol da melhoria em 

longo prazo. Segundo Norton e Kaplan, (1997) o aprendizado e o crescimento 

organizacional provêm de três fontes principais: pessoas, sistemas e procedimentos 

organizacionais. 

 

3.4 Cinco Forças de Porter (Atratividade do Setor) 
 

A atratividade está diretamente ligada ao quanto um setor econômico ou um setor 

empresarial são atrativos para que o empresário decida entrar ou não neste setor.  

Porter (1984) apresentou a teoria das cinco forças competitivas que devem ser 

levadas em consideração para uma empresa entrar no setor de rivalidade e disputar uma 
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determinada fatia do mercado e deve-se levar em consideração que estas forças se alteram 

com o passar do tempo. 

Estas forças são: (1) Entrada de novos concorrentes, (2) Ameaça de produtos 

substitutos, (3) Poder de negociação dos compradores, (4) Poder de negociação dos 

fornecedores, (5) Rivalidade entre os concorrentes. 

O setor de rivalidade entre os concorrentes é o primeiro setor a ser avaliado pelo 

empresário e ele deve idealizar ações que permitam com que os consumidores se 

interessem mais por seu produto/serviço do que de seus concorrentes. Posteriormente ao 

entendimento do setor de rivalidade entre os concorrentes, observa-se o seguinte: 

(1) Entrada de novos concorrentes- Quando a preocupação do empresário ou 

estrategista é avaliar quais são as chances de novas empresas se instalarem e passarem a 

concorrer no mesmo setor de rivalidade. 

(2) Ameaça de produtos substitutos- O empresário ou estrategista deve identificar a 

capacidade dos concorrentes do setor oferecerem produtos ou serviços que sejam 

preferidos pelo consumidor, como por exemplo, se a empresa tem dificuldades com prazos 

de entrega no ponto de venda o consumidor tende a substituir o produto por outro. 

(3) Poder de negociação dos compradores- O empresário ou estrategista deve se 

preocupar com os compradores do setor que possuem grande ou média capacidade de ditar 

preços em relação à demanda, ou seja, compradores que compram uma quantidade 

significativa dos produtos da empresa. 

(4) Poder de negociação dos fornecedores- Esta força compromete o setor de 

rivalidade de maneira que grandes fornecedores ou fornecedores estratégicos, como por 

exemplo, oligopólios ou monopólios, passam a ditar os preços dos insumos e matérias 

primas no setor. Então o empresário ou estrategista deve avaliar qual o tamanho do 

impacto para o negócio.  

Poderíamos dizer que há  certa complexidade na aplicação de estratégias tão 

robustas como estas em empresas de micro e pequeno porte. Porém,  mais uma vez 

reforçando, a pesquisa aplicada mostrou que os empresários que superaram as 

expectativas, aplicam algumas destas ferramentas, mas de forma inconsciente. 

Pode até ser que a baixa escolaridade identificada por esta pesquisa e por dados 

tabulados do SEBRAE, possa justificar o pouco interesse pela busca do conhecimento mais 

aprofundado de gestão do negócio. Mas o fato é que os “vencedores” que compuseram a 

amostra da pesquisa utilizam estas ferramentas. 



55 

 

4 CONSTRUÇÃO DOS ITENS PARA PESQUISA 
 

Inicialmente utilizou-se uma metodologia específica para construir e validar os 

itens que iriam compor o questionário inicial.  

A pesquisa empírica foi estruturada a partir de dados primários, coletados por meio 

de entrevistas semiestruturadas de empresários do setor, bem como anotações de campo. 

 Algumas entrevistas foram agendadas por meio de contato telefônico outras foram 

efetuadas em visita direta em cada local de estudo. Outro fato relevante foi que as 

entrevistas foram dentro de cada empresa pesquisada pelo pesquisador responsável. 

Nem todas as entrevistas foram gravadas, pois alguns dos entrevistados se 

recusaram a gravar, entretanto, a maioria concedeu a autorização das entrevistas e as 

informações destinadas ao uso acadêmico.  

A pergunta aberta que consta do questionário aplicado foi analisada por categorias. 

E ainda, a pesquisa utiliza a técnica de triangulação, que consiste na inter-relação das 

informações primárias e secundárias obtidas com o intuito de aumentar a compreensão do 

estudo e realçar a sua fidedignidade. 

Segundo Yin (2010) há uma gama de métodos de pesquisa em ciências sociais, com 

suas vantagens e desvantagens. Tudo depende do problema a ser abordado e suas 

circunstâncias. O quadro 12 apresenta algumas destas relevâncias. 

Quadro 12- Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa 

Método (1) Forma de 
questão de pesquisa 

(2) Exige controle 
dos eventos 

comportamentais 

(3) Enfoca eventos 
contemporâneos? 

Experimento Como, por quê? Sim Sim 

Levantamento (Survey) Quem, o que, onde, 
quantos e quanto? Não Sim 

Análise de Arquivos Quem, o que, onde, 
quantos e quanto? Não Sim/ Não 

Pesquisa Histórica Como, por quê? Não Não 
Estudo de Caso Como, por quê? Não Sim 

Fonte: YIN, 2010. 

 

Para Cervo, (1996) e para Yin (2010) a lógica da metodologia é distinta entre 

métodos qualitativos e métodos quantitativos quando se refere à seleção das amostras, a 

operacionalização das variáveis e o uso da inferência especificamente.  
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Para Yin, (2010), quando nos referimos ao método qualitativo vale ressaltar que há 

limitações quanto à replicação da pesquisa e ignorar estas particularidades nos conduziria 

às críticas com frequência, do tipo: a. Um caso não permite generalizar suas conclusões a 

toda população; b. A seleção da amostra sofre muitas críticas, pois muitos utilizam o 

estudo de caso somente por conveniência; c. O tratamento da amostra é outro ponto que 

recebe críticas, pois falta representatividade dos casos elegidos.  

Os fatores de validade do constructo, validade interna, validade externa e 

confiabilidade durante a construção e estruturação do método qualitativo compõem o que 

Yin (2010, p. 123) vai chamar de os critérios para o julgamento da qualidade do estudo 

qualitativo passa por uma série de fatores.  

Quadro 13- Critérios para estudo qualitativo.  

Validade do construto Validade interna Validade externa Confiabilidade 

A validade de construto 
implica em operacionalizar 

as métricas que são 
utilizadas durante o estudo 

para poder inferir 
legitimamente táticas para 
aumentar a validade das 
construções conceituais. 

Utilizar múltiplas fontes de 
evidencia 

Estabelecer uma cadeia de 
evidencias. 

Durante a preparação do 
relatório: revisar 

informações chaves. 

Apenas para estudos 
explanatórios ou 

causais e não para 
estudos descritivos ou 
exploratórios: busca do 

estabelecimento da 
relação casual pela qual 

se acredita que 
determinadas 

condições lavem a 
outras condições, 
diferenciadas das 
relações espúrias. 

Definir o domínio para 
o qual as descobertas 
do estudo podem ser 

generalizadas. 
Em muitos casos, 

geralmente a validade 
externa é associada 

com a ideia de 
amostragem e obtenção 

de amostras 
representativas. 

Demonstrações de 
que as operações 

de um estudo 
como os 

procedimentos 
para a coleta de 

dados – podem ser 
repetidas, com os 

mesmos 
resultados. A 
mesma está 

vinculada com a 
qualidade da 
mensuração. 
Um estudo 

confiável depende 
da consistência de 
suas mensurações 

Fonte: Extraído de Yin, 2010 e elaborado pelo autor. 

  

Os itens que compõem o questionário, que foi aplicado na amostra, são embasados 

em três teorias clássicas da administração, a saber: RBV- Recursos Baseados em Valores 

(COLLIS e MONTGOMERY, 1995), o Balanced Scorecard (BSC). (KAPLAN; 

NORTON, 1997) e as Cinco Forças (PORTER, 1986).  

Não foi possível validar um constructo, pois a amostra foi muito insuficiente para 

tal método.  
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Portanto mesmo com os itens validados por juízes, seguindo a metodologia, a 

questão do fator confiabilidade não pode ser utilizada, se outro pesquisador aplicar este 

questionário, provavelmente terá respostas diferentes, até porque, consta uma pergunta 

aberta. 

4.1     Procedimento de Elaboração do Instrumento para Aplicação do 

Questionário Oficial 
 

Estes itens foram enviados para a validação e verificação de sua aplicabilidade a 12 

juízes especialistas da área de gestão de pessoas e organizações. Esta quantidade de juízes 

ultrapassa o que sugere Pasquali, (1998, p.11): “um número de 6 juízes será suficiente para 

realizar esta tarefa”. 

Um dos juízes, doutor, se preservou ao fato de formalizar via e-mail que os itens 

estão todos em conformidade, dos 15 juízes restantes, 5 não responderam a avaliação e dez 

responderam e validaram os itens que, inicialmente, foram submetidos a eles de forma 

aleatória.  

A amostra de juízes foi superior ao mínimo esperado e, além disto, optou-se por 

manter somente os itens que atingiram acima de 50% da aprovação e convergência dos 

juízes. 
Nessa análise, os juízes devem ser peritos na área do construto, pois sua 
tarefa consiste em ajuizar se os itens estão se referindo ou não ao traço em 
questão. Uma tabela de dupla entrada, com os itens arrolados na margem 
esquerda e os traços no cabeçalho, serve para coletar essa informação. Uma 
concordância de, pelo menos, 60% entre os juízes pode servir de critério de 
decisão sobre a pertinência do item ao traço a que teoricamente se refere. 
A técnica exige que se dê aos juízes duas tabelas: uma com as definições 
constitutivas dos construtos/fatores para os quais se criaram os itens e outra 
tabela de dupla entrada com os fatores e os itens, em que são avaliados os 
itens que medem os dois fatores de raciocínio verbal (compreensão verbal e 
fluência verbal). Normalmente, é necessária uma terceira tabela que elenca 
os itens, uma vez que a tabela de dupla entrada geralmente não comporta a 
expressão completa do conteúdo dos itens (PASQUALI, 1998, p.11). 
 

O quadro 14 apresenta um resumo da quantidade de especialistas que avaliaram os 

itens iniciais da pesquisa e o resultado de quais teorias cada juiz observou. Por questões 

éticas foi preservada a identidade e o nome dos juízes.  

Estando em posse das respostas dos especialistas referente a essa fase de validação 

do instrumento o quadro 14 foi elaborado. 
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Quadro 14- Apresentação dos itens iniciais do questionário por juiz e suas identificações. 

Característica Avaliadores dos itens 
da pesquisa Instituição Itens 

RBV 
Item 
BSC 

Item 5 
Forças N.I.T 

Doutor  UMESP N.R N.R N.R  
Doutor 1 UMESP Valid Valid Valid  
Doutor  UMESP N.R N.R N.R  
Mestre 2 UNIBAN 10 11 4  
Mestre  ESPM N.R N.R N.R  

Especialista 3 UNIBAN 13 7 3 2 
Especialista 11 UNIP 12 9 4  
Especialista 4 UNIBAN 12 5 8  

Mestre 6 UNIBAN 8 12 5  
Especialista  UNIBAN N.R N.R N.R  

Empresário 5 Agencia de Publicidade e 
Propaganda 5 11 9  

Empresário 10 Lojas de Varejo 6 11 8  
Coordenador  FNC N.R N.R N.R  

Mestre 7 UNIBAN 5 12 8  
Diretor de 
Empresa 8 Consultoria 6 3 6 10 

Mestre 9 UNIBAN 6 10 9  
Fonte: Elaborado pelo autor.                               N.R= Não Respondeu.   N. I.T=Não Identificou a Teoria. 

 

No quadro 15, é possível verificar que a aplicação para validação dos itens aos 

juízes, inicialmente aleatórios, ficou definida por teoria e tomou corpo para versão da 

construção do questionário piloto.  

Vale ressaltar que o item 20 foi descartado por todos os juízes, pois não recebeu 

“votos” suficientes para manter-se.  

Quanto aos outros itens que foram descartados, estes não atingiram o mínimo 

esperado de 50%, e estão marcados em negrito para facilitar a interpretação e visualização. 
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Quadro 15 - Quadro de construção e validação dos itens para pesquisa que foi entregue aos juízes.  
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Teorias Itens Para Validação dos Especialistas sem Identificação  Itens Validados pelos especialistas e identificados 

RBV 

1-Foi possível chegar até aqui por causa dos conhecimentos técnicos e específicos 
do/dos proprietários. 
2-A empresa depende totalmente do/dos sócios, para manter-se viva. 
3-A empresa depende parcialmente do/dos sócios, para manter-se viva. 
4-O conhecimento prévio do setor garantiu a sobrevida da empresa. 
5-Conhecimento e Know-How do proprietário 
6-Infraestrutura de qualidade 
7-Acesso a tecnologia e informações diferenciadas 
8-A equipe formada na constituição da empresa fez toda a diferença para que ela 
sobrevivesse a uma taxa acima da média. 
9-As contrações efetuadas durante os anos de existência desta empresa fez com que 
ela atingisse os mais de cinco anos de vida. 
10-Boas Práticas de Fabricação  
11-Os objetivos da empresa estão alinhados a estratégia 
12-A preocupação com o feedback dos envolvidos no negócio fez com que a 
empresa chegasse até aqui. 
13-Boas Práticas de Atendimento 
14-Planos de Marketing bem elaborados 
15-Recursos humanos exclusivos 
16-Acesso a recursos financeiros com taxas de juros menores 
17-Mesmo sem comunicar a visão e a missão visualmente, foi possível ter um 
planejamento estratégico. 
18-A existência ou necessidade da elaboração de um plano de negócio durante a 
constituição da empresa fez a diferença. 
19-Ser associado a uma entidade de classe fez a diferença para a empresa. 
20-Estar ligada ao SEBRAE fez com que a empresa atingisse um patamar de 
sobrevivência acima da média. 
21-Planejamento Estratégico de longo prazo  
22-Somente um cliente manteve a empresa até aqui. 
23-Fornecedores estratégicos e desenvolvidos na criação da empresa colaboraram 
para a sobrevivência da empresa. 
24-Acesso a matérias primas diferenciado 
25- A capacidade de entrega e de gestão dos preços trouxe a empresa até aqui 

1-Foi possível chegar até aqui por causa dos conhecimentos 
técnicos e específicos do/dos proprietários. 
2-A empresa depende totalmente do/dos sócios, para manter-se 
viva. 
5-Conhecimento e Know-How do proprietário 
8-A equipe formada na constituição da empresa fez toda a 
diferença para que ela sobrevivesse a uma taxa acima da média 
9-As contrações efetuadas durante os anos de existência desta 
empresa fez com que ela atingisse os mais de cinco anos de vida. 
10-Boas Práticas de Fabricação 
13-Boas Práticas de Atendimento 
15-Recursos humanos exclusivos 
22-Somente um cliente manteve a empresa até aqui. 
25- A capacidade de entrega e de gestão dos preços trouxe a 
empresa até aqui 

BSC 

11-Os objetivos da empresa estão alinhados a estratégia 
12-A preocupação com o feedback dos envolvidos no negócio fez 
com que a empresa chegasse até aqui. 
14-Planos de Marketing bem elaborados 
17-Mesmo sem comunicar a visão e a missão visualmente, foi 
possível ter um planejamento estratégico. 
18-A existência ou necessidade da elaboração de um plano de 
negócio durante a constituição da empresa fez a diferença. 
21-Planejamento Estratégico de longo prazo 

5 Forças 
De 

Porter 

4-O conhecimento prévio do setor garantiu a sobrevida da 
empresa. 
23-Fornecedores estratégicos e desenvolvidos na criação da 
empresa colaboraram para a sobrevivência da empresa. 
24-Acesso a matérias primas diferenciado 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2  Aplicação do Piloto do Instrumento 
 

Após a validação dos juízes, a versão foi adequada e o questionário construído 

foi aplicado em forma de piloto em três empresas para precisar se ainda constava 

algum item que não fosse capaz de traduzir aquilo que é tácito para o empresário de 

forma objetiva e teórica.  

Foi utilizada para a construção das respostas uma escala Likert que, segundo 

Malhotra, (2012, p.221) é uma escala com cinco categorias de respostas, variando de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente” que exige com que os participantes 

indiquem um grau de concordância ou discordância para cada uma das afirmações 

relacionadas aos objetos de estímulos.  

O Quadro 16 apresenta o resultado da aplicação do teste piloto e os itens que 

foram apresentados nessa proposta de pesquisa e que validam o questionário final o 

definido para a aplicação na amostra de 10 empresários.  

 



61 
 

61 

Quadro 16 - Resultado dos itens aplicados no questionário piloto. 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Teorias Itens que Compõem o Questionário Piloto Itens que irão compor o questionário final 

RBV 

1-Foi possível chegar até aqui por causa dos conhecimentos técnicos e 
específicos do/dos proprietários. 
2-A empresa depende totalmente do/dos sócios, para manter-se viva. 
5-Conhecimento e Know-How do proprietário 
8-A equipe formada na constituição da empresa fez toda a diferença para 
que ela sobrevivesse a uma taxa acima da média 
9-As contrações efetuadas durante os anos de existência desta empresa fez 
com que ela atingisse os mais de cinco anos de vida. 
10-Boas Práticas de Fabricação 
13-Boas Práticas de Atendimento 
15-Recursos humanos exclusivos 
22-Somente um cliente manteve a empresa até aqui. 
25- A capacidade de entrega e de gestão dos preços trouxe a empresa até 
aqui 

1-Foi possível chegar até aqui por causa dos conhecimentos técnicos 
e específicos do/dos proprietários. 
2-A empresa depende totalmente do/dos sócios, para manter-se viva. 
5-Conhecimento e Know-How do proprietário 
8-A equipe formada na constituição da empresa fez toda a diferença 
para que ela sobrevivesse a uma taxa acima da média 
9-As contrações efetuadas durante os anos de existência desta 
empresa fez com que ela atingisse os mais de cinco anos de vida. 
10-Boas Práticas de Fabricação e de Atendimento 
15-Recursos humanos exclusivos 
22-Somente um cliente manteve a empresa até aqui 
25- A capacidade de entrega e de gestão dos preços trouxe a empresa 
até aqui 

BSC 

11-Os objetivos da empresa estão alinhados a estratégia 
12-A preocupação com o feedback dos envolvidos no negócio fez com que 
a empresa chegasse até aqui. 
14-Planos de Marketing bem elaborados 
17-Mesmo sem comunicar a visão e a missão visualmente, foi possível ter 
um planejamento estratégico. 
18-A existência ou necessidade da elaboração de um plano de negócio 
durante a constituição da empresa fez a diferença. 
21-Planejamento Estratégico de longo prazo 

11-Os objetivos da empresa estão alinhados a estratégia 
12-A preocupação com o feedback dos envolvidos no negócio fez com 
que a empresa chegasse até aqui. 
14-Tem planos de Marketing bem elaborados 
17-Mesmo sem comunicar a visão e a missão visualmente, tem um 
planejamento estratégico. 
18-A existência de um plano de negócio durante a constituição da 
empresa fez a diferença. 
21-Tem planejamento estratégico de médio e longo prazo 
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4-O conhecimento prévio do setor garantiu a sobrevida da empresa. 
23-Fornecedores estratégicos e desenvolvidos na criação da empresa 

colaboraram para a sobrevivência da empresa. 
24-Acesso a matérias primas diferenciado 

4-O conhecimento prévio do setor garantiu a sobrevida da empresa. 
23- Fornecedores estratégicos e desenvolvidos na criação da empresa 
colaboraram para a sobrevivência da empresa. 
24-Acesso a matérias primas diferenciadas garante a 
competitividade 
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Após a aplicação do questionário piloto, verificou-se a necessidade de ajuste em 

alguns itens, os quais constam em negrito para observação.  

O instrumento validado e que foi aplicado está demonstrado no quadro 17. Durante a 

aplicação do questionário piloto verificou-se alguns itens que precisaram de ajustes (por 

exemplo, item 15 foi eliminado e anexado ao item 10).  

O instrumento construído após as mudanças e o acréscimo de uma pergunta aberta, 

formou o questionário final a ser aplicado (Apêndice A). 

Quadro 17 - Resultado dos itens aplicados no piloto e que foi aplicado na amostra total. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Teorias Itens que irão compor o questionário final 

RBV 

1-Foi possível chegar até aqui por causa dos conhecimentos técnicos e específicos 
do/dos proprietários. 
2-A empresa depende totalmente do/dos sócios, para manter-se viva. 
5-Conhecimento e Know-How do proprietário 
8-A equipe formada na constituição da empresa fez toda a diferença para que ela 
sobrevivesse a uma taxa acima da média 
9-As contrações efetuadas durante os anos de existência desta empresa fez com que ela 
atingisse os mais de cinco anos de vida. 
10-Boas Práticas de Fabricação e de Atendimento 
15-Recursos humanos exclusivos 
22-Somente um cliente manteve a empresa até aqui 
25- A capacidade de entrega e de gestão dos preços trouxe a empresa até aqui 

BSC 

11-Os objetivos da empresa estão alinhados a estratégia 
12-A preocupação com o feedback dos envolvidos no negócio fez com que a empresa 
chegasse até aqui. 
14-Tem planos de Marketing bem elaborados 
17-Mesmo sem comunicar a visão e a missão visualmente, tem um planejamento 
estratégico. 
18-A existência de um plano de negócio durante a constituição da empresa fez a 
diferença. 
21-Tem planejamento estratégico de médio e longo prazo 

5 Forças de 
Porter 

4-O conhecimento prévio do setor garantiu a sobrevida da empresa. 
23- Fornecedores estratégicos e desenvolvidos na criação da empresa colaboraram para 
a sobrevivência da empresa. 
24-Acesso a matérias primas diferenciadas garante a competitividade 
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4.3 Critérios de Seleção dos Sujeitos 
 

A seleção das empresas que formaram a base das pesquisas partiu de empresas 

inauguradas entre 01/2006 e 12/2007 e que ainda estão em atividade, sendo assim, com mais 

de cinco anos de vida desde sua fundação.  

Posteriormente ocorreu o levantamento de dados sobre a região do ABC e após, pela 

relevância da cidade escolhida.  

Optou-se por entrevistar empresários que estão no mercado com empresas ha mais de 

cinco anos. 

Ambas as situações contemplaram somente a cidade de São Bernardo do Campo na 

Região do ABC.  

Somente para relembrar, as empresas da região do ABC paulista que foram 

inauguradas nos anos de 2006 e 2007, compõem um universo de 4.655 empresas, conforme 

levantamento efetuado junto à JUCESP em 2013.  

Mas, as que ainda estão em atividade no ABC Paulista no ano de 2013, compõem 

1.571 empresas, segundo levantamento efetuado pelo setor de Assessoria de Comunicação 

Social da Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp- Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia, sob a responsabilidade do Srº Leonardo. 

Isto ainda não traduz fielmente a quantidade de empresas em atividade, pois existem 

empresas que não comunicaram ou não comunicarão à JUCESP sobre o encerramento de suas 

atividades, pois é sabido, que o encerramento ou fechamento formal de uma empresa dispende 

tempo, dinheiro e trabalho. O que faz com que muitos empresários não façam este 

comunicado formal e legal. 

Baseado nisto, o recorte desta pesquisa se limitará ao critério de cinco a seis anos de 

existência das empresas e de algumas empresas que tenham mais de cinco anos de vida. 

A propósito das empresas com mais de cinco anos de sobrevivência, foi contemplando 

exclusivamente (conforme será apresentado em gráficos e quadros posteriores), o setor de 

comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Tanto por causa de sua 

expressividade, como também para melhorar a qualidade e mergulhar com mais profundidade 

na pesquisa. Para tal, foram pesquisadas e entrevistadas 10 empresas deste setor que compôs a 

amostra final. 

Vale abrir um parêntese a proposito da escolha do varejo para a pesquisa, pois optar 

por empresas do varejo não foi uma escolha exclusiva aleatória, o que de fato justificou a 

escolha, foi o fato de que os números sobre o varejo nacional são significativos. A indústria 



64 

 

varejista no Brasil é ampla, diversificada e competitiva além de ser a maior composição na 

cidade escolhida. 

 Conforme pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística 

(IBGE), há 1,69 milhão de empresas no país, sendo o setor varejista responsável por 84% do 

total de empresas comerciais no Brasil.  

A pesquisa, que fragmenta o comércio brasileiro em atacado, varejo e comércio, 

aponta também que o setor varejista foi responsável por mais de 41% do faturamento de 

serviços no país. Fecha parênteses. 

Hoje, segundo a JUCESP, em atividade na Cidade de São Bernardo Campo, estão 744 

empresas de micro e pequeno porte que foram fundadas entre 2006 e 2007.  

Na cidade de São Caetano do Sul, 208 empresas estão supostamente em atividade, 

enquanto na Cidade de Santo André este número sobe para 679 empresas que, supostamente, 

estão em atividade.  

Outro item que fortaleceu a escolha pela cidade de São Bernardo do Campo para o 

recorte de pesquisa, foi sua relevância econômica (PIB), capacidade de gerar impostos, a 

quantidade de empresas e por sua localização. Dados disponíveis na Tabela 18. 

A ideia central será manter-se na análise da taxa de sobrevivência destas empresas e 

não na taxa de mortalidade.  

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE 

(2011), a análise da taxa de mortalidade é uma metodologia para medição da quantidade de 

empresas que abrem e fecham suas portas em um determinado período de tempo.  

No Brasil e no mundo em geral, as metodologias de cálculo das taxas de sobrevivência 

de empresas são ainda muito incipientes. Isto porque se trata de um fenômeno de difícil 

mensuração e cada país trata do assunto de forma particular. Portanto, não há a pretensão de 

se criar um mecanismo ou método próprio para solução de tal problema. 

 

4.4 Dados Socioeconômicos da Região do ABC  
 

Para a investigação sobre os dados demográficos e socioeconômicos da região do 

Grande ABC, foram acessados os sites das três principais prefeituras da região, Santo André, 

São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.  

Foi utilizado o anuário da cidade de Santo André, o qual consta do site da prefeitura 

local, e que foi um material de ótima valia e utilidade para a coleta dos dados secundários 

sobre as cidades. 
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São sete municípios que formam o Grande ABC: Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A região 

tem mais de 2,5 milhões de habitantes e área territorial de 635 km², segundo (IBGE 2010). 

A região do grande ABC Paulista desfruta de uma localização privilegiada, pois está 

próxima ao Porto de Santos e se interliga com a Região Metropolitana de São Paulo, através 

das rodovias Anchieta e Imigrantes e também o Rodoanel. 

A rede ferroviária auxilia muito nesta ligação entre municípios e principalmente à 

cidade de São Paulo. 

A região é conhecida como berço da indústria automobilística nacional e representa 

um dos maiores mercados consumidores do país. A figura 2 apresenta uma localização 

geográfica da região. 

 
  Figura 2-Região do ABC Paulista. 

    Fonte: http://www.agenciagabc.com.br. 

 

A região do grande ABC tem um potencial invejável, depois da Cidade de São Paulo, 

que é considerada uma megalópole, a região se consolida como uma região de grande 

potencial de consumo e de qualidade de vida.  

O quadro 18 apresenta alguns números sobre a região, bem como mostram os números 

diferenciados da cidade de São Bernardo do Campo, a qual é foco desta pesquisa. 

É possível notar neste quadro que a cidade de São Bernardo do Campo tem o maior 

potencial de consumo. As cidades de Santo André e de São Caetano tem maior consumo Per- 

Capita por causa do menor número de habitantes. 

http://www.agenciagabc.com.br/
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Quadro 18- Potencial de consumo. 

Municípios do Grande ABC 

 

Potencial de 

Consumo 2013- 

Bilhões de R$ 

Corrente 

População IBGE-

Censo 2010 

Potencial de consumo 

Per Capita 

São Bernardo do Campo R$18,76 765.463 R$24.508,04 

Santo André R$16,70 676.407 R$24.689,28 

Mauá R$7,19 417.064 R$17.239,56 

Diadema R$6,50 386.089 R$16.835,50 

São Caetano o Sul R$4,33 149.263 R$29.009,20 

Ribeirão Pires R$2,03 113.068 R$17.953,80 

Rio Grande da Serra R$0,64 43.974 R$14.554,05 

Grande ABC R$56,16 2.551.328 R$22.008,15 
Fonte: Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo. 
 
 

Segundo dados do site do IBGE, o PIB regional, medido em 2010, foi de cerca de R$ 

70 bilhões, o 2º do Estado de São Paulo e o 4º PIB Nacional (SP, RJ, DF e Grande ABC).  

O PIB Industrial é de cerca de R$ 27 bilhões, sendo o 2º do Estado e o 3º do país (SP, 

Campos e Grande ABC). São 44 mil estabelecimentos formais, que geram 800 mil empregos. 

37 mil unidades comerciais e de serviços, com 530 mil empregos. 6,3 mil unidades 

industriais, com 270 mil empregos. Veja a evolução do PIB da região na tabela 2. 

Tabela 2 - Evolução do PIB em milhões de Reais – Região do Grande ABC,  Estado de São 

Paulo e Brasil. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Grande 
ABC 49.705.128,06  

 

57.006.672,33  

 

56.462.302,16  

 

67.584.273,36  

 

Não 
divulgado 

Não 
divulgado 

Estado 
de São 
Paulo 

 902.784.268 

 

1.003.015.191 

 

1.084.353.490 

 

1.247.595.927 

 

Não 
divulgado 

Não 
divulgado 

Brasil 2.661.344.525 3.032.203.490 3.239.404.053 3.770.084.872 4.143.000.000 4.402.537.000 

Fonte: Elaborada pelo autor e extraído IBGE 2013. 
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Das sete cidades que compõem o grande ABC Paulista, cinco aparecem entre os 100 

municípios brasileiros com maior participação na geração de riqueza.  

Segundo dados coletados no site do IBGE, a cidade de São Bernardo do campo que é 

forte na produção de móveis e automóveis, ocupa a 11ª posição (R$ 29,8 bi), gerando 1% da 

riqueza nacional. Sequencialmente, aparecem Santo André, na 29ª posição (R$ 13,4 bi), São 

Caetano do Sul, em 40º (R$ 10 bi), Diadema, em 41º (R$ 9 bi), e Mauá, na 79ª posição (R$ 

5,6 bi). Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não figuram entre os 100 maiores produtores do 

Brasil. 

 

4.5 Dados sobre São Bernardo do Campo 
 

O site da prefeitura conta que o processo de formação administrativa do município 

começou com a elevação de São Bernardo à freguesia, em 21 de outubro de 1812, por 

iniciativa do marquês de Alegrete. Posteriormente, em 1817, o Governo Provincial criou um 

núcleo agrícola na freguesia em função do grande número de estrangeiros na região, 

sobretudo imigrantes italianos.  

Com o crescimento populacional e o aumento da atividade econômica, tornou-se sede 

de distrito da ex-vila de São Bernardo (atual Santo André), criada em 12 de março de 1889, e 

assumiu lugar de destaque entre as outras localidades com a passagem da Estrada de Ferro 

São Paulo Railway em suas proximidades. 

A cidade de São Bernardo do Campo se formou no complicado processo de ocupação 

da região situada entre São Paulo e as matas da Serra do Mar. Na época da fundação de Santo 

André da Borda do Campo, e da área que seria o município de São Caetano do Sul, houve a 

concessão de uma sesmaria a Antônio Pinheiro da Costa, denominada São Bernardo, em 

1728. 

Dois de dezembro de 1735, marcou a fundação do povoado de Nossa Senhora da 

Conceição de Boa Viagem, por causa do paulista Antônio Pires Santiago que se sentiu 

estimulado a erguer uma capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição dado o aumento do 

número de habitantes desse território e o consequente desenvolvimento da região. 

Nos arredores da capela passaram a se concentrar um grande número de habitantes até 

que, em 1ºde dezembro de 1805 recebeu, do bispo diocesano, a elevação à capela. 

Em 30 de novembro de 1938, o município foi reconduzido a distrito do município de 

Santo André, que tinha, na época, maior importância econômica e política. Adquiriu 

autonomia municipal em 30 de novembro de 1944, marcando o período em que São Bernardo 
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iniciaria a sua escalada de industrialização - e que culminaria com a instalação do maior 

parque automobilístico do País nas décadas de 50 e 60. 

A cidade situa-se na sub-região sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, a uma 

altitude média de 760 metros. Com 408,45 Km² de área, ocupa, respectivamente, 49,4% da 

superfície do Grande ABC, 5% da Grande São Paulo e 0,2% do Estado de São Paulo. O 

município subdivide-se em dois distritos, Sede e Riacho Grande.  

Da área total de São Bernardo, pouco mais da metade (53,7%) encontra-se em áreas de 

Proteção aos Mananciais e 18,6% são compostos exclusivamente pela Represa Billings. 

Tomando por base as sete cidades, o município ocupa 47% da área de proteção a mananciais. 

A zona urbana representa quase 30% de seu espaço físico. 

Sua boa localização facilita o escoamento do que é produzido na cidade e também para 

economia doméstica. Duas importantes rodovias estaduais, a Anchieta e a Imigrantes, 

atravessam seu território. O centro da cidade está a pouco mais de 20 quilômetros da Praça da 

Sé, marco zero da capital paulista. O aeroporto de Congonhas e o porto de Santos estão 

também muito próximos, a 22,3 e 50 km, respectivamente. 

 Segundo o IBGE, (2010) a cidade possui um forte mercado consumidor, com 

população de 765.203 habitantes e altos índices socioeconômicos. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (0,843), por exemplo, é superior ao IDH médio do Estado de São 

Paulo.  

Além de ser a quarta cidade mais populosa do estado, ficando atrás somente de São 

Paulo, Guarulhos e Campinas. 

 

4.6 Perfis do Município de São Bernardo do Campo 
 

Nas tabelas a seguir serão demonstrados dados gerais sobre o município de São 

Bernardo do Campo que abordam variados temas e que colaboram com a justificativa da 

escolha da cidade para a pesquisa. 

Na tabela 3 será possível observar que o município tem a quarta maior população do 

estado de São Paulo, só perdendo ara São Paulo, Guarulhos e Campinas. Das cidades que 

compõem o grande ABCD, São Bernardo tem o meio território. 
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Tabela 3-Dados Territoriais de São Bernardo do Campo. 

Território e População Ano Município Reg. Gov. Estado 
Área 2013 409,48 7946,84 248.223,21 

População 2013 780735 20128227 42.304.694 
Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 2013 1906,65 2532,86 170,43 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 
2010/2013 (Em % a.a.) 2013 0,68 0,77 0,87 

Grau de Urbanização (Em %) 2010 98,33 98,86 95,94 
Índice de Envelhecimento (Em %) 2013 58,19 55,64 61,55 

População com Menos de 15 Anos (Em %) 2013 19,72 20,92 20,35 
População com 60 Anos e Mais (Em %) 2013 11,48 11,64 12,52 

Razão de Sexos 2013 93,46 92,23 94,79 
Fonte: Extraído de Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 2013. 

 

Na tabela número 4 observa-se que o investimento em saúde na cidade de São 

Bernardo também caracteriza que ela tem dados melhores e diferentes das outras duas cidades 

do ABC. Estes dados são importantes, pois influenciam diretamente na qualidade de vida da 

população e consequentemente no mercado local. 

Primeiramente com a injeção de capital da prefeitura na melhoria dos processos, 

procedimentos e infraestrutura, gerando movimento econômico. E posteriormente a 

manutenção do comercia que está relacionado à área. Isto pode também ser percebido na 

tabela 5. 

 

Tabela 4- Dados Vitais e de Saúde de São Bernardo do Campo. 

Estatísticas Vitais e Saúde Ano Município Reg. Gov. Estado 
Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2011 14,46 15,88 14,68 
Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 
anos) 2011 48,84 54,31 51,6 
Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2011 9,88 11,38 11,55 
Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 2011 11,94 13,06 13,35 
Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por 
cem mil habitantes nessa faixa etária) 2011 97,33 119,53 119,61 
Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por 
cem mil habitantes nessa faixa etária) 2011 3158,38 3522,03 3611,03 
Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) 2011 5,23 6,37 6,88 
Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal (Em 
%) 2011 81,13 75,77 78,33 
Partos Cesáreos (Em %) 2011 62,88 54,35 59,99 
Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) 2011 9,32 9,4 9,26 
Gestações Pré-Termo (Em %) 2011 9,63 9,11 8,98 

Fonte: Extraído de Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 2013. 
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Tabela 5- Dados de Infraestrutura Urbana de São Bernardo do Campo 

Habitação e Infraestrutura Urbana Ano Município Reg. Gov. Estado 
Coleta de Lixo – Nível de Atendimento (Em %) 2010 99,87 99,67 99,66 

Abastecimento de Água – Nível de Atendimento (Em %) 2010 99,05 98,29 97,91 

Esgoto Sanitário – Nível de Atendimento (Em %) 2010 90,26 87,98 89,75 

Fonte: Extraído de Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 2013. 

 

A tabela 6 mostra que os investimentos em educação também são importantes na 

cidade. As taxas são menores em relação ao índice governamental e em relação so estado 

como um todo. 

Tabela 6- Dados sobre Educação de São Bernardo do Campo. 

Educação Ano Município Reg. Gov Estado 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais 
(Em %) 2010 3,04 3,6 4,33 

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo 
(Em %) 2010 63 58,58 58,68 

Fonte: Extraído de Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 2013. 

 

 Apesar de o dito popular afirmar que a cidade de São Caetano do Sul tem uma melhor 

qualidade de vida, a tabela 7 apresenta dados que são capazes de refutar esta questão. A 

cidade supera em muitos itens de avaliação, inclusive apresenta dados melhores do que os que 

parametrizam e melhores do que os do Estado. 

Na tabela 8 será possível observar que o PIB do município é muito bom, vale salientar 

que o PIB per-capta é um pouco mais baixo em relação a cidade de Santo André, conforme 

apresentado no quadro 18, mas isto não desclassifica sua potencialidade, porque  a população 

é maior em de São Bernardo do Campo do que na cidade de Santo André. 
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Tabela 7- Dados sobre condição de vida da Cidade de São Bernardo do Campo. 

Condições de Vida Ano Município Reg. Gov. Estado 
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – 

Dimensão Riqueza 
2008 49 46 42 
2010 52 48 45 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – 
Dimensão Longevidade 

2008 70 68 68 
2010 72 70 69 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – 
Dimensão Escolaridade 

2008 46 36 40 
2010 54 43 48 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS 
2008 Grupo 1 - Municípios com nível elevado de riqueza e 

bons níveis nos indicadores sociais 

2010 Grupo 1 - Municípios com nível elevado de riqueza e 
bons níveis nos indicadores sociais 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 2000 0,834 ... 0,814 
Renda per Capita (Em reais correntes) 2010 944,67 948,09 853,75 

Domicílios Particulares com Renda per Capita de até 
1/4 do Salário Mínimo (Em %) 2010 7,15 8,91 7,42 

Domicílios Particulares com Renda per Capita de até 
1/2 Salário Mínimo (Em %) 2010 16,77 20,52 18,86 

Fonte: Extraído de Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 2013. 

Tabela 8- Dados Econômicos da Cidade de São Bernardo do Campo 

Economia Ano Município Reg. Gov. Estado 
PIB (Em milhões de reais correntes) 2010 35.578,59 701.848,59 1.247.595,93 
PIB per Capita (Em reais correntes) 2010 4.6512,7 35.685,6 30.264,06 

Participação no PIB do Estado (Em %) 2010 2,85 56,256082 100 
Participação da Agropecuária no Total do Valor 

Adicionado (Em %) 2010 0,02 0,05 1,87 

Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado 
(Em %) 2010 45,47 24,47 29,08 

Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado 
(Em %) 2010 54,51 75,48 69,05 

Participação nas Exportações do Estado (Em %) 2012 6,652772 33,128652 100 
Fonte: Extraído de Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 2013. 

 

A capacidade de gerar emprego pela cidade de São Bernardo pode ser considerada 

superior em relação às outras duas cidades. Isto é capaz de comprovar um PIB 

consideravelmente bom e também a renda per-capta dos habitantes da cidade. 

Isto leva a crer que o ambiente de negócios é melhor, pois a economia da cidade é 

melhor. 

A tabela 9 trás um pequeno resumo destes dados todos para facilitar a compreensão do 

leitor. 
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Tabela 9- Dados sobre Emprego e Rendimento na Cidade de São Bernardo do Campo. 

Emprego e Rendimento Ano Município Reg. Gov. Estado 
Participação dos Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, 

Produção Florestal, Pesca e Aquicultura no Total de 
Empregos Formais (Em %). 

2011 0,0 0,1 2,7 

Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total de 
Empregos Formais (Em %) 2011 35,4 16 20,9 

Participação dos Empregos Formais da Construção no Total 
de Empregos Formais (Em %) 2011 4 6,1 5,5 

Participação dos Empregos Formais do Comércio Atacadista 
e Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos 

Automotores e Motocicletas no Total de Empregos Formais 
(Em %) 

2011 14,7 18 19,3 

Participação dos Empregos Formais dos Serviços no Total de 
Empregos Formais (Em %) 2011 45,9 59,8 51,6 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Agricultura, 
Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura (Em reais 

correntes). 
2011 1126,82 1908,18 1234,37 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Indústria (Em 
reais correntes) 2011 4236,56 2910,64 2548,9 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Construção 
(Em reais correntes) 2011 1713,33 2107,2 1903,48 

Rendimento Médio dos Empregos Formais do Comércio 
Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de 

Veículos Automotores e Motocicletas (Em reais correntes) 
2011 1507,31 1858,21 1590,37 

Rendimento Médio dos Empregos Formais dos Serviços (Em 
reais correntes) 2011 2077,28 2553,65 2309,6 

Rendimento Médio do Total de Empregos Formais (Em reais 
correntes) 2011 2746,95 2458,22 2170,16 

Fonte: Extraído de Fundação Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Como verificado nas tabelas acima, a cidade dispõe de uma infraestrutura 

consideravelmente boa, sendo capaz de transformar a cidade em um polo comercial, industrial 

e social.  

Claro que ainda necessita de avanços em muitas áreas, entretanto se trata de uma 

região do grande ABC com grande valor positivo para a econômica local e nacional. 

A tabela 10 apresenta um comparativo entre dados econômicos relevantes da região 

conhecida como ABC.  
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Tabela 10-Valor Adicionado total, por setores de atividade econômica, P I B total e per capita 

a preços correntes Municípios do Estado de São Paulo 2010 (1). 

Municípios 

Valor Adicionado 
Impostos  

 (em 
milhões 
de reais) 

PIB (3)  
 (em 

milhões 
de reais) 

PIB per 
Capita 

(4)  
 (em 
reais) 

Agropecuária  
 (em milhões 

de reais) 

Indústria  
 (em 

milhões 
de reais) 

Serviços (em milhões de 
reais) 

Total  
 (em 

milhões 
de reais) 

Administração 
pública Total (2)  

         ESTADO DE 
SÃO PAULO 6,46 21.295,66 4.000,44 30.294,61 51.596,73 12.249,63 63.846,36 30.264,06 

                  
Santo André 1,41 4.697,88 1.426,01 10.164,45 14.863,74 2.394,73 17.258,47 25.523,60 
São Bernardo do 
Campo 5,04 12.997,22 1.927,26 15.579,90 28.582,17 6.996,42 35.578,59 46.512,70 
São Caetano do 
Sul - 3.600,56 647,17 4.550,26 8.150,82 2.858,48 11.009,31 73.796,33 

Fonte: Extraído de Fundação Seade; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

4.7 A Micro e Pequena Empresa em São Bernardo do Campo 
 

Uma pesquisa do SEBRAE-SP, (2013) aponta que houve, em média, um crescimento 

real (descontada a inflação) de 10,6% no faturamento das micro e pequenas empresas na 

cidade considerando o período de janeiro a julho na comparação com mesmo período de 

2012. 

O SEBRAE aponta que este desempenho é bem superior à expansão de 3,2% das 

companhias desses portes na média do Estado.  

Um dos fatores que explica esse desempenho melhor, dos sete municípios segundo o 

diário do grande ABC, é a base mais fraca de comparação. Isso porque, depois de sentirem os 

efeitos da crise global de crédito – entre 2008 e 2009, quando todos os setores tiveram 

decréscimo nas vendas –, nos dois anos seguintes as pequenas firmas, em média, tiveram 

impulso de 25% na receita, enquanto a região registrou incremento de 11%. 

A consultoria do SEBRAE avalia que a Região estaria rumo a uma recuperação já 

observada antes pelo restante do Estado.  

Pode ser que o município de São Bernardo do Campo tenha se favorecido da melhora 

no desempenho da indústria automobilística, bem como pelo fornecimento de componentes e 

serviços para este setor industrial. Vale lembrar que existe ainda um fator multiplicador da 

renda sobre as vendas do comércio.  

 O estudo do SEBRAE também identificou que pequenos estabelecimentos comerciais 

se destacam, com crescimento de 5%, em média, de janeiro a julho de 2013. Por sua vez, as 
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fabricantes praticamente empatam em relação a 2012 (alta de 0,2% nas vendas). Um dado 

para comparação em relação às empresas da Cidade de São Bernardo do Campo. 

 

4.8 Levantamento das Empresas em São Bernardo do Campo 
 

 Para aprimorar o refinamento da pesquisa no que tange seu alvo, iniciou-se um 

levantamento, na JUCESP, buscando a quantidade de empresas do Estado de São Paulo qual 

consta da tabela11. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela 11, foi possível verificar a quantidade de empresas que foram constituídas 

no estado de São Paulo, enquanto na tabela 12 está disponibilizada a quantidade de empresas 

que têm mais de 13 anos de existência no ABC.  

Na tabela 12, estão relacionadas empresas que foram instituídas entre janeiro de 1990 

a janeiro de 2006. 

Tabela 12- Pesquisa das empresas no ABC- Com mais de 13 anos de existência. 

JUCESP-Junta Comercial do Estado de São Paulo 

Tipo  
Digitado São 

Bernardo 
Campo 

Digitado 
Santo André 

Digitado São 
Caetano do 

Sul 

Total de 
Empresas 

Micro 
Empresa  39.652 38.050 12.114 89.816 

Pequena 
Empresa  4.208 3.782 1.588 9.578 

Outros Tipos  12.596 11.524 5.569 29.689 

 Totais 56.456 53.356 19.271 129.083 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A tabela 13 demonstra um resumo da quantidade de empresas que se mantiveram 

vivas na Região do ABC até o ano de 2013. 

Tabela 11- Total de Empresas no Estado de São Paulo. 

JUCESP-Junta Comercial do Estado de São Paulo-2012 

Tipo  Micro 
Empresa 

Pequena 
Empresa Outros tipos Total de 

Empresas 

      

 Totais 2.668.797 222.345 704.330 3.595.472 
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Tabela 13 - Empresas que foram instituídas entre 01- 1990 a 01 de 2006. 

JUCESP-Junta Comercial do Estado de São Paulo 

Tipo  
Digitado São 

Bernardo 
Campo 

Digitado 
Santo André 

Digitado São 
Caetano do 

Sul 

Total de 
Empresas 

Micro 
Empresa  14.942 15.158 5.297 35.397 

Pequena 
Empresa  1.824 1.598 632 4.054 

Outros Tipos  6.912 6.462 3.018 16.392 

 Totais 23.678 23.218 8.947 55.843 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela 14, é possível verificar exatamente a quantidade de empresas que foram 

constituídas, relativas ao recorte temporal da investigação.  

A quantidade encontrada no recorte foi 4.655 empresas na Região do ABC. Enfim, na 

tabela 15 observa-se a quantidade de empresas que, supostamente, estão em atividade (vivas) 

até 2013. 

Tabela 14- Empresas que foram constituídas 01 de 2006 e 01 de 2007 somente no ABC. 

JUCESP-Junta Comercial do Estado de São Paulo 

Tipo  
Digitado São 

Bernardo 
Campo 

Digitado 
Santo André 

Digitado São 
Caetano do 

Sul 

Total de 
Empresas 

Micro 
Empresa  1.366 1.298 417 3.081 

Pequena 
Empresa     164   177   71   412 

Outros Tipos     488   465 209 1.162 

 Totais 2.018 1.940 697 4.655 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Na região do grande ABC paulista foi registrado um número de 3493 empresas de 

micro e pequeno porte que inauguraram no ano de recorte da pesquisa. 

Na Cidade de São Bernardo do Campo foi inaugurado um total de 2.018 empresas, 

sendo que destas empresas, 1.530 eram empresas de micro e pequeno porte.  
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Porém, após um refinamento dos dados sobre as empresas vivas junto à JUCESP foi 

possível comprovar que este número apresentou uma redução drástica, ou seja, caiu para 744 

empresas na Cidade de São Bernardo do Campo. 

Este número é alarmante, pois somente cerca de 36,5% das empresas do ABC 

sobreviveram mais de 5 anos no mercado e cerca de 36,8% sobreviveram mais de cinco anos 

em São Bernardo do Campo. 

Na tabela 15, é apresentada a quantidade de empresas que ainda estão vivas na cidade 

de São Bernardo do Campo. Por que supostamente? Porque pode haver empresas que ainda 

não comunicaram seu fechamento ao órgão responsável. 

Tabela 15 - Empresas vivas que foram fundadas entre 2006 e 2007. 

Tipo Digitado São 
Bernardo Campo 

Digitado 
Santo André 

Digitado São 
Caetano do Sul 

Total de 
Empresas 

Micro 
Empresa 646 635 200 1.481 

Pequena 
Empresa   33   44     7      84 

Outros Tipos   65   59   16    140 
Totais 744 679 208 1.705 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nos gráficos que virão a seguir serão feitos alguns comparativos entres as Cidades de 

Santo André, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo no que tange à quantidade de 

empresas do setor investigado. Tornando possível perceber, com maior clareza, o que 

aconteceu na cidade de São Bernardo do Campo. 

No gráfico 3, será possível verificar a quantidade de empresas que foram constituídas 

na cidade de Santo André no período de 2006 a 2007 que são relevantes.  

O fator determinador da relevância foi definido considerando a quantidade total igual 

ou maior do que dez empresas por atividade, ou seja, por CNAE- (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas). Sendo assim não consta no gráfico 3 e no quadro 4, as empresas que 

somaram, por ramo de atividade (CNAE), quantidade total menor do que dez.  

Os gráficos 3 e 4 e os quadros 2 e 3 servem de apoio para comparações entre as três 

cidades. 
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Gráfico 3- Setores com maior quantidade de empresas abertas entre 2006 e 2007, em Santo 

André. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

O quadro 19 serve de suporte para interpretar os códigos CNAE, referentes a cada 

setor de atividade que consta no gráfico 3. 

 

Quadro 19-Legenda dos CNAE´s em Santo André. 

CNAE DESCRIÇÃO DO SETOR 

3314709 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não eletrônicos 
para escritório. 

4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns. 

4722901 Comércio varejista de carnes - açougues 
4723700 Comércio varejista de bebidas 
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 
4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
4754701 Comércio varejista de móveis 
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. 
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional. 

5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 
6311900 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. 
6399200 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 4- Setores com maior quantidade de empresas abertas entre 2006 e 2007, em São 

Caetano do Sul. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O quadro 20 serve de suporte para interpretar os códigos CNAE, referentes a cada setor 

de atividade que constam no gráfico 4. 

Quadro 20 - Legenda dos CNAE´s em São Caetano do Sul. 

CNAE DESCRIÇÃO DO SETOR 

4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
5611201 Restaurantes e similares 
5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na tabela 16 será possível perceber e comprovar que o setor com o maior número de 

empresas identificadas, em São Bernardo do Campo, é realmente o setor de varejo do 

vestuário. 

Esta identificação comparativa está em destaque no corpo da tabela em realce 

vermelho para facilitar a visualização. 
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Tabela 16 – Quantidade de empresas de São Bernardo do Campo divididas por setor. 

CNAE Ramo Quant. 
822900 Outros serviços gráficos 3 
2099199 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 1 
2229399 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 1 
2512800 Fabricação de esquadrias de metal 1 
2542000 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias. 1 
3313999 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados 

anteriormente. 1 

3314709 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não 
eletrônicos para escritório. 16 

3314710 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso gerais não especificados 
anteriormente 1 

3321000 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 1 
3329501 Serviços de montagem de móveis de qualquer material 1 
3811400 Coleta de resíduos não perigosos 3 
4120400 Construção de edifícios 3 
4321500 Instalação e manutenção elétrica 4 
4329101 Instalação de painéis publicitários 1 
4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque 1 
4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral 2 
4511101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos. 2 
4511102 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. 4 
4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 16 
4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 1 
4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. 6 
4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores. 1 
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 22 
4530704 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 2 
4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 1 
4530706 Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para 

veículos automotores 1 

4541203 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 2 
4541204 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 1 
4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações 

e aeronaves. 1 

4618401 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos 
de perfumaria. 4 

4618499 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não 
especificados anteriormente 1 

4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 3 
4643501 Comércio atacadista de calçados 1 
4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 1 
4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 1 
4649499 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticos não 

especificados anteriormente 3 

4662100 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e 
construção; partes e peças. 2 

4669901 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças. 1 
4669999 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; 

partes e peças. 1 

4671100 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 1 
4685100 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção. 1 
4686902 Comércio atacadista de embalagens 1 
4687703 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 2 

Continua... 
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CNAE Ramo     Quant. 
4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 24 
4713002 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. 3 
4721102 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4 
4721103 Comércio varejista de laticínios e frios 1 
4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes. 4 
4722901 Comércio varejista de carnes - açougues 9 
4722902 Peixaria 1 
4723700 Comércio varejista de bebidas 6 
4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 1 
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 

alimentícios não especificados anteriormente 8 

4732600 Comércio varejista de lubrificantes 1 
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4 
4742300 Comércio varejista de material elétrico 1 
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 9 
4744002 Comércio varejista de madeira e artefatos 3 
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 11 
4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 14 
4751202 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 1 
4752100 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 3 
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 8 
4754701 Comércio varejista de móveis 11 
4754702 Comércio varejista de artigos de colchoaria 2 
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho 6 
4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 2 
4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 2 
4757100 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para 

uso doméstico, exceto informática e comunicação. 3 

4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. 2 
4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso domésticos não especificados anteriormente 5 
4761001 Comércio varejista de livros 4 
4761002 Comércio varejista de jornais e revistas 1 
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria 5 
4762800 Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas. 3 
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4 
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos 3 
4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. 5 
4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários 1 
4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 8 
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 49 
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica 6 
4782201 Comércio varejista de calçados 10 
4782202 Comércio varejista de artigos de viagem 4 
4784900 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp) 4 
4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. 5 
4784900 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp) 4 
4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. 5 
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais 4 
4789004 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 4 
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 1 
4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório 4 
4789008 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 1 
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 26 
4921301 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 1 
4922101 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em 

região metropolitana. 1 

4924800 Transporte escolar 1 
Continua... 
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CNAE Ramo Quant. 
4929902 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal. 2 
4929903 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal. 1 
4929904 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e 

internacional. 1 

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 6 
4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional. 29 

4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 1 
5223100 Estacionamento de veículos 6 
5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 1 
5320202 Serviços de entrega rápida 1 
5611201 Restaurantes e similares 15 
5590603 Pensões (alojamento) 1 
5611202 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 4 
5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 32 
5612100 Serviços ambulantes de alimentação 1 
5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 3 
5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 1 
5620103 Cantinas - serviços de alimentação privativos 3 
5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 5 
5811500 Edição de livros 2 
5821200 Edição integrada à impressão de livros 1 
5911102 Produção de filmes para publicidade 1 
5920100 Atividades de gravação de som e de edição de música 1 
6110899 Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 1 
6190601 Provedores de acesso às redes de comunicações 1 
6201500 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. 3 
6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 3 
6204000 Consultoria em tecnologia da informação 1 
6209100 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 2 
6311900 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 

internet. 24 

6399200 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 10 
6821801 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 1 
7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. 2 
7112000 Serviços de engenharia 1 
7112000 Serviços de engenharia 1 
7210000 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 1 
7311400 Agências de publicidade 1 
7420003 Laboratórios fotográficos 1 
7420004 Filmagem de festas e eventos 1 
7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral. 1 
7490199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 1 
7711000 Locação de automóveis sem condutor 1 
7722500 Aluguel de fitas de vídeo, dvds e similares 2 
7723300 Aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios 2 
7729201 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 1 
7911200 Agências de viagens 4 
8011101 Atividades de vigilância e segurança privada 1 
8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 3 
8219901 Fotocópias 2 
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não 

especificados anteriormente 3 

8220200 Atividades de tele atendimento 1 
8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 4 
8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais 1 
8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas 6 

Continua... 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Na tabela 17, será possível verificar a quantidade de empresas do setor do vestuário da 

Cidade de São Bernardo do Campo, no que tange a micro e pequena empresa. 

Da somatória de 49 empresas, 48 delas são de micro porte e  somente uma empresa é 

de pequeno porte. 

 

Tabela 17 – Empresas vivas do setor de vestuário que foram fundadas entre 2006 e 2007 na 

cidade de São Bernardo do Campo. 

Tipo São Bernardo Campo 
Micro Empresa 48 

Pequena Empresa   1 
Totais 49 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No gráfico 5 e no quadro 21, será possível verificar a representatividade do setor 

escolhido na cidade de São Bernardo do Campo, em relação aos outros setores que mais 

tiverem empresas inauguradas no ano de recorte. 

 

 

 

CNAE Ramo Quant. 
8592901 Ensino de dança 1 
8593700 Ensino de idiomas 1 
8599601 Formação de condutores 1 
8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 1 
8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 2 
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação 1 
9313100 Atividades de condicionamento físico 1 
9329804 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 2 
9329899 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 1 
9511800 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 5 
9521500 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4 
9529102 Chaveiros 1 
9529105 Reparação de artigos do mobiliário 4 
9529199 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não 

especificados anteriormente 2 

9601701 Lavanderias 1 
9602501 Cabeleireiros 5 
9609201 Clínicas de estética e similar 1 
9609299 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 5 
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Gráfico 5- Setores com maior quantidade de empresas abertas entre 2006 e 2007, em São 

Bernardo do Campo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro 21 serve de auxilio para interpretar os códigos CNAE, referentes a cada setor 

de atividade. 

Quadro 21- Legenda dos CNAE´s em São Bernardo do Campo. 

CNAE DESCRIÇÃO DO SETOR 

3314709 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não eletrônicos 
para escritório. 

4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns. 

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral 
4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
4754701 Comércio varejista de móveis 
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
4782201 Comércio varejista de calçados 
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional. 

5611201 Restaurantes e similares 
5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 
6311900 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. 
6399200 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 ANÁLISE DA PESQUISA APLICADA 
 

Durante a composição e a definição da amostra dos empresários pesquisados foi 

possível  construir um perfil demográfico deste público. Algumas características comuns 

foram verificadas com a consolidação das informações. 

A análise da pesquisa iniciará justamente tecendo reflexões sobre os dados 

demográficos, posteriormente analisará as informações coletadas por intermédio das 

perguntas fechadas do questionário e findará com a análise e categorização coletada sobre as 

respostas da pergunta aberta. 

 

5.1 Análise dos Dados Demográficos 
 

Deste estudo participaram 10 empresários do setor de varejo do vestuário da cidade de 

São Bernardo do Campo, sendo que a maioria (90%) se constitui socialmente como LTDA-

ME e com único dono, 80% delas. 

Quanto ao sexo, 60% dos empresários pertencem ao masculino e 40% ao feminino, 

casados representaram 80%, com escolaridade do nível médio 50% e com tempo de empresa, 

90% estão entre seis e sete anos. Quanto ao nível de escolaridade, 50% tem nível médio 

completo. Dentre eles não prevaleceu o domínio de uma faixa etária. 

Foi respeitado o anonimato dos participantes não ocasionando nenhum desconforto 

aos mesmos. 

Quadro 22- Dados demográficos dos empresários 

Sexo Masculino Feminino  6 4 

Idade 31 33 34 35 36   41  48 57 60 ND 
1 1 1 1 1   1  1 1 1 1 

Estado civil Casado Solteiro Outros  8 2  

Escolaridade 
Fundamental 

Completo 
Nível médio 

Completo 
Superior 
completo 

Especialização 
Completa 

 5 4 1 
Tempo de 
empresa 

5 anos 6 anos 7 anos  1 4 5 
Classificação da 

empresa 
LTDA-ME EPP MEI Ltda 

9   1 

Função 
Sócio 

proprietário Diretor Único dono  
2  8 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O quadro 22 apresenta um resumo das respostas dos dados demográficos dos 

entrevistados.  

Um fato relevante a observar  foi a baixa escolaridade dos empresários, o que testifica 

com o próprio SEBRAE, que informa que cerca de 68% dos entrevistados por ele, e que 

encerraram suas atividades prematuramente, declararam que foi justamente pela falta de 

conhecimento que quebraram.  

Fica aqui uma possibilidade de pesquisas posteriores que possam comprovar se isto é 

relevante ou não. 

 

5.2 Instrumentos 
 

Os dados foram obtidos por intermédio de um questionário autoaplicável constituído 

de três páginas, contendo instruções e apresentação do pesquisador.  

Nestas páginas constavam, inicialmente, as instruções sobre cada abordagem 

estratégica com os itens na forma reduzida, ou seja, o resultado final da aprovação dos juízes 

e do piloto. 

Uma escala tipo Likert para resposta (1=Discordo Totalmente; 2=Discordo Pouco; 

3=Nem concordo e nem discordo; 4= Concordo Muito; 5= Concordo Totalmente) com a qual 

os participantes, com suas respostas, informaram como percebem algumas estratégias em seus 

negócios que os fizeram permanecer no mercado competitivo, compôs o nível de respostas. 

Uma pergunta aberta foi construída para captar alguns aspectos não contemplados 

pelos itens e que foi analisada com mais profundidade no item 5.5. 

No final do questionário, sete questões levantaram dados demográficos da amostra 

relativos ao sexo, idade, estado civil, escolaridade, tempo de empresa, tipo de empresa e 

função cargo e que foram representadas no quadro 22. 

O quadro 23 tem a intenção de apresentar uma representação das respostas do 

questionário aplicado, consolidando os itens para que sirva de base para uma análise sobre 

cada um deles. 

O primeiro bloco de itens que abrange do item 1 ao item 9 trata de recursos internos da 

empresa e que fizeram a diferença para que ela se mantivesse viva. 

Do item 10 ao item 15,  boas práticas de planejamento e controle que tiveram relação 

com a sobrevivência da empresa e suas competências internas. 

Por fim, do item 16 ao item 18, forças competitivas no mercado onde a empresa está 

inserida que tem relação com a sua sobrevivência. 
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Quadro 23-Consolidação das respostas por itens. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 Itens do questionário final 
Discordo 

Totalmente 
 

Discordo 
Pouco 

 

Nem 
discordo, 

nem 
concordo. 

Concordo 
Muito 

 

Concordo 
Totalmente 

1 
Foi possível chegar até aqui por 

causa dos conhecimentos técnicos 
e específicos do/dos proprietários. 

 2 2 3 3 

2 
A empresa depende totalmente 
do/dos sócios, para manter-se 

viva. 
2  2  6 

3 Conhecimento e Know-How do 
proprietário 1  3 3 3 

4 

A equipe formada na constituição 
da empresa fez toda a diferença 
para que ela sobrevivesse a uma 

taxa acima da média 

 3  2 5 

5 

As contrações efetuadas durante 
os anos de existência desta 

empresa fez com que ela atingisse 
os mais de cinco anos de vida. 

  3 3 4 

6 Boas Práticas de Fabricação e de 
Atendimento.    3 7 

7 Recursos humanos exclusivos.    3 7 

8 Somente um cliente manteve a 
empresa até aqui. 10     

9 
A capacidade de entrega e de 

gestão dos preços trouxe a 
empresa até aqui 

  3 6 1 

10 Os objetivos da empresa estão 
alinhados a estratégia  2  8  

11 
A preocupação com o feedback dos 
envolvidos no negócio fez com que 

a empresa chegasse até aqui. 
 2  2 6 

12 Tem planos de Marketing bem 
elaborados 3 1 5 1  

13 
Mesmo sem comunicar a visão e a 

missão visualmente, tem um 
planejamento estratégico. 

 2 1 6 1 

14 
A existência de um plano de 

negócio durante a constituição da 
empresa fez a diferença. 

2   5 3 

15 Tem planejamento estratégico de 
médio e longo prazo 1 2 1 5 1 

16 O conhecimento prévio do setor 
garantiu a sobrevida da empresa. 1  2 2 5 

17 

Fornecedores estratégicos e 
desenvolvidos na criação da 
empresa colaboraram para a 
sobrevivência da empresa. 

1   4 5 

18 
Acesso à matérias primas 
diferenciadas garantem a 

competitividade. 
1   3 6 
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5.3  Análise dos Itens 1 ao 10 
 

O item 1 sugere que uma parte significativa dos entrevistados concorda que a 

sobrevivência de uma pequena ou micro empresa está diretamente relacionada à boa atuação 

do sócio.  

Suas intervenções diárias no negócio, sob o seu conhecimento e know how, fazem com 

que a empresa se mantenha por mais tempo no mercado. Fato este que também pode ser 

observado no item 2, pois grande parte deles também concorda totalmente que a empresa 

depende deles. 

No item 2, identifica-se que o know how é realmente uma característica importante do 

empresário no que tange à manutenção do negócio. A falta dele, provavelmente, colaborou 

para a alta taxa de mortalidade das empresas no setor, conforme observado pelo pesquisador 

durante este relatório. 

Boa parte dos empresários também concorda que formar a equipe certa no início do 

negócio ajuda a empresa a galgar mais dias de atuação no mercado. Fato que pode ser 

verificado nas respostas sobre o item três. 

O item 4 aborda sobre boas práticas de atendimento, e atender bem é um fator que os 

entrevistados respondem como primordial para a manutenção de seus negócios. 

É possível observar que o item 5 corrobora com o item 4, pois não só na abertura da 

empresa se faz importante à boa formação da equipe como também durante a existência da 

empresa, isto passa a ser necessário. 

No item 6 não foi possível perceber se boas práticas de fabricação eram importantes, 

mas foi possível verificar que o bom atendimento aos clientes e a ideia de se formar uma 

carteira de clientes que fosse ativa e ativada, fez a diferença para estes empresários. 

Acreditamos que o recurso humano é recurso em escassez no mundo dos negócios. No 

varejo não poderia ser diferente, todos os entrevistados consideram importante ou 

importantíssimo à busca por recursos humanos diferenciados ou exclusivos. Gente capacitada 

ou com muita força de vontade fez a diferença, segundo as respostas do item 7. 

No item 8 já era de esperar que a resposta fosse unânime, todos os entrevistados 

responderam que não foi de responsabilidade de um único cliente, a vitória contra os 

concorrentes. Por se tratar de lojas de varejo, a quantidade de clientes que adentram o 

comércio é bem superior a um único cliente.  

O item 9 revelou que uma boa gestão de preços e custos é essencial para  manter-se no 

mercado competitivo por mais tempo e vencer as estatísticas nacionais. 
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Por fim, o último item desta seção está relacionado ao objetivo. Nele foi possível 

perceber os empresários concordando que houve certo alinhamento entre o objetivo e o 

planejamento, mesmo não estando em um documento formal, os empresários podiam 

identificar que tinham objetivos pré-estabelecidos. 

5.4 Análise dos Itens 11 ao 15 
 

Estes itens estão relacionados às boas práticas e planejamento e controle que tiveram 

relação com a sobrevivência da empresa e suas competências internas. 

O item onze mostrou que um bom relacionamento como todos os envolvidos no 

negócio ajuda a manter a empresa no mercado. Durante a entrevista alguns empresários 

comentaram que além de prestar um bom atendimento aos clientes, deve-se prestar o mesmo 

atendimento e respeito aos fornecedores.  

No item doze foi possível observar que os empresários não desenvolveram planos de 

marketing para suas empresas.  

Não construíram grandes planos de marketing para que a empresa desse certo, ao 

contrário a maioria deles nem concorda e nem discorda deste item.  

Podemos dizer que as empresas foram vitoriosas mesmo sem uma estrutura de 

campanha e uma estratégia de marketing bem definida. Porém, alguns empresários declararam 

que fazem algum tipo de promoção. 

A falta de uma comunicação clara da visão e da missão das empresas de micro e 

pequeno porte, provavelmente não as condenou ao fracasso. No item treze, foi possível 

perceber que a maioria dos entrevistados concordou muito com o fato de não existir esta 

declaração de visão e missão, não afetou seu planejamento.  

Alguns empresários chegaram a declarar que o planejamento está em sua cabeça. 

Estrategicamente é arriscado, mas na prática funcionou. Isto pode até comprovar que a 

estratégia na prática é uma teoria que funciona, mesmo que, como mencionou Whittington 

(2002), a estratégia não seja algo tão simples assim. 

Para Johnson et al. , (2007): 

 

“A Estratégia como Prática está essencialmente preocupada com a estratégia 
como atividade das organizações, tipicamente a interação de pessoas, ao invés 
da estratégia como propriedade das organizações. Desta forma, nosso foco recai 
em duas perguntas até então negligenciadas: o que as pessoas envolvidas no 
processo estratégico realmente fazem, e como eles influenciam os produtos 
deste processo”. 
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O item quatorze comprovou um fato importante para empresários e empreendedores, o 

fato de que se construir um plano de negócios antes de iniciar as atividades é fator decisivo 

para a sobrevivência destas empresas. A maioria dos empresários concordou muito ou 

totalmente com este item. 

Metades dos entrevistados disseram que possuem um planejamento a médio e longo 

prazo, isto foi verificado no item quinze do questionário. Este pode ser um fator que 

influenciou no caso de estas empresas se manterem no mercado por mais anos do que a média 

nacional. 

Obviamente não podemos afirmar que eles tenham dispensado tempo e reflexão para a 

construção deste planejamento, entretanto, alguns dos entrevistados informaram que, de 

algum modo, tentam pensar um pouco à frente. 

Com o fator globalização bem difundido: 

 

A globalização caracteriza-se pela expansão dos fluxos- que 
atingem todos os países, afetando empresas, indivíduos e 
movimentos sociais- pela aceleração das transações econômicas, 
envolvendo mercadorias, capitais e aplicações financeiras que 
ultrapassam as fronteiras nacionais e pela crescente difusão de 
valores políticos e morais em escala universal (BARBOSA, 
2003, p.12). 
 

Podemos imaginar que realmente estes empresários têm um diferencial de análise. Se 

pensarmos que o ambiente de negócios de São Bernardo do Campo é e foi diretamente 

afetado pela globalização. De que forma? 

Empresas multinacionais perdem competitividade para concorrentes entrantes e são 

obrigadas a dispensar seus colaboradores, e estes colaboradores vão perder parte de seu poder 

aquisitivo, isto afetaria diretamente os micro e pequenos negócios.  

A pressão gerada por esta queda de poder sobre as MPE´s da região forçou-as a 

reduzir preços e buscar lucros menores e redução dos custos de manutenção do negócio. 

Barbosa, (2003) ainda vai dizer que as distâncias geográficas e temporais tendem a 

encolher no mundo globalizado e que a nitidez da oposição “longe-perto” perde clareza.  

Os empresários que dispuseram de certo planejamento a médios e longos prazos 

(mesmo que perceptível e não declarado), puderam se manter por mais tempo no ambiente de 

negócios de seu setor. Mais do que alguns que negligenciaram estes fatores. 
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5.5 Análise dos itens 16 a 18 
 

Os itens que serão analisados aqui estão ligados a forças competitivas no mercado da 

empresa que tem relação com a sua sobrevivência.  

A cidade de São Bernardo do Campo oferece um bom ambiente de negócios e cabe ao 

empresário perceber este ambiente e aproveitá-lo. 

No item dezesseis os empresários concordaram muito e totalmente que o bom 

conhecimento do setor fez com que eles se tornassem vitoriosos em seus negócios. Alguns 

declaram que ser nativo, fez a diferença.  

Nascer e ser criado no ambiente de negócios local lhes deram capacidades extras, 

colaborando para a permanência no mercado. Não se pode afirmar se isto é um grande 

diferencial, pois não foi investigado se o motivo de os concorrentes saírem do mercado foi 

justamente por não pertencerem ao ambiente como nativos. 

Ottoboni e Paplona (2001) identificaram que existem três fatores que, na opinião dos 

empresários, são mais importantes para o sucesso da empresa: (1) ter um bom administrador; 

(2) ter bom conhecimento do mercado onde atuam; e (3) uso de capital próprio. 

A administração dos recursos de uma empresa, seja ela de qual porte for, é 

extremamente importante. Neste estudo foi disponibilizado no quadro 1 da página 18 sete 

recursos imprescindíveis de serem administrados para a sobrevivência de uma empresa.  

Nas MPE´s não poderia ser diferente, os empresários concordaram totalmente com o 

fato de que o desenvolvimento de bons e estratégicos fornecedores é decisivo para que suas 

empresas se tornem longevas. 

A observação de Pereira (1995) torna-se relevante agora, pois ele identificou em seu 

trabalho alguns prováveis motivos de fracasso das MPE´s e um deles é o relacionamento com 

os fornecedores: (1) incompetência do empreendedor; (2) experiência anterior inadequada; (3) 

desconhecimento do mercado; (4) desconhecimento do produto e/ou serviço; (5) falta de 

qualidade; (6) localização imprópria; (7) problemas na relação com os fornecedores; (8) 

tecnologias de produção obsoletas; (9) imobilização excessiva do capital; (10) política 

equivocada de crédito; (11) falta de controles de custos e de gestão financeira; e (12) falta de 

um sistema de planejamento e informações gerenciais.  

O fato de haver uma grande concordância dos empresários no item dezessete 

comprova que eles conseguiram levar suas empresas a manter-se no mercado competitivo, 

pois mantêm uma boa gestão dos fornecedores. 



91 

 

No item dezoito foi possível perceber que o acesso a matérias-primas diferenciadas 

contribuiu para a sobrevivência do negócio. Os empresários que estão sempre em busca de 

diferentes tipos de produtos e serviços acabam criando um diferencial e atraindo clientela 

além de manter a clientela atual em atividade. 

Um dos entrevistados declarou que esta decisão influencia em sua estratégia de 

comunicação e prospecção com os clientes. A  busca por matérias-primas exclusivas não só 

ativa novos clientes, como tem a capacidade de colaborar com ações de marketing, no que 

tange ao contato com os clientes atuais para promover os novos produtos. 

 

5.6 Análise por Categorias 
 

Uma pergunta aberta abordou o empresário indagando se ele acreditava que sua 

capacidade de conhecer o ambiente de negócios da região de São Bernardo do Campo, o 

desenvolvimento de uma comunidade e personalidades próprias para sua empresa, a 

habilidade de construir relacionamentos com parceiros de negócios duradouros e o modelo de 

gestão financeira de sua empresa, seriam fatores que considerava como diferenciais para 

manter a empresa viva. 

A análise da pergunta aberta, que constituiu o questionário aplicado aos empresários,  

foi feita por intermédio da categorização das principais falas. 

Proporcionou captar outras respostas interessantes. Respostas e declarações 

complementares às perguntas fechadas composta pelos 18 itens e que poderiam ser 

respondidas livremente pelos entrevistados. 

O pesquisador foi em busca de identificar cinco categorias de respostas, que foram 

mais incidentes. Sintetizar e criar links entre as respostas dos empresários no intuito de 

identificar convergências entre as estratégias ou ações destes empresários que os tornaram 

diferentes dos que não conseguiram manter-se no mercado. 

A pergunta aberta efetuada aos empresários contemplou a capacidade de conhecer o 

ambiente de negócios da região, o desenvolvimento de uma comunidade e personalidades 

próprias para sua empresa, habilidade de construir relacionamentos com parceiros de negócios 

duradouros e, por fim, o modelo de gestão financeira da empresa. Esta pergunta tinha o intuito 

principal de abordar ou capturar algumas informações que provavelmente ficariam de fora do 

questionário com as perguntas fechadas e está embasada na obra de Geus (1997). 

O quadro 24 traz, resumidamente, quais foram às categorias abordadas pelos 

entrevistados e quais dos entrevistados comentou a categoria. 



92 

 

Quadro 24- Categorização das respostas à pergunta aberta. 

Categorias 
Empresário 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dificuldades 
com a gestão 
de Impostos 

X X      X X X 

Conhecimento 
do ambiente de 

negócios 
X X X X X X X X  X 

Gestão do 
Caixa  X 

 X  X  X X  X 

Pró-labore  X X       X 
Atendimento 
diferenciado X X X X X  X X X X 

Matéria prima 
diferenciada X  X X X  X X X  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Que a carga tributária no Brasil é alta, isto é inquestionável e que ela afeta diretamente 

o ambiente de negócios também é inquestionável. Pois é sabido que ela impacta diretamente 

nos negócios. 

Segundo o TCU (Tribunal de Contas da União) a carga tributária de um país é a 

parcela de recursos que o Estado retira dos indivíduos e empresas para financiar as ações do 

governo.  

No ano de 2009, a arrecadação no país teve um crescimento nominal de 3,25% em 

relação ao ano de 2008 e este número mantem uma constante crescente. Somente para efeito 

de comparação, no mesmo período, o PIB nominal cresceu 4,6%.  

Boa parte dos entrevistados observou que as altas taxas de impostos e o modelo de 

arrecadação, ou seja, a configuração tributária nacional e seu emaranhado de leis e formas de 

coletas geram uma grande dificuldade para a gestão das empresas. 

Em contra partida, alguns entrevistados manifestaram que não têm grandes 

dificuldades com a carga tributária, por entenderem que, efetuar a gestão de micro e pequenas 

empresas que são optantes pelo Simples Nacional é mais fácil e simplificada. 

O ambiente de negócios na cidade de São Bernardo oferece boas condições de 

competitividade, inclusive alguns entrevistados declararam que o ambiente de negócios na 

cidade é bem mais propício do que em outras cidades da região do ABC. 

Obviamente, os empresários não têm profundo conhecimento das variáveis macro e 

micro ambientais que afetam seus negócios, mas podemos assumir que eles desenvolveram 
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um feeling que outros não desenvolveram. Neste fato ou sobre estes fatores, caberiam outros 

estudos e pesquisas para poder descobrir se isto é relevante. 

A maioria dos entrevistados da cidade de São Bernardo do Campo é nativa, ou seja, 

nasceram na cidade e tem, não só amor pela cidade, mas tem um conhecimento do ambiente 

de negócios. 

Alguns chegaram a comentar que eram filhos de comerciantes e que já conviviam 

neste ambiente desde crianças, outros que já operavam na região, mas informalmente. Este foi 

o caso curioso, de duas empresárias que iniciaram seus negócios como camelôs em um centro 

comercial situado na Avenida Fariam Lima e que após alguns anos, resolveram regularizar-se 

e tiveram sucesso. 

Não é possível comprovar, com toda convicção, que o conhecimento do ambiente de 

negócios faz com que uma empresa sobreviva por muito tempo no mercado, mas que isto é 

relevante, isto sim, foi possível comprovar. 

Durante as respostas dos empresários frente a esta pergunta aberta, foi possível 

constatar que eles tinham um senso de compromisso com o negócio e com a sociedade, bem 

como tinham em seus olhos o brilho da motivação e da vitória. 

Outra fala constante nas respostas dos entrevistados foi a respeito da boa gestão 

financeira. Alguns comentaram que além de gerir seu caixa e o fluxo para pagar em dia os 

fornecedores e colaboradores, não fazem grandes retiradas para si. 

Dois deles falaram que não retiram nada para si, claro que um pouco estranho, mas 

eles vivem da aposentadoria e acreditam no futuro do negócio.  

Já o restante, diz que ajusta seu estilo de vida ou o seu custo de vida para que não se 

iludam e percam o referencial entre faturamento e lucro, dinheiro da pessoa jurídica e dinheiro 

da pessoa física. 
Não existe coisa mais comum do que o proprietário de uma loja pegar dinheiro 
do caixa para comprar pãozinho ou cigarro. O problema, mal sabe o 
comerciante, é que ele está infringindo uma das regras mais básicas de 
contabilidade ao misturar a pessoa física com a jurídica. E o pior é que isso traz 
sérias consequências para ele e a empresa. Os resultados podem ser trágicos e 
vão da falência a pesadas multas e problemas com a Receita Federal do Brasil. 
Posso afirmar que muitos casos de falência se devem à mistura que os 
empreendedores fazem da vida financeira pessoal com a empresarial. Apesar de 
terem certeza que contabilizaram todos os lucros e despesas corretamente, a 
maioria não encontra o capital que parece ter desaparecido pelo caminho 
(MOISÉS AVILA, 2008). 
 

A boa gestão do caixa certamente proporcionou a estes empresários a longevidade e 

sua não inclusão nas estatísticas nacionais. 
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Na mesma linha de pensamento, está o pró-labore que alguns empresários disseram 

não retirar para que não comprometa o negócio, (pelo menos, no início). 

O pró-labore, segundo o site da central de contabilidade, significa uma remuneração 

destinada ao sócio, tendo como fato gerador, a sua prestação de serviços. Diferentemente da 

Distribuição de lucro, o pró-labore não possui uma determinação legal. Foi criado para que o 

sócio possa efetuar suas contribuições sociais junto ao órgão da Previdência Social bem como 

a remuneração que os sócios, diretores ou administradores e titulares de empresas individuais 

(atualmente empresários) recebem por seu trabalho.  

Não se confunde, portanto, com valores correspondentes a lucros, aos quais essas 

pessoas façam jus em decorrência da participação societária. 

Como pode alguém trabalhar gratuitamente? Esta seria uma pergunta pertinente agora. 

Porém alguns empresários declararam que viveram um período sem esta retirada mais para 

que a empresa ficasse estabilizada do que falta de vontade.  

Tão logo isto ocorreu, eles passaram a viver do negócio. Isto nos traz uma breve 

reflexão ao fato de que são necessárias algumas ações financeiras e alguns cuidados 

financeiros no início dos negócios. 

Um bom plano de negócios e um entendimento claro do setor são fatores que podem 

colaborar. Além do mais, são necessários investimentos próprios ou de terceiros para que o 

negócio funcione. Isto sem mencionar o entendimento sobre o retorno do capital e a hora certa 

da remuneração do proprietário. 

Outra questão de concordância geral dos entrevistados diz respeito ao bom 

atendimento. Todos disseram que estão diretamente ligados ao negócio, mesmo aqueles que 

manifestaram que têm outra atividade profissional. 

Atendimento personalizado, técnicas de abordagem, cadastro dos clientes, oferta de 

novidades presencial e virtual, contatos telefônicos. Todos estes cuidados foram tomados por 

todos, além de alguns atenderem pessoalmente parte dos clientes. 

 

“A qualidade dos serviços tem sido hoje, motivo de preocupação, uma vez que 
os novos clientes estão cada vez mais exigentes, querendo serviços com melhor 
atendimento, bons preços, resultando numa concorrência cada dia mais acirrada. 
Um atendimento especial ao cliente vem sendo a peça-chave no diferencial de 
inúmeras empresas, pois, com isso, os profissionais estão conseguindo a 
fidelização dos seus clientes” (TEIXEIRA; FREITAS, 2004). 
 

Ficou claro  durante as entrevistas com os empresários o fato de que eles têm plena 

consciência de seu  atendimento é um grande diferencial e um dos fatores que fizeram com 

que eles sobrevivessem. 
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Por fim e não menos importante,  a busca por matérias primas diferenciadas além de 

trazer uma vantagem competitiva foi capaz de proporcionar uma posição diferenciada perante 

os concorrentes. 

5.7 Análise das Empresas do Setor 
 

Inicialmente, como pode ser observado no quadro 25, estavam em atuação 49 

empresas do setor de vestuário do varejo na cidade de São Bernardo do Campo, que foram 

constituídas nos anos de 2006 a 2007. 

 Porém, com a visita do pesquisador aos endereços, foi possível comprovar que muitas 

encerram suas atividades por algum motivo. 

Assim, vale salientar que a capacidade de alguns empresários entrevistados, neste caso 

10, em manter suas empresas “a todo vapor” competindo no mercado foi importante. 

A “vitória mercadológica” destes empreendedores foi o que motivou o pesquisador a ir 

a campo e compreender quais os diferenciais, (destes homens e mulheres que se enveredaram 

na carreira de empresário e atingiram o sucesso apesar das dificuldades encontradas no setor, 

na carreira e no mercado como um todo), foram relevantes. 

O setor varejista é um setor de alta competitividade e o conhecimento do setor de 

atividade e do ambiente de negócios da cidade proporcionou a estes empreendedores uma 

sobrevivência acima da média tornando suas empresas longevas. 

 

Quadro 25 - Lista inicial de empresas do setor do vestuário a ser entrevistada. 
Endereço Proprietário Status 

Rua Orestes Suster, 375 - Das Casas. Gisele Palomaro Não Existe Mais 
Rua Garcia Lorca, 301 - Pauliceia. Rochele Itálico Olivio Vendeu o negócio para Rose 
Avenida Taboão, Do, 4224-Taboão Edenilza Paes Da Silva Munik Calçados 
Av Humberto De Alencar Castelo 
Branco, Qd - Vila Sonia Maria. 

Elisabete Baleiro Francisco Não Foi Possível Localizar Pela 
Falta De Numeração 

Rua Lirio Dos Vales, 122 - Monte 
Sião. 

Catia Cilene Da Ponta Jacinto Não Existe Mais 

Rua Heinrich Nordhoff, 193 - Parque 
Riacho Grande. 

Sandra Maria Justo De Lima Não Existe Mais 

Av. Senador Vergueiro, 3994 - Rudge 
Ramos. 

Dionizio Prado Spinelli Existe 

Av Taboão, 4156 - Taboão. Edjaire Alves Araujo Existe 
Rua 27 De Agosto, 20 – V. Sao Pedro. Maria Do Socorro C. A. Modesto Não Existe Mais 
Estrada Do Rio Claro, 1986 – Finmco Elisa Altina Gingeira Não Existe mais 
Rua Lino Coutinho, 192 - Jordanopolis Sandra Regina De Mello Conrado Não Existe Mais 
Rua Marechal Deodoro, 1237 - Centro. Cibelle Da Silva Virou Mundial Calçados 
Avenida Taboão, Do, 4493 - Taboão. Helen Angela De Lima S. Soares Fechou A 4 Meses 
Rua Marechal Deodoro, 1.754 Centro. Lilian Dos Santos Dias Lima Não Existe Mais 
Rua Garcia Lorca, 301 - Pauliceia. Janete Garcia Não Existe Mais 
Rua Helena Jacquey, 123 - Rudge 
Ramos. 

Sonia Maria Ribeiro Severo Existe 
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Av Caminho Do Mar, 3484 - Rudge 
Ramos. 

Milton Goncalves Existe 

Rua Marechal Deodoro,1651-Centro  Rodrigo Bueno Existe 
Av. Albert Schweitzer, 599 - 
Ferrazopolis 

Claudia Nunes Da Silva Virou Kyara Calçados 

Av Dom Pedro De Alcântara, 383 – 
Montanhao. 

Rosana Da Paz Matos Mudou De Endereço E Não Foi 
Identificado 

Rua Doutor Flaquer, 289 - Centro. Fabio Malagutti Existe 
Rua Caraíbas, 43 - Jardim Do Mar. Nedy Dias De Lima Goncalves Não Quis Atender A Pesquisa 
Avenida Capitão Casa, 3982 - Parque 
Espacial. 

Marcia Allebrandt Não Existe Mais 

Rua Marechal Deodoro, 936 - Centro. Rafael Felipe De Lima Existe 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1279 - 
Centro. 

Fabiana Gomes De Sa Existe 

Rua Mediterrâneo, 290 - Jardim Do 
Mar. 

Rosangela Galante Rinaldi Existe 

Av. Do Taboão, 4370 - Vila Santa 
Luzia. 

Antonio Cirotto Não Existe Mais 

Rua Jorge Pires, 125 - Jd. Lavinia Ivanildo Ferreira De Lima Virou Doceira 
Estrada Poney Club, 1475 - Jardim 
Orquídeas. 

Jose Carlos Da Silva Junior Virou Perfumaria 

Rua Newton Prado, 111 - Centro. Joaquim Junio Tavares De 
Abrantes 

O Prédio Foi Derrubado 

Estrada Dos Alvarengas, 3427 - 
Assunção. 

Lucineide Oliveira De Lima Existe 

Rua Mmdc, 770 - Pauliceia Daniela Silva De Paula Passou O Ponto A 6 Meses 
Av Caminho Do Mar, 3344 - Rudge 
Ramos. 

Cecilia Kiyoko Nakagawa  Não Existe Mais 

Rua Marechal Rondon, 40 - Centro. Elizangela Rosa De Souza Existe 
Rua Neusa Coelho, 297 - Vl. Sao Jose Adelzido Aparecido De Lira Virou Uma Igreja 
Av. Dom Pedro De Alcântara, 312 - 
Vila Sao Pedro. 

Daniela Nakamura Existe 

Rua Dos Meninos, 29 - Vila Vivaldi. Vagner Vasques Existe 
Av. Robert Kennedy, 285 - Vila Olga. Edgar Batista De Souza Existe 
Rua Marechal Rondon, 40 - Centro. Neilor De Almeida Oliveira Mudou De Ramo 
Avenida Taboão, Do, 4370 - Taboão. Noemi Ribeiro Pereira Fechou  4 Anos 
Avenida Doutor Rudge Ramos, 98 - 
Rudge Ramos. 

Adriana Mota Virou Bijuteria 

Rua Rio Branco, 242 - Centro. Edgar Rodrigo De Sousa Existe 
Rua Maria Adelaide L. Quelhas, 321 - 
Centro. 

Hermino Aureliano De Souza 
Neto 

Virou Residência 

Rua Universal, 822 - Jd. Hollywood Edneia De Lourdes Roque 
Urbinati 

Existe 

Rua Nove De Julho, 03 - Vila Tereza. Rita De Cassia Dambrosio Fratus Existe 
Rua Ildefonso Simões Lopes, 318c - 
Assunção. 

Deise Aparecida Ventura Campos 
Fernandes Leao Camolezi 

Existe 

Avenida Getúlio Vargas, 1040 - Vila 
Baeta Neves. 

Rosimeire Dominicheli De Moura Existe 

Av. Marechal Deodoro, 976 - Centro. Marcela Amaral Duraes Não Existe Mais 
Estrada Dos Alvarengas, 3427 - 
Assunção. 

Lucineide Oliveira De Lima Existe 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O número de micro e pequenas empresas que encerram suas atividades após a 

inauguração ainda continua alto, durante esta investigação e para comprovar a intenção desta 

pesquisa foram apresentados os quadros e números da mesma. 
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No quadro 26 estão relacionadas empresas que continuam em atividade em São 

Bernardo do Campo por mais de cinco anos após sua inauguração. Posteriormente, no quadro 

27, o número de empresas que compuseram a amostra da pesquisa.  

 

Quadro 26- Lista final das empresas em atividade no mercado de São Bernardo do Campo. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em uma conta comparativa entre as empresas do quadro 25 e as do quadro 26 nota-se 

que a taxa de mortalidade é realmente alta, chegando a 42%, o que fica muito próximo dos 

36,8% na análise geral da página 72. 

Interessante perceber nas declarações de alguns empresários entrevistados, que 

assumiram que o negócio havia falido, e também ao ouvir empresários próximos ao negócio 

que faliu, dizerem que os proprietários que fecharam seus estabelecimentos deixaram um 

legado negativo. 

Um legado de dívidas com fornecedores e colaboradores, fato este que pode 

comprovar estudos do SEBRAE sobre o custo social gerando alta taxa de mortalidade das 

empresas de micro e pequeno porte, conforme foi apresentado pelo estudo na página 20. 

No quadro 27 está apresentada lista dos 10 empresários que prontamente atenderam à 

pesquisa e ao pesquisador. 

 

 

Endereço Proprietário 
Av. do Taboão, 4156 - Taboão. Edjaire Alves Araujo 

Rua Marechal Deodoro, 1651 – Centro  Rodrigo Bueno 
Rua Doutor Flaquer, 289 - Centro. Fabio Malagutti 
Rua Caraíbas, 43 - Jardim Do Mar. Nedy Dias De Lima Goncalves 

Rua Marechal Deodoro, 936 - Centro. Rafael Felipe De Lima 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1279 - Centro. Fabiana Gomes De Sa 

Rua Mediterrâneo, 290 - Jardim Do Mar. Rosangela Galante Rinaldi 
Estrada Dos Alvarengas, 3427 - Assunção. Lucineide Oliveira De Lima 

Av. Senador Vergueiro, 3994 - Rudge Ramos. Dionizio Prado Spinelli 
Rua Marechal Rondon, 40 - Centro. Elizangela Rosa De Souza 

Av. Dom Pedro De Alcântara, 312 - Vila Sao Pedro. Daniela Nakamura 
Rua Dos Meninos, 29 - Vila Vivaldi. Vagner Vasques 

Av. Robert Kennedy, 285 - Vila Olga. Edgar Batista De Souza 
Rua Rio Branco, 242 - Centro. Edgar Rodrigo De Sousa 

Rua Universal, 822 - Jd. Hollywood Edneia De Lourdes Roque Urbinati 
Rua Nove De Julho, 03 - Vila Tereza. Rita De Cassia Dambrosio Fratus 

Rua Ildefonso Simões Lopes, 318c - Assunção. Deise Aparecida Ventura Campos Fernandes Leao Camolezi 
Avenida Getúlio Vargas, 1040 - Vila Baeta Neves. Rosimeire Dominicheli De Moura 

Estrada Dos Alvarengas, 3427 - Assunção. Lucineide Oliveira De Lima 
Av. Caminho Do Mar, 3484 - Rudge Ramos. Milton Goncalves 
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Quadro 27-Lista das empresas entrevistadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço Proprietário Obs. 
Rua Doutor Flaquer, 289 - Centro. Fabio  Malagutti Efetuada 

Rua Marechal Deodoro, 936 - Centro. Rafael Felipe De Lima Efetuada 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1279 - Centro. Fabiana Gomes De Sa Efetuada 

Rua Helena Jacquey, 123 - Rudge Ramos. Helena Maria Ribeiro Severo Efetuada 
Av. Senador Vergueiro, 3994 - Rudge Ramos. Dionizio Prado Spinelli Efetuada 

Rua Marechal Rondon, 40 - Centro. Elizangela Rosa De Souza Efetuada 
Rua Rio Branco, 242 - Centro. Edgar Rodrigo De Sousa Efetuada 

Avenida Getúlio Vargas, 1040 - Vila Baeta Neves. Rosimeire Dominicheli De Moura Efetuada 
Rua Marechal Deodoro, 1651 – Centro.  Rodrigo Bueno Efetuada 

Av Caminho Do Mar, 3484 - Rudge Ramos. Milton Goncalves Efetuada 



99 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As variáveis, macro e micro ambientais, são formadas por variáveis incontroláveis no 

macro ambiente e controláveis no micro ambiente e que exercem grande força sobre as 

organizações e principalmente sobre as empresas. 

As variáveis incontroláveis que compõem o macro ambiente tais como tecnológicas, 

político-legais, socioculturais, ambientais, demográficas e econômicas sobrecarregam as 

empresas e fazem com que elas tenham que dispensar tempo de gestão para acompanhar estas 

variáveis e compreender o quando elas são capazes de afetar o negócio.  

Já as variáveis que compõem o micro ambiente, fornecedores, clientes, concorrentes, 

bancos e sindicatos, também exercem grande força sobre as organizações, entretanto, são 

passíveis de controle, eis a razão de não serem incontroláveis. 

Compreender o ambiente de negócios é fator decisivo para uma empresa se manter no 

mercado ou não. Os empresários entrevistados nesta pesquisa, apesar do pouco estudo formal, 

desenvolveram certo feeling em relação ao ambiente que os rodeia e, a partir daí, 

desenvolveram planos de ação para gerencia-lo. 

Drucker, (2008) diz que não será somente a capacidade inovadora e empreendedora 

que faz com que as empresas se mantenham por mais tempo no mercado, mas também sua 

compreensão do ambiente de negócios. 

Esta pesquisa não esgota o assunto sobre as micro e pequenas empresas, nem tão 

pouco produz um conhecimento único e pontual sobre os assuntos investigados aqui. 

Entretanto, ela colabora com a academia e abre mais um caminho para as pesquisas. 

A expectativa é que com o avanço das pesquisas administrativas com foco em micro e 

pequenas empresas seja capaz de produzir material para colaborar com a redução da taxa de 

mortalidade das MPE´s no Brasil. 

Os itens que compuseram esta pesquisa apoiaram-se em teorias não só conhecidas 

como também complexas e utilizadas por grandes empresas. Porém, foi possível perceber que 

este conhecimento por ser utilizado por micro e pequenas empresas desde que seja 

compartilhado de forma didática no processo empreendedor. 

Este conhecimento não deve ser de utilizado única e exclusivamente por grandes 

empresas, mas sim, ser adaptado para empresas menores e ajudá-las a buscar competitividade 

e manter-se em atuação por mais anos no mercado. 
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O fato de empresas de micro e pequeno porte terem acesso a planejamento, plano de 

negócios, estratégias de marketing e planos de ação pode fazer grande diferença em sua 

manutenção em busca da longevidade. 

Podemos dizer que os empresários de sucesso, que fizeram parte desta pesquisa, 

buscaram diferenciais importantes para a manutenção de seu negócio no mercado. 

Diferenciais como a busca constante pelo aprimoramento do atendimento, a boa gestão 

dos impostos, a construção de um relacionamento duradouro com fornecedores estratégicos, 

além de buscar matérias-primas diferenciadas e manter-se atualizado, no que tange a produtos 

e conhecimento. 

Por outro lado, os empresários que fecharam seus negócios deixaram um legado 

negativo, além de contribuir para o ônus social. 

As relações entre os itens da pesquisa aplicada e a análise das categorias criadas após a 

aplicação da pergunta aberta gerou uma gama de possibilidades que podem ser utilizadas por 

outros pesquisadores. 

Os respondentes declararam que a criação do plano de negócios e a contratação de 

mão de obra qualificada, no início do negócio, fizeram a diferença. Este fato testificou-se com 

as pesquisas do SEBRAE e com as afirmações de especialistas em negócios, que a 

necessidade de se definir o que será feito antes de ser executado, torna-se imprescindível para 

a sobrevivência da empresa. 

Outra relação que chama atenção é a relação entre o conhecimento do setor, o 

desenvolvimento de fornecedores e matérias-primas exclusivas. Esta tríade bem gerida e 

administrada pode trazer não só sobrevida para empresa, mas também criar uma vantagem 

competitiva no mercado concorrencial e até mesmo uma vantagem competitiva sustentável. 

Estes fatores reunidos dão “poder” para a empresa e fazem com que o empresário 

tenha tranquilidade para administrar seu negócio. 

Como todos os recursos são escassos, a boa gestão destes recursos, conforme 

declarado pelos entrevistados como muito ou totalmente importante, pode ter sido fator 

decisivo entre as empresas que fecharam suas portas e as que se mantiveram ativas no 

mercado. 

A manutenção de uma micro ou pequena empresa exigirá do empresário esforços mais 

contundentes do que em empresas que disponibilizam de mais capital, sócios e colaboradores. 

Os empresários entrevistados declararam que, para manter a empresa no rumo certo, é 

necessária sua efetiva participação no negócio, como diz o dito popular “o olho do dono é que 

engorda o gado”.  
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Manter-se em um mercado tão competitivo e com tantas variáveis ambientais 

rodeando o negócio, não é uma tarefa fácil. Mas o que este trabalho discutiu foi que se forem 

construídos planos de negócios; se o empreendedor for capaz de se envolver no negócio; 

atender muito bem seu cliente; executar as tarefas diárias com diligência e disciplina; 

desenvolver uma rede de colaboradores; honrar e respeitar seus fornecedores; contratar e 

treinar a mão de obra; executar planos de marketing adequados, etc... Terá grandes chances de 

garantir a longevidade empresarial. 

Análise dos concorrentes, (Porter), compreensão do ambiente de negócios, (Porter), 

análise macro e micro ambiental, (Drucker), gestão dos processos, (Kaplan e Norton), 

valorização dos recursos internos para compor uma vantagem competitiva sustentável, (Collis 

e Montgomery) e tantas outras teorias e reflexões que orbitaram por este trabalho; fornece 

base para micro e pequenos empresários mudarem seus modelos de gestão. 

A inquietação do autor pode ser traduzida na grande expectativa por colaborar com a 

redução das taxas de mortalidades das MPE´s. Este trabalho pretende cooperar com a 

pesquisa acadêmica de forma a melhorar o desempenho de micro e pequenas empresas e sua 

sustentabilidade no mercado. 

Quiçá haja a possibilidade de pesquisadores encontrarem aqui algumas elucidações 

para pesquisas futuras no que tange à melhoria do desempenho de micro e pequenas 

empresas, principalmente fatores em comum, que fizeram com que estas empresas se 

mantivessem no mercado superando a média nacional. 
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APÊNDICE A 

Questionário-Final 

 

APRESENTAÇÃO 

Este questionário pretende coletar dados para estudo sobre a sobrevivência acima da média de 
MPE´s do ABC e o que utilizaram como prática. Gostaria de contar com sua colaboração 
respondendo a este questionário. NO LINK DA PESQUISA E NO INCIO DA IMPRESSA 
TEM UM TERMO DE ACEITE VOCÊ NÃO PRECISA SE IDENTIFICAR. Dê suas 
respostas conforme as instruções, não deixando NENHUMA questão em branco.  

Grato por sua colaboração 
Aluno Mestrando: Cláudio Zanutim Moraes 

CPF: 141.993.968-88 
Orientador: Profº Drº Kleber Markus 

CPF: 046.571.078-60 
 
(   ) Aceito participar desta pesquisa por livre e espontânea vontade e convicção 
 
Abaixo estão listadas algumas frases sobre os recursos internos da empresa e que fizeram a 
diferença, para que ela se mantivesse viva até o momento. INDIQUE O QUANTO VOCÊ 
CONCORDA OU DISCORDA DE CADA UMA DELAS. Dê suas respostas anotando, nos 
parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5), que melhor representa sua 
resposta. 
 
1 = Discordo Totalmente  
2 = Discordo Pouco 
3 = Nem discordo, nem concordo.  
4 = Concordo Muito 
5 = Concordo Totalmente 
 
(      ) Foi possível chegar até aqui por causa dos conhecimentos técnicos e específicos do/dos 
proprietários. 
(      ) A empresa depende totalmente do/dos sócios, para manter-se viva. 
(      ) Conhecimento e Know-How do proprietário 
(      ) A equipe formada na constituição da empresa fez toda a diferença para que ela 
sobrevivesse a uma taxa acima da média 
(      ) As contrações efetuadas durante os anos de existência desta empresa fez com que ela 
atingisse os mais de cinco anos de vida. 
(      ) Boas Práticas de Fabricação e de Atendimento 
(      ) Recursos humanos exclusivos, ou seja, contratações diferenciadas para sua empresa. 
(      ) Somente um cliente potencial manteve a empresa até aqui 
(      ) A capacidade de entrega e de gestão dos preços trouxe a empresa até aqui 
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Abaixo estão listadas algumas frases sobre boas práticas e planejamento e controle que 
tem relação com a sobrevivência da empresa e suas competências internas. INDIQUE O 
QUANTO VOCÊ ACREDITA QUE CAUSOU IMPACTO NA EMPRESA. Dê suas 
respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5) que 
melhor representa sua resposta. 
1 = Discordo Totalmente  
2 = Discordo Pouco 
3 = Nem discordo, nem concordo  
4 = Concordo Muito 
5 = Concordo Totalmente 
 

A EMPRESA SOBREVIVEU POR QUE... 

(    ) Os objetivos da empresa estão alinhados à estratégia 
(    ) A preocupação com o feedback dos envolvidos no negócio fez com que a empresa 
chegasse até aqui. 
(    ) Tem planos de Marketing bem elaborados 
(    ) Mesmo sem comunicar a visão e a missão visualmente, tem um planejamento 
estratégico. 
(    ) A existência de um plano de negócio durante a constituição da empresa fez a 
diferença. 
(    ) Tem planejamento estratégico de médio e longo prazo 
 
 
Abaixo estão listadas algumas frases sobre forças competitivas no mercado da empresa 
que tem relação com a sua sobrevivência. INDIQUE O QUANTO VOCÊ ACREDITA 
QUE CAUSOU IMPACTO NA EMPRESA. Dê suas respostas anotando, nos parênteses 
que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5) que melhor representa sua resposta. 
 
1 = Discordo Totalmente  
2 = Discordo Pouco 
3 = Nem discordo, nem concordo  
4 = Concordo Muito 
5 = Concordo Totalmente 
 
 
 
 
(    ) O conhecimento prévio do setor garantiu a sobrevida da empresa. 
(    ) Fornecedores estratégicos e desenvolvidos na criação da empresa colaboraram para a 
sobrevivência da empresa.  
(    ) Acesso a matérias primas diferenciadas garante a competitividade 
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PERGUNTA ABERTA 
 
O Srº/Srª acredita que sua capacidade de conhecer o ambiente de negócios aqui da região, o 
desenvolvimento de uma comunidade e personalidades próprias para sua empresa, a 
habilidade de construir relacionamentos com parceiros de negócios duradouros e por fim o 
modelo gestão financeira de sua empresa foram fatores que considera como diferenciais para 
manter a empresa viva até hoje?     
 
 
 
DADOS COMPLEMENTARES 

 
1. SEXO: 1 (   ) FEMININO   2 (   ) MASCULINO 
2. IDADE: ____ANOS. 
3. ESTADO CIVIL: 1. (   ) SOLTEIRO      2. (   ) CASADO    3. (   ) OUTROS 
4. ESCOLARIDADE (INDIQUE O NÍVEL MAIS ALTO ALCANÇADO) 

1 (    ) 
Fundamental 

completo 

2 (   ) 
Nível médio 

completo 

3 (   )  
Superior 
completo 

4 (   ) 
Especialização 

completa 

5 (   ) 
Mestrado 
completo 

6 (    ) 
Doutorado 
completo 

 
5. TEMPO DE VIDA DA  EMPRESA: ____ ANOS. 
6. CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: 1 (   )LTDA-ME  2 (     ) EPP  3 (   ) MEI            

4.(   )LTDA 
7. ATUALMENTE OCUPA QUAL FUNÇÃO?  1 (   ) Sócio Proprietário                          

2  (   ) Diretor.                       3 (   )Único Dono  
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Nº 

Você foi selecionado para participar de uma pesquisa e sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento não sendo penalizado de forma alguma. Após ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguro o 

sigilo sobre sua participação. O objetivo desta pesquisa é identificar se empresas de 

pequeno e micro porte, localizadas na Cidade de São Bernardo do Campo, desenvolvem 

práticas internas Gestão. Para a presente pesquisa não há riscos previsíveis ou possíveis 

desconfortos para os sujeitos selecionados, desta forma também não há previsão de 

indenização/reparação. Assim, asseguro não haver riscos previsíveis, ou possíveis, 

desconforto para você participante. Quanto aos benefícios da pesquisa, sua participação é 

importante e fundamental na medida em que poderá ajudar na identificação destas práticas 

de Gestão e assim trazer sugestões de melhorias para o segmento de empresas de micro e 

pequeno porte. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: LONGEVIDADE EMPRESARIAL: UM ESTUDO EM MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO SETOR DE VAREJO. 

Pesquisador Responsável: Cláudio Zanutim Moraes  

Orientadora Responsável: Prof. Dr. Kleber Markus 

_________________________       _________________________ 

Pesquisador                        Empresário 
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APÊNDICE C 

 

TRANSCRIÇÕES DA PERGUNTA ABERTA 

 

A pergunta 

 

O Srº/Srª acredita que: Sua capacidade de conhecer o ambiente de negócios de São 

Bernardo e região, o desenvolvimento de uma comunidade e personalidades próprias para 

sua empresa, a habilidade de construir relacionamentos com parceiros de negócios 

duradouros e o modelo gestão financeira que tem em sua empresa foram fatores que você 

considera como diferenciais e que fez com que a empresa se mantivesse viva até hoje?  

 

Entrevistado número 1 - Dionizio 

 

( Entrevistado não autorizou a gravação) 

O entrevistado também não autorizou a escrita da entrevista, como advogado, ele 

não quis se comprometer com suas observações. Entretanto, foi autorizado por ele anotar 

suas observações de forma macro, as quais seguem abaixo. 

- Falta de apoio do governo  

- Crédito confuso e burocrático 

-Reclamações quanto aos programas de bolsas do governo, suas críticas forma 

contundentes em relação a este tema. 

-Gosta de fazer cursos no SEBRAE- Diadema 

- SEBRAE foi até a loja, inclusive declarou que aprecia o trabalho da instituição. 

 

Entrevistado Número 2- Rodrigo 

 

( Entrevistado não autorizou a gravação) 

 

O entrevistado atribuiu à sobrevivência de sua empresa, três fatores: 

Paixão: o comprometimento com  um sonho; 

Pessoas: tratar todas as pessoas bem, vendedores, clientes e toda a cadeia; 

O sacrifício: Sonhar, acordar e não dormir para que meu sonho virasse realidade. 
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Entrevistado Número 3 -  Helena 

 

Helena: Foram, foram eu acho que este diferencial que a gente tem de mercadoria. 

A gestão lá do, né, de quem cuida do meu sócio que cuida da parte financeira. Pra ela ficar 

viva, na realidade, este tipo de loja aqui você não tira nada dela. Você trabalha sempre 

pensando no futuro.  

Para você ter uma ideia nestes três anos a agente não tirou nada ainda, a gente só 

aplicou e controlou todos os custos tal quer dizer, a gente espera agora começar a ganhar 

alguma coisa. Por quê ? O governo leva tudo. 

Entrevistador: O governo leva tudo é ótimo? (risos) 

Helena: Leva mesmo, se você tiver uma ideia hoje essa linha dia, que a gente 

trabalha, é 46% do preço da mercadoria é imposto.  

Entrevistador: Caramba!! 

Helena: É imposto, como que a gente sobrevive? Se você tira, se eu for tirar 

alguma coisa aqui , eu num pago fornecedor ou a loja morre. Ce entendeu? Então ce tem 

que se estrutura tanto , tanto , tanto, a ponto de chegar e falar assim, bom agora eu posso 

tirar dois mil por mês. Mas num ainda num to tirando tá?  

Esses últimos três anos, por causa dos impostos, nossa! O que vem de imposto aqui. 

Todo mundo quer uma partizinha. 

Entrevistador: E a senhora vive como então? O teu marido trabalha em outra 

função? 

Helena: O meu marido trabalha em outra função é aposentado, eu também sou. 

Nos dois temos salários, então vamos dizer: a gente abriu aqui com a intenção, vou te 

dizer, a intenção de tirar pelo menos o dinheiro para pagar o convênio médico. 

Entrevistador: Caramba!! 

Helena: ai ele falou: vamos trabalhar pra gente pagar convenio médico. Então de lá 

a gente tira, por que o convenio pra minha idade é dois mil reais por mês. Então vamu, 

vamu, e não ta dando, por enquanto nós estamos bancando nosso convenio ainda pra e 

administrando pra tentar tirar esse convenio. Por  enquanto não deu não. Por que? Porque 

quando eu comprei esta loja eu não comprei a vista. Eu comprei e fiquei um ano e meio 

ainda pagando, né? Pros antigos proprietários, ii colocando mercadoria, então você não 

tem como, então vamos dizer: é o que falam, a loja leva dois anos, até pra começar, pra ela 

se pagar. Só que a minha não, a minha levou um pouco mais, vamos dizer,  a minha levou 

três  anos para se pagar, por que se pagar, porque eu tinha que eu devia e pagar o que eu 
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coloquei. Então agora ela vai começar a andar com as proporias pernas e eu espero poder 

tirar alguma coisa. (Risos) 

Entrevistador: É, até construir toda a clientela e tudo mais né? 

Helena: A clientela não, a clientela já tinha, vamos dizer, é, são clientes fieis como 

a gente disse né? E são mais assim, pessoal do Rudge é muito conservador, né? Então eles 

vem mesmo, as clientes nossas são mais senhoras, que tão acostumadas com.... por isso 

mercadoria diferenciada. Porque a mercadoria que  a gente tem é pra suprir esses clientes 

diferentes que a gente tem. Então nós não, a gente não tem assim , vamos dizer. Tem crise, 

tem crise do inverno , do verão, das estações, a gente tem crise. Mas no dia a dia nossa 

lingerie, ela é diferenciada, a cliente precisa ela vem aqui. 

Ela as vezes até tenta ir em outros lugares, mas ai elas chegam falando: Ai procurei, 

tentei comprar uma outra em loja tal, mas não funcionou, eu tenho que vir aqui mesmo. 

Entrevistador: Ai este conjunto produto/atendimento, né? 

Helena: Exatamente, então, agora, mas é difícil. Se a gente não pagasse tanto 

imposto ia ser melhor. 

Entrevistador: e o SEBRAE dona Helena? O SEBRAE o apoio, a própria 

prefeitura de São Bernardo, tem , tem alguma.... 

Helena: Então, eu nunca fui né. Mas minha filha foi e fizeram cursos no SEBARE 

e tentamos aplicar tudo e melhorar o próprio shopping a gente esta tentando chamar a 

atenção né? 

Entrevistador: A competitividade é muito grande, 

Helena: Isso, a gente faz propaganda, assim, procura divulgar, mas não é tanto, 

porque também não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro. 

Entrevistador: É, o dinheiro está curto não é? 

Helena: Tá, todo mundo tá trabalhando, vamos dizer, se você vê a maioria dos que 

estão aqui num vivem só disso. Eles têm outros rendimentos por traz, todo mundo tem, por 

que se fosse viver só disso. 

Entrevistador:  A senhora acha que as empresas que quebraram, principalmente 

aqui que a senhora tem o visual e tal, tem haver com as pessoas viverem só desse negócio e 

não aguentar o custo de vida mais alto do que o lucro? 

Helena: Tem , isso tem. Todas que eu vi que quebraram é isso 

Entrevistador: É? 

Helena: É, por que tentou viver só disso. Se tentar viver só disso morre 

Entrevistador: Caramba!! 
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Helena: Não vai em frente. Nossa e é assim éééé. 

Entrevistador: E compensa esse sacrifício dona Helena? 

Helena: Ahhhh, pelo menos a gente tá fazendo alguma coisa, no meu caso se eu 

ficar em casa eu vou morrer certo , então (risos). Aqui pelo menos eu to fazendo alguma 

coisa, estou vivendo. Espero poder tirar o dinheiro do convenio médico. 

 

Entrevistado Número 4- Rafael 

 

Rafael: Concordo, concordo plenamente. Eu nasci aqui meu, então a gente já 

conhece onde qui... tem movimento, onde que não tem movimento, onde que é bom de 

abrir loja, onde que não é bom. Se vai dar certo ( esse ai tá 25). 

Entrevistador: E esta questão da gestão financeira Rafael? você... você, você 

trabalha com uma boa gestão financeira pra trazer a empresa até... Você acha que isto fez o 

diferencial, ou seja... 

Rafael: fez 

Entrevistador: tem alguns competidores que morreram... 

Rafael: É por que se não investir direito num da certo né cara? Ce colocar tudo em 

um produto que não vende, num vai da certo. Se não tiver dinheiro pa mante também num 

da certo. Se não tive dinheiro pa compra a matéria prima também... porque pá compra pra 

revende se num tem lucro. Hoje, hoje num tem lucro, porque você compra, vamu supor, 

geralmente o lucro é 2.3 por mercadoria, comprando pra revende, só que ai se tira 5% pra 

vendedora. Ai se tira do salário, se paga almoço, paga condução, chega na hora que ce 

troca figura, né? Ce troca figurinha. 

Entrevistador: Voce acredita que a carga tributária, ela é um fator complicador 

para você no teu negócio? Ou não? 

Rafael: Da micro empresa, da micro empresa não. Micro empresa não porque a 

carga ééé.... baixa, não é muita não! Mas só quiiiii, os encargos pra voce mante o aluguel, 

voce mante um funcionário, que ai ce, quanto mais vende mas voce também tira aquele 5% 

pa dá po funcionário. 

Entrevistador: Que é a comissão? 

Rafael:Que é a comissão 

Entrevistador: Tá. Essa outra questão aqui Rafael, que é ah!!! o Relacionamento 

com os parceiros de negócio, com teus fornecedores, com teus clientes. Isso faz também 
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com que a empresa, a empresa, tenha chegado até aqui. A tua maneira de conduzir os 

negócios com estes parceiros. 

Rafael: Sim, são parceiros bons e pagando a vista voce tem poder de compra, então 

ce já ganha desconto, ce ganha na entrega mais rápida. Tudo esses fatores ajuda. 

Entrevistador: E este ambiente de negócios de São Bernardo voce acha que ajuda, 

ah..!! Também manteve a empresa até aqui ou seja... 

Rafael: Ajuda! 

Entrevistador: Éh... São Bernardo tem um PIB maior, tem.... isso ajuda? 

Rafael: Ajuda! 

Entrevistador: Ou ajudou, né? 

Rafael: Não, ajuda! Por que tem bastantes escolas particulares que tem balé e judô, 

que o poder aquisitivo é maior e a escola acaba não vendendo esse produto, então eles vem 

procura aqui. E como a gente já é antigo aqui, eles acabam parando aqui. 

Entrevistador: Ah! isso é importante. Então o principal produção é esse material? 

Rafael: É 

Entrevistador: Balé e Judô? 

Rafael: O que a gente vende mais é balé, judô e natação, é que mantem a  empresa. 

 

Entrevistado Número 5- Edgar 

 

Edgar: Com certeza sim, se não tivesse os parceiros e... Atendimento e tudo, até o 

planejamento num chegaria até onde cheguei. 

Entrevistador: Não né? 

Edgar: Não. 

Entrevistador: E, por exemplo, conhecer o ambiente de negócio de São Bernardo, 

você acha que... Você conhece bem São Bernardo?  

Edgar: Pesquisa nem sempre, mais com os parceiros do ramo igual ao meu né. E ai 

como é que tá? Dá pra continuar? O que a gente tá de competitivo ou não?  

Entrevistador: Não?  

Edgar: Uma pesquisa eu faço, mas não ela a risca né?  

Entrevistador: Tá 

Edgar: Mais de perguntar e tal. 

Entrevistador: Ihhh, esta questão de gestão financeira. O modelo de gestão 

financeira teu aqui, você acha que isso, ajuda? Não Ajuda? Ajudou? 
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Edgar: Não, ajuda e tá ajudando até hoje, né? Sim. Mas eu preciso me aprimorar 

mais. 

Entrevistador: Mas o teu modelo, você diria que é mais conservador tal ou você é 

um cara que não gasta muito. 

Edgar: Não, não sou conservador não, eu arrisco bastante. 

Entrevistador: É? 

Edgar: Arrisco lógico. 

Entrevistador: Tá 

Edgar: Conservador não, nem posso ser conservador. 

Entrevistador: E esta habilidade dos relacionamentos Edgar? 

Edgar: Hum!! 

Entrevistador: Com, com os teus parceiros de negócio? Você que isso ajudou 

também? 

Edgar: Bastante! Sempre. 

Entrevistador: Fornecedor, cliente. 

Edgar: fornecedor, o cliente. Você tem que tá sempre com a parceria com eles, eu 

dependo deles, se eu não tivé eles minha empresa não vai pá frente. 

 

Entrevistador: Legal. Você quer deixar alguma coisa registrada desta nossa 

entrevista aqui, Dica para quem quebrou. Dica para que o cara possa se manter no 

mercado? 

Edgar: Ah!!Não, persistência sempre né velho. Não pode se acomodar. É o que 

você falou, a pesquisa tem que estar perguntando sempre, se não está vendendo abaixa, vai 

pro sacrifício, se aperta um pouco, melhora investe de novo. Tem que ser assim cara. 

Entrevistador: Legal, Edgar. Obrigado. 

 

Entrevistado Número 6- Fabiana 

 

Fabiana: Uhm!  Eu conheço, conheço tudo, conheço as pessoas que é isso que 

você falou, de fornecedor é isso? 

Entrevistador: É, e o desenvolvimento dessa comunidade? Os parceiros? E o 

modelo de gestão financeira, o teu modelo de gestão financeira foram fatores que você 

considera, como diferentes e que fez com que a empresa se mantivesse até aqui? 

Fabiana:  o jeito de eu trabalhar foi  o que fez com que eu... 
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Entrevistador: Como assim o teu jeito? Por exemplo, esta gestão financeira, como 

é que você faz? O que eu faz  de diferente que os outros não fizeram e  morreram, não é? 

Fabiana: Eu? 

Entrevistador: É 

Fabiana: A gente tem que procurar mercadoria boa, que tá na!!.. que tá no auge e 

você te um preço bom. 

Entrevistador: E fora.... 

Fabiana: e o atendimento bom. 

Entrevistador: ... isto como e que você faz fluxo de caixa, estas coisas, como é que 

você gerencia este dinheiro todo? O teu dinheiro, o movimento da empresa? 

Fabiana:  Na realidade, todo comercio, ele troca seis por meia dúzia, se tá 

entendendo, você não fica com aquela COISA!!! De ganhar muito, tipo assim, eu to viva, 

por que é tipo assim, eu vendo muito, eu é, tipo assim, eu acho que o meu atendimento, o 

atendimento da loja é que cativa os cliente e o preço eu corro atrás de preço e atendo bem, 

ai as pessoas voltam, eu tenho cliente de muitos anos. 

Entrevistador: Então quer dizer, o atendimento na tua loja é um diferencial que 

você considera importante para... 

Fabiana: Eu acho, eu acho. 

Entrevistador: ... para ficar viva até hoje. 

Fabiana: O que eu acho que o... todo mundo chega, olha eu compro... (todos meus 

clientes falam). Eu compro aqui por sua causa e por  que voe tem uma mercadoria boa, 

isso. Todo mundo fala, não é uma pessoa, é várias. 

Na realidade a única, única pessoa que não gostou do meu atendimento, que não 

gostou de mim, foi uma pessoa, só que depois. Ela uma vez ela não quis ser atendida por 

mim, falou para o meu marido: - A Bia tá ai? Marido: ah! Você quer ser atendida por ela? 

Cliente: Não é porque se ela tivesse aí a mim não ia. 

Única! Única! Tem 16 anos. Ai depois, ela se, depois de um tempo, acho que não 

sei o que eu fiz para ela, não sei se eu atendi mal, não sei. Por que eu nunca atendo mal 

ninguém. Quando ela voltou, depois, e hoje ela é minha cliente e compra comigo.... 

Entrevistador: Fiel? 

Fabiana:... Fiel e ela vêm aqui direto. Não entendi também o que foi que 

aconteceu. Também não perguntei, por que também se você ficar direto por que você não 

quis. Para ela nem saber que eu sei né? Mas eu sei quem é ela por que meu marido falou e 
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depois ele me mostrou ela, que é , que são pessoas. Geralmente as pessoas que compram 

aqui em Soa Bernardo eles compram em um lugar, eles são fieis, entendeu? 

Entrevistador: Acostuma? 

Fabiana: Eles acostumam e eles voltam, eles podem comprar uma ou outra coisa 

fora, mas eles voltam aqui, não tem jeito. 

Entrevistador: Oh. Bia. E governo? Imposto, como é que você faz esta... 

Fabiana: Nossa!!! É muita tarifa, e muita. Todo hora minha contadora fala tem que 

pagar isso tem que pagar aquilo. Se tem paga isto e isso aqui aparece, é muita coisa. 

Entrevistador: Tem algumas coisa que vem para você como surpresa ou você sabe 

tudo o que tem para pagar? 

Fabiana: Eu não sei de nada, minha cunhada é minha contadora, ela chego e só 

fala, ó, você tem que pagar é isso, isso , isso, eu vou pagando, por que eu confio nela por 

que ela é minha cunhada. 

Entrevistador: Você acha que a ajuda desta sua cunhada na gestão financeira 

também... 

Fabiana: Ajudou bastante, por que ela é cunhada e me fez um preço camarada 

também. Porque se eu fosse pagar outro contador, misericórdia. 

Entrevistador: Mais ela te ajudou a você ficar muito tempo no mercado assim? 

Você acha que?... 

Fabiana: Não ela, não. Não por que ela só ajuda tipo assim, quando eu atraso uma 

conta, essas coisa, ficar em cima, fica muito em cima assim pra mim oh! Ce não pagou 

esse, ele olha lá, ele fica olhando... 

Entrevistador: O teu irmão? 

Fabiana: O meu irmão, ele e que é meu contador, na realidade é minha cunhada 

que é minha contadora, mas é ele que fica, ai no caso ele fala, você não pagou tal e tal. 

Entrevistador: E o teu controle de caixa? Como é que você faz? Por exemplo, é 

você que cuida de contas a pagar e contas a receber? 

Fabiana: é eu cuido. 
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Entrevistado Número 7- Elisangela 

 

 

Elisangela: É, eu acha que sim, né? Ah! é meio complicado de falar viu, é... 

Entrevistador: você conhece bem São Bernardo? Nasceu aqui? 

Elisangela: Nasci aqui né, e que aqui é. Na verdade o que a gente conhece mesmo 

é o... o comercio que eu conheço é o daqui da Lauro Gomes, nunca fui pra outro lugar pra 

trabalhar em comercio, não. Sempre entendeu? É.... 

Entrevistador: O que você acha que foi assim Elisangela, um diferencial seu, para 

você ficar tanto tempo? Porque neste tempo em que você está aqui você já deve ter visto 

passar muita gente? 

Elisangela: Já 

Entrevistador: O que você acha que é diferente de você que está viva, que está 

aqui trabalhando ainda e um monte de gente que quebrou, que teve de fechar. 

Elisangela: Eu não sei se vai servir, mas eu acha que é Deus e coragem... 

Entrevistador: É 

Elisangela: Só isso. Não tem outra coisa pra mim te falar não 

Entrevistador: Mas, por exemplo, a maneira como você cuida das finanças, você 

acha que ajuda? Você sempre foi uma pessoa conservadora, extravagante? 

Terceira: Como administrou né? 

Entrevistador: É 

Elisangela: É , sou , to assim, to passando por uma dificuldade financeira. Mas isto 

aconteceu porque eu acabei deixando meu marido que não entendia, é , muito administrar. 

Mas, enquanto eu administrei tudo correu bem... 

Entrevistador: Tá 

Elisangela: Entendeu? Agora hoje eu to passando por uma situação bem difícil, né? 

Mas aqui, esta loja, por que eu tinha cinco lojas , né? Com cinco aqui 

Entrevistador:  Cinco aqui, nestes boxes. 

Elisangela: Aqui na Lauro Gomes, perdi um ponto que eu paguei 45 mil reais, 

perdi tudo em dividas, né? Tava até conversando com uma amiga minha, iiii 

Entrevistador: 45 mil reais em um box aqui dentro? 

Elisangela: Não , um ponto. Sabe essas galerias novas? 

Entrevistador: Ah , tá! 
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Elisangela: eles vendem o ponto e você continua pagando o condomínio. Não fluiu 

o negócio, tinha uma loja grande, isto há três anos, perdi mesmo. Paguei contas assim que, 

pra mim, é ... era dinheiro que dava pra mim estar muito bem. 

Entrevistador: E isto você fez com a administração do seu marido ou voce estava 

sozinha? 

Elisangela:  Meu marido, não ele tava cuidando de tudo. 

Entrevistador: Se você tivesse sozinha, teria feito isso? 

Elisangela: Ah! Não teria não, teria não. Tanto que hoje graças a Deus, aqui a 

gente passa dificuldades, por que hoje o comércio ta muito difícil, mas está tudo em dia. 

Entrevistador: Legal. E hoje você quem administra? 

Elisangela: É só tenho esta. 

Entrevistador: Hoje você só tem esta loja? 

Elisangela: Só fico aqui 

Entrevistador: Tá. Legal. E o ambiente de São Bernardo aqui para negócios, você 

acha que é bom? 

Elisangela: Ah, eu acho bom, só, só acho assim, que é aqui, os próprios 

comerciantes, eles deixam  ééé.. o produto em São Bernardo é muito mais barato do que 

em outras regiões... 

Entrevistador: Por que? 

Elisangela: Se voce for em Santo André, o que eu vendo, lá é vendido com u preço 

maior 

Entrevistador:  Por que que acontece isto? 

Elisangela: Eu não sei por que, não sei se aqui é maior o comercio popular do que 

em Santo André. Se for ver a feira de lá é bem pequeninha. Talvez seja por isso. Então 

aqui as coisas são mais baratas. A gente tem uma margem de lucro muito pouca, né? E um 

monte de imposto pá pagá, conta pá pagá. 

Entrevistador:  Imposto mata? 

Elisangela: É 

Entrevistador:  Todo mundo tem reclamado do imposto 

Elisangela: Eu acho muito, é muito difícil. Todo mundo tira um pouquinho. É o 

banco que tira, é a maquinha. Essas maquinhas ai são um absurdo. São verdadeiros ladrões. 

Entrevistador:  Obrigado. 

 

Entrevistado Número 8- Rosimeire 
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Rosimeire: Teve sim, foi fornecedor, foi a clientela, a amizade. Foi isso mesmo. 

Entrevistador:  É? 

Rosimeire: Foi 

Entrevistador: Por exemplo, a  maneira como você faz a gestão do teu caixa, você 

tem algum, algum segredo, sei lá, algum segredo teu que fez você sobreviver em relação a 

esse monte de gente que... 

Rosimeire: Não, não sei por que foi, acho que pagar as contas em dia, preocupação 

com o pré-datado, acho que foi isso. Não deixar enrolar uma dívida, entendeu? Acho que 

foi isso 

Entrevistador:  Você tinha um capital inicial na abertura? 

Rosimeire: Sim, adquirimos tudo, compramos mercadoria e só. Não colocamos 

mais nada aqui dentro. 

Entrevistador:  A empresa vem funcionando desde lá... 

Rosimeire: Vem funcionando, vem funcionando. Se você está vendo que tem 

algum cheque, alguma pendencia, você faz uma promoção, ce abaixa os preço e é assim, 

vai assim. 

Entrevistador:  E os seus clientes hoje, são fieis? 

Rosimeire: Fieis 

Entrevistador: è gente que já está contigo...  

Rosimeire: É. Uma cartela de clientes grandes, grandes mesmo. 

Entrevistador:  Ao que, que você justificaria isto, a fidelidade do teu cliente no, 

pra tua empresa? 

Rosimeire: eu acho que o atendimento e a qualidade do produto, você chega e fala 

pra mim eu quero... eu queria tanto um vestido tal, eu queria tanto uma peça. Voce procura 

ir buscar para aquela pessoa mesmo que não for sua mercadoria 

Entrevistador:  Ah! Você nos teus fornecedores estratégicos ai, e pega.... 

Rosimeire: Preciso, e vou buscar. 

Entrevistador:   e traz para a pessoa aqui 

Rosimeire: É tem que ser assim, tem que ser o atendimento, não tenho hoje. Deixa 

o telefone, chegando eu te ligo, acho que tem que ser assim. 

Entrevistador:  E você hoje pode falar que você tem um conhecimento desse 

ambiente de negócios de São Bernardo? O que você diria a respeito disto? 
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Rosimeire: Não, acho que tem pessoas muito mais qualificadas né? A gente tá aí 

no ramo, tá vendendo, tá atendendo, mas tem pessoas mais qualificadas, acredito que sim. 

Não sei por que não deu certo, porque muitas fecharam ai. (risos) 

Entrevistador:  è isso que a agente está tentando decobrir. A gente não consegue 

entender ainda se isto tem haver com a gestão do caixa né, ou seja, é... gasta menos do que 

realmente .... 

Rosimeire: Gasta-se mais  né, do que se vende? 

Entrevistador:  É, ou então se gasta mais do que fatura, não se é isso. Voce, voce , 

voce não faz isso? 

Rosimeire: A gente tentar ir na medida 

Entrevistador:  Tá, legal! 

Rosimeire: Entendeu? Ir na medida. Aqui o bairro em si só não tá melhor, por que 

o bairro em si, ele deu uma parada. Necessita aqui de um comércio bom, entendeu? Tem 

dois prédios ali pra alugar. Aqui tá precisando de alguma coisa que movimente. 

Por isso que o Baeta tá um pouco parado, ainda tá parado. 

Entrevistador:  Baeta é nome deste bairro 

Rosimeire: Baeta Neves 

Entrevistador:  Baeta Neves? Tá? E , quando você chegou aqui a cinco anos, não 

era assim? 

Rosimeire: Era melhor 

Entrevistador:  Era melhor!! 

Rosimeire: Era melhor, muito melhor. Foram três anos que nós trabalhamos aqui 

de sucesso mesmo, três anos muito bom. 

Entrevistador:  è mesmo? 

Rosimeire: É, depois já... deu uma parada. Assim, fez aquela clientela boa, que vai 

mantendo , entendeu? Mantendo aquela clientela 

Entrevistador:  O que você acha que aconteceu? 

Rosimeire: Não sei. Muitos fecharam. Outras coisas se abriram, não sei o que que 

foi , não sei, o Baeta parou o movimento mesmo 

Entrevistador:  E aqui é próximo ao centro né? 

Rosimeire: Pois é. 

Entrevistador:  Não é por isso, você não tem um alta concorrência ali na Marechal 

Deodoro. 
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Rosimeire: Não, eu acredito que seja aqui algum ponto forte. Algum magazine, 

uma casas  Bahia. Por que Bancos nós temos. A clientela do banco, praticamente é cliente 

nosso, o pessoal que vem receber, entendeu? 

Entrevistador:  Quando voce falou ai , na gestão de caixa. Cuidado com o pré-

datado, o que você quis dizer com isto? 

Rosimeire: Por que tem pessoa que não tem, tem medo, assim. No caso eu tenho 

medo de me envolver com muitos cheques de muita compra e depois isso não ser rentável. 

Entendeu? A mercadoria ficar parada ai  

Entrevistador:  Ah!! na compra e não na venda? 

Rosimeire: Não na venda, não na compra. Então eu prefiro ir mais devagar, ir mais 

devagar. Eu acho que isto que tá durando um pouco mais. 

Entrevistador:  Tá, legal!! Muito bem 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Número 9- Fabio 

 

Fabio: É isso ai, sem dúvida. Muito. Isso ai é totalmente, totalmente. 

Entrevistador: Você é de São Bernardo? 

Fabio: Sou 

Entrevistador: É  

Fabio: 41 anos 

Entrevistador: O ambiente de negócios aqui teu...? 

Fabio: Proce te ideia, era criança, cinco ou seis anos. Onde é o shopping ali, meu 

pai tinha duas lojas. Não tinha de shopping aqui, nem nada. Meu pai tinha duas lojas, onde 

é a lanchonete aqui, meu pai tinha outra. Então já venho nuahh, nuahh!! Praticamente 

comércio né? 

Entrevistador: Quer dizer, este ambiente aqui já é quase o teu habitat natural, ai?  

Fabio: E assim oh! O que me ajuda muito é pelo fato de eu estar com pessoas por 

dia, tá conversando. Por isso que eu falei assim ah! Aprendi muito com o banco 

Entrevistador: Que é essa comunidade de relacionamentos, não é? 
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Fabio: É. E aee. O que acontece? Ehhh!! Você acaba desenvolvendo, conversa, 

procurar um fornecedor, procurar rever suas margens. Então um monte de coisa. Então. 

Por que assim , oh! Hoje gerente de banco , ele vai saber da parte financeira, ele vai saber 

sobre calculo. Mas ele não vive o dia a dia da empresa. Ele chega pra mim aqui na loja e 

fala assim: “Pô, Fabio, você precisa diminuir aqui, esticar sua divida, oh!” É fácil. Isso pro 

cara na teoria, é fácil. Na prática é totalmente diferente. A prática é outra. 

Entrevistador: Você tem uma taxa que você não recupera né?  

Fabio: É não tem. 

Entrevistador: A taxa do dinheiro, o custo do dinheiro, a manutenção dele é muito 

mais cara do que o custo de manutenção da mercadoria.   

Fabio:  E é assim oh, e no meu seguimento, ehh. A gente vende com o preço daqui 

da frente, que inaugurou agora o restaurante. Meu, eu posso ter um blaser ai, ficar dois 

anos que ele não vai estragar. Ali não o cara é obrigado a toda hora ta repondo ehh . Se 

comprar uma salada e não sair, se comprar uns legumes e não í , ferrou 

Entrevistador: É o índice de perda e desperdício dele, perto do seu.... 

Fabio: A margem deles é fantástica 

Entrevistador: Não, tem que ser.  

Fabio: A margem deles é fantástica, é fantástica. É um absurdo o quanto que é de 

lucro dele, mas se não tomar cuidado, vai peluuuu.... 

Terceiro: Meu vizinho é um cara de . Sempre teve um sucesso, ele é dentista, 

tava conversando com ele a poucos dias ai, ele falou: “ meu os clientes sumiram, eu 

tenho um fichário deste tamanho aqui, se eu botar no computador eu preciso ficar 

rondando lá , oh sumiram” 

Fabio: É, Faustino. 

Terceiro: “não faço uma obturação, não faço um canal, não faço mais nada, pô 

meu”. 

Entrevistador: Não, não, hoje em dia os caras vão fazer uma obturação ai, 500 

paus.  

Terceiro: Ele falou que de vez em quando pinta um gato pingado lá... 

Fabio: Faustino! Eu falo pra você assim oh! Uma cliente minha lá do lado do 

banco falou: “Não Fábio”. A gente vem conversando, a gente  conversa bastante, a grande 

maioria dos meus clientes, sabe que eu tenho loja e a gente senta, conversa, fala de 

mercado a gente troca as ideias. O que fazer o que pode ajudar, por quê? Meu, pra mim 

não é vantagem ver aqui fechar, ver aqui do lado fechar. Não, po!.  
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Quanto mais coisa, que nem aqui atrás que entregaram o prédio, quanto mais 

pessoas tiverem rodeando aqui, concorrência é sadia. 

Entrevistador: é! Traz mais gente, competitividade.  

Fabio: Pra mim se tivesse tudo alugado seria melhor. Por que a pessoa vai descer 

por aqui, sei lá, eu não vou passar por esta rua aqui não, por que está tudo fechado. Cara 

isso péssimo 

Entrevistador: É  

Fabio: Isso ai é péssimo, péssimo. 

 

 

Entrevistado Número 10- Milton 

 

Milton: Com certeza, eu acredito nisto sim. Eu acredito 

Entrevistador:   Esse modelo de gestão é... o conhecimento teu da área de São 

Bernardo, ce acha que foi importante? Você é da região? 

Milton: Óh. Na realidade eu nasci aqui, nasci aqui. Em frente a UNIBAN na rua 

São Francisco, ali quando meu pai morava, que na segunda enchente encheu tudo, perdeu 

tudo ai meu pai comprou aquela outra casa e foi pra lá, depois a prefeitura desapropriou e 

ficou ali, nem sei que fim deu, mas é lógico que quando eu vim  para cá a primeira coisa 

que fiz foi o seguinte: eu fiquei de sócio com a minha irmã numa loja no extra. 

Entrevistador: Oh Milton e este modelo que você falou pra gente alí que é: pô eu 

vou fazendo conta  do cartão de crédito, tenho que fazer á máquina, tem fazer quanto 

desconta e eu tenho que fazer desconto no banco e tal. Isso é uma coisa que você sempre 

fez? 

Milton: Sempre fiz. 

Entrevistador:   Sempre fez? 

Milton: Não, sempre fiz. 

Entrevistador:   E a ajudou o negócio? 

Milton: Ajudou lógico, ajuda e você sabe. Eu já fui mais relaxado, mas hoje estou 

procurando trazer. 

Entrevistador:   O teu funcionário mais antigo aqui, tem quanto tempo? 

Milton: Hoje é a Erica, três anos. 

Entrevistador:   Três anos 

Milton: Três anos 
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Entrevistador:   Isso ajuda? 

Milton: Cara, digo pra você é o seguinte: meu pai tinha uma coisa que ele falava 

pra gente na época, põem uma coisa na sua cabeça. Teu funcionário, você precisa pagar 

bem ele, e ele precisa ter certo retorno, por que sozinho você não consegue fazer. O que eu 

digo para você é o seguinte: essa meninada de hoje, cara, a cabeça deles é muito avoada. 

Entrevistador:   mas de qualquer forma, voce fica no negócio o tempo todo, você 

abre e fecha? 

Milton: Eu abro e fecho, todo dia. 

Entrevistador:   Você é o gerente da loja? 

Milton: Todo dia, todo dia. É que mais hoje a gente procura não se arrebentar, de 

vez em quando a gente ainda faz a coisa errada. Você sabe fazer você não faz, delega você 

delega. 

Entrevistador:   O ambiente de negócio de São Bernardo ajuda, não ajuda? O 

tempo que você está aqui com a empresa, São Bernardo tem esta participação, em termos 

de prefeitura. 

Milton: Prefeitura você esquece. 
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