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Empreendedorismo com foco nas micro e pequenas empresas 

 
Resumo do Projeto 

O número de micro e pequenas empresas crescem a cada dia no Brasil. Dentre 

os diversos fatores de suporte a este crescimento, tem-se o 

empreendedorismo, mas embora haja uma quantidade significativa de micro e 

pequenos empreendimentos, existe uma preocupação com o tempo de vida 

dessas empresas, que muitas vezes não sobrevivem ao mercado grande e 

competitivo. Assim, este estudo vem abordar os principais fatores que 

contribuem para o sucesso ou insucesso das micro e pequenas empresas, 

considerando as características dos negócios pesquisados e de seus 

empreendedores. Conclui-se que, fatores como qualificação, organização, 

dedicação e a capacidade de assumir riscos e de inovar no negócio são 

algumas das qualidades positivas observadas no empreendedor. Além disso, o 

planejamento do negócio revelou-se fator essencial para o seu sucesso. Por 

outro lado, o insucesso revelou-se suportado por questões como falta de foco e 

identidade e, principalmente, ausência de planejamento do negócio. Em 

relação ao empreendedor, tem-se que o pouco conhecimento e a inexperiência 

do mercado e, especialmente do ramo em que estava atuando contribuem para 

o fracasso da empresa. 

 
Introdução 

Nos dias atuais é evidente a flexibilidade com que muitas pessoas abrem seu 

próprio negócio, seja em qualquer ramo de atividade, em busca de uma 

oportunidade e crescimento nesse cenário cada vez mais competitivo. É fato 

que a maioria abre seu próprio negócio sem experiência, conhecimento, até 

mesmo sem nenhuma noção, o que permeia as dificuldades apresentadas ao 

longo do tempo no que diz respeito a planejamento, organização e sucesso. 

As dificuldades que as micro e pequenas empresas enfrentam são de fato por 

falta de orientações, que por sinal podem ser obtidas através do SEBRAE, mas 

que muitos desconhecem, sendo assim será feita uma abordagem relacionada, 

através de pesquisa bibliográfica e de campo. 

Uma definição de empreendedor que atende na atualidade é de Dornelas 

(2001, p. 37), que está baseada nas diversas definições vistas até então,“o 
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empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para 

capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados”. 

Pretende-se com esta pesquisa uma análise sobre os problemas enfrentados e 

evidenciar possíveis pontos de melhoria em termos teóricos e práticos. 

 

Objetivos 

Para o desenvolvimento do projeto, este tem como objetivo analisar o perfil dos 

empreendedores e seus gestores das micro e pequenas empresas, afim de 

levantamento das possíveis causas de crescimento e fechamento das mesmas. 

Os objetivos específicos estarão relacionados à verificação do grau de 

conhecimento dos empreendedores, o que leva os empreendedores a abrirem 

seu próprio negócio, se conhece ou não o suporte do SEBRAE e o perfil das 

empresas e seus concorrentes. 

Para que seja levantado as causas de possíveis problemas e ou melhorias nos 

projetos empreendedores, nada melhor de realização de estudos para que 

possam identificar desvios. Sendo assim, os estudos servirão para que os 

gestores e novos empreendedores tenham como fonte de pesquisa e suporte, 

para uma análise e tomada de decisões quando da abertura e continuidade da 

empresa. 

 

Metodologia 

Está sendo adotado o método da pesquisa investigativa, com questionários a 

serem respondidos pelos pequenos e micro empreendedores da região do 

Ouro Verde Campinas, além de pesquisa bibliográfica sobre o tema 

empreendedorismo para melhor embasamento teórico. 

Para a Malheiros (2010): 

Pesquisa bibliográfica levanta o conhecimento disponível 
na área, possibilitando que o pesquisador conheça as 
teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua 
contribuição para compreender ou explicar o seu problema 
objeto de investigação. 

Serão levantadas questões sobre o perfil profissional, social e econômico. 

A metodologia utilizada consiste no estudo estatístico da situação atual dos 

micro e pequenos empreendedores. 
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Esta pesquisa está sendo aplicada levando em consideração os seguintes 

aspectos: sexo, idade, nível socioeconômico, nível profissional dentre outros. 

Para que não haja constrangimento e que o resultado da pesquisa seja mais 

verdadeiro possível, a resposta não é obrigatória e não há identificação dos 

mesmos. 

A pesquisa trará como benefício aos alunos da Instituição a viabilidade de 

melhorias em vários aspectos, principalmente nos itens analisados. 

 

Resultados Preliminares 

Através dos dados coletados, espera-se conhecer o perfil dos micro e 

pequenos empreendedores da região do Ouro Verde de Campinas SP, as 

dificuldades, problemas, sua condição, suas ambições, expectativas e que 

todos os objetivos da pesquisa sejam alcançados. 

Que as informações deste estudo sejam valiosas para a melhoria da instituição, 

gerando satisfação aos empreendedores. 

Espera-se deste projeto colaborar no crescimento  da instituição direcionando-a 

nas decisões de sucesso com vista nas informações levantadas com a 

pesquisa. 

Não há ainda como mencionar os resultados, visto o projetos estar em fase de 

aplicação dos questionários, que posterior serão utilizados para compilação, 

estudo e demonstração dos resultados, a serem apresentados no artigo final. 
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