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1 Resumo 

O Brasil possui uma vasta economia, seu PIB é composto por uma diversidade de 

empresas e, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2013), as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte estão 

totalizando mais de 99% das empresas nacionais, movimentando bilhões de reais 

anualmente e gerando milhões de empregos em todo o país, mas não são somente 

esses dados que chamam a atenção atualmente. Seu índice de mortalidade também 

é, muito elevado. Isso é causado por fatores como falta de planejamento, gestão 

deficiente, falta de controle contábil, entre outros. Para um melhor entendimento dos 

dados apresentados, esse projeto tem o intuito de estudar o alto índice, levantando 

dados que ajudam a identificar as causas, e demonstrar possíveis ferramentas de 

gestão para auxiliar a diminuição desses índices negativos. O projeto toma como 

enfoque a cidade de Bauru, localizada no centro-oeste paulista onde os índices se 

elevam rapidamente. 
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2 Introdução 

Atualmente o Brasil possui uma grande variedade econômica, que gera 

empregos, e auxilia no desenvolvimento do país. Segundo o IBGE, 2013 (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) as Micros e Pequenas Empresas representam 

boa parte da economia nacional, somando 20% do PIB Brasileiro (valor que 

corresponde cerca de R$ 700 Bilhões), 99% das empresas em todo território 

nacional (sendo cerca de 5,7 milhões) e 60% dos empregos (mais de 56 milhões). 

Vale ainda ressaltar que a definição de Micro Pequena Empresa, no Brasil, 

pode ser dividida em dois âmbitos: o Federal e o Estadual. A definição de âmbito 

Federal é definida pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei 

Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006) que define as micro e pequenas 

empresas com base na receita bruta anual. A de âmbito Estadual seria a definição 

do SEBRAE, que define pelo número de ocupados. Nessa pesquisa foi utilizada os 

parâmetros definidos pelo SEBRAE (2013), com base no número de empregados, 

como é mostrado na Tabela 1. 

 



Classificação das micro e pequenas empresas de acordo 
com o número de empregados 

Porte Indústria Comercio e Serviços 

Microempresas Até 19 Até 9 

Pequenas Empresas De 20 a 99 De 10 a 49 

Médias De 100 a 499 De 50 a 99 

Grandes 500 ou mais 100 ou mais 
Tabela 1 - Fonte: Próprio Autor 

Apesar de apresentar números surpreendentes quanto à quantidade de 

empregos e participação do PIB, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) também 

surpreendem com seu índice de mortalidade súbita. Segundo pesquisa realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2013) a cada 100 

empresas abertas, em média 48 fecham as portas antes dos três anos de existência. 

Para criar enfoque na pesquisa, foi descoberto que a concentração das 

MPE’s no país, segundo dados do Anuário do Trabalho na Micro e Pequena 

Empresa elaborada pelo DIEESE, 2011 (Departamento Intersindical de Estatísticas 

e Estudos Sócios Econômicos) com parceria do SEBRAE e Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) mostra que a região Sudeste é a que conta com mais empregos 

gerados por Micro e Pequenas Empresas em todo o país, e nessa região, é o estado 

de São Paulo que mais se destaca. Por isso o enfoque dos dados apresentados 

nessa pesquisa será no centro-oeste paulista, na cidade de Bauru, que também é a 

mais populosa da região (IBGE, 2010). 

3 Objetivos 

3.1 Gerais 

Apresentar os dados encontrados sobre os principais fatores que levam as 

micro e pequenas empresas da cidade de Bauru a ter um elevado índice de 

mortalidade súbita, e investigar possíveis ferramentas que podem melhorar o índice. 

3.2 Específicos 

Apurar o índice de mortalidade súbita de Micro e Pequenas Empresas no 

Brasil, no estado de São Paulo, e, no Município de Bauru, além de levantar os 

índices de outras regiões e comparar com o Município de enfoque, Bauru; 

Identificar e analisar quais são as causas que levam a falência das 

microempresas e de pequeno porte na cidade de Bauru, e expor as possíveis 

soluções para os problemas verificados de forma prática e de fácil entendimento. 



4 Metodologia 

Esse projeto visa aplicar conhecimentos para aumentar a prática de uso de 

manuais de consultoria para micro e pequenas empresas. O problema terá duas 

diferentes abordagens, sendo qualitativas, e quantitativas.  

Com relação a coleta de dados: 

I. Institutos de Pesquisas: 

 IBGE; SEBRAE; Associação Comercial de Bauru; Prefeitura Municipal. 

II. Realização de demais pesquisas: 

 Procurar e localizar artigos e noticias referentes as MPE’s, e sobre o seu 

índice de mortalidade; Buscar livros do assunto, de autores renomados em gestão.  

III. Utilizar dados coletados para elaboração: 

 Haverá o máximo de aproveitamento dos resultados das investigações 

feitas, já que será elaborado, além dos textos sobre o assunto, gráficos e tabelas 

para melhor organização e demonstração dos dados e informações coletados. 

5 Desenvolvimento 

Segundo dados do SEBRAE (2013), após 12 anos de monitoramento em 

2010 puderam afirmar que o índice de mortalidade súbita das micro e pequenas 

empresas apresentaram uma queda, mas ainda elevados, e que naquele último ano 

27% das empresas paulistas fecharam as portas no 1° ano de atividade. 

No Brasil o índice de mortalidade súbita das MPE's são preocupantes e para 

auxiliar foi proposto um manual de consultoria que apresentará os dados de quando, 

onde e porque os micro e pequenos empreendedores erram quando abrem uma 

empresa. Para ser mais objetivo no desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que 

os índices são mais elevados no estado de São Paulo. 

Atualmente Bauru é a cidade mais populosa do centro-oeste de São Paulo 

(IBGE, 2010), sua economia gira em torno do comércio, porém as indústrias estão 

em peso na cidade, segundo dados da Prefeitura da cidade de Bauru. 

Segundo os dados coletados da Prefeitura Municipal de Bauru (2014) 5.203 

empresas abriram as portas entre 2011 e 2013 e nesse mesmo período 2.161 

empresas fecharam as portas. Abaixo o Gráfico 1 apresenta os números anuais da 

quantidade de empresas que abriram e que fecharam as portas, e a seguir, o 

Gráfico 2 demonstrando as áreas das MPE's encerradas. 



 

Gráfico 1- Fonte: Próprio Autor. 

 

Gráfico 2- Fonte: Próprio Autor. 

Como visto acima, as micros e pequenas empresas da área industrial, mesmo 

em meio as dificuldades, são poucas na cidade de Bauru que fecham as portas. 

Enquanto a prestação de serviço já começa ter altos índices, porém nem perto do 

que ocorre ao comércio. Atualmente Bauru é conhecida como a cidade do comércio 

e justo nessa área o índice de mortalidade das MPE's são elevados. Portanto será 

dado um enfoque maior à área comercial do município. 
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5.1 Coleta de dados 

Os dados apresentados, foram retirados de sites institucionais como o 

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

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), DIEESE (Departamento Intersindical 

de Estatísticas e Estudos Sócios Econômicos) e da Prefeitura Municipal de Bauru, 

cidade que corresponde a 9,2% do PIB do país, segundo dados do IBGE (2012). 

5.2 Causas e Possíveis Soluções 

 Segundo pesquisas realizadas pelo SEBRAE (2010), a mortalidade das 

empresas do estado de São Paulo é 27% no primeiro ano de funcionamento, 

mostrando assim uma alta taxa de mortalidade. Nessa mesma pesquisa, eles ainda 

identificam as principais causas do fechamento destas empresas: 

 Comportamento Empreendedor Não Desenvolvido:  

 Falta de Planejamento Prévio; 

 Gestão Deficiente do Negócio; 

 Insuficiência de Políticas de Apoio; 

 Flutuações na Conjuntura Econômica; 

 Problemas Pessoais dos Proprietários. 

Segundo o consultor Sidney Shiroma, existem 10 atitudes que nenhum 

empreendedor deveria tomar ao abrir uma empresa: 1. Não possuir um plano de 

negócio; 2. Misturar as finanças da empresa com as pessoais; 3. Contratar familiares 

ou amigos somente pelo vinculo e não pela capacidade; 4. Não estabelecer metas e 

prazos para as pessoas; 5 .Tomar decisões sem informações precisas; 6. Fazer 

empréstimo sem uma analise prévia; 7. Não dar importância para os problemas 

relevantes; 8. Perder o comando e o respeito das pessoas; 9. Ficar dependente de 

“um” funcionário, “um” fornecedor ou até mesmo “um” cliente; 10. Ser orgulhoso.  

David Mc Clelland, um renomado psicólogo (uma das maiores referências 

quando relaciona o conceito empreendedorismo a necessidade de sucesso, poder e 

controle), afirma a necessidade de realização que o individuo possui como a 

principal força motivadora do comportamento empreendedor. 

5.2.1 Comportamento Empreendedor 

 Empreendedor, palavra de origem latina imprendere, que possui o significado 

de “decidir realizar tarefa difícil e laboriosa” (Dicionário Houaiss da língua português, 

2001) ou “colocar em execução” (Dicionário Aurélio, 1975). Segundo MAXIMIANO 



(2012) o empreendedor deve desenvolver certos traços comportamentais, como a 

Criatividade e capacidade de implementação; Disposição para assumir riscos; 

Perseverança e otimismo; e Senso de independência. 

 É certo que ser um novo empreendedor é uma tarefa complicada, pois muitas 

vezes há a falta de experiência. Porém, quando há boa vontade por parte do 

empresário, este irá começar a adquirir essas características, crescendo e 

adquirindo habilidades. 

5.2.2 Planejamento Prévio 

 A ideia de necessidade de um cuidadoso planejamento empresarial, vem 

desde a Escola Clássica, com as teorias de Henri Fayol, e atualmente com o micro e 

pequeno empreendedor não é diferente. Segundo CHIAVENATO (2014, p. 157) o 

planejamento possui três distintos níveis: Planejamento Estratégico; Planejamento 

Tático (ou Funcional) e Planejamento Operacional. MAXIMIANO, em seu livro Teoria 

Geral da Administração, esboça a seguinte tabela demostrando cada nível de 

planejamento: 

NIVEL CONCEITOS E FERRAMENTAS 

Planejamento Estratégico: 
neste nível, a função de estudar 
o futuro é uma das bases para a 
formulação de estratégicas, que 
é a atividade recorrente em 
muitas organizações que têm 
departamentos dedicados a 
essa finalidade. [...] 

 Técnicas de projeção (por exemplo, séries históricas) 
e de construção de cenários para estudar o futuro. 

 Análise SWOT – ameaças, oportunidades, 
debilidades e potencialidades. 

 Administração de portfólios – projetos, investimentos, 
análise de viabilidade. 

 Governança corporativa. 

Planejamento Funcional: 
neste nível, existem ferramentas 
para todas as áreas funcionais 
das empresas e softwares de 
gestão integrada. Planejamento 
e controle, neste nível, 
tornaram-se trabalho de 
profissionais. 

  Planejamento e controle contábil-financeiro da 
empresa: orçamentos, projeções de demonstrativos, 
indicadores de retorno e inúmeras outras ferramentas 
de controle e avaliação. 

 Planejamento estratégico de marketing 

 Planejamento de recursos humanos 

 Planejamento de operações e logística 

 Gestão integrada de funções por meio de aplicativos 
(ERP – enterprise resource planning) 

Planejamento Operacional: 
planejamento e controle em 
todas as dimensões das 
atividades e uso de recursos 

 Objetivos de manutenção e de aprimoramento. 

 Planos permanentes e temporários. 

 Cronogramas e orçamentos de projetos e operações 

 Planos de projetos 

 Administração por processos 
Tabela 2 - Fonte: MAXIMIANO (2012, p.66). 

 Sendo assim, deve ser elaborado um Plano de Negócios, para expor melhor 

os interesses da empresa. Com o Plano de Negócios, ele poderá elaborar cada 

planejamento e, se seguir a risca, poderá conseguir o sucesso. 



5.2.3 Gestão Empresarial 

A maioria das micro e pequenas empresas que fecham as portas são por falta 

de planejamento, ou falta de experiência administrativa. Problema que pode ser 

suprido com desenvolvimento de conhecimento que engloba critérios formais e 

informais de atuação, que se bem implantado pode amparar o micro e pequeno 

empreendedor e assessora-lo em momentos difíceis. 

A implantação da gestão empresarial poderá auxiliar no desenvolvimento da 

empresa e de forma clara, direta e objetiva poderá assessorar o micro e pequeno 

empreendedor a elaborar e executar um plano de negócio, utilizando métodos e 

técnicas de gestão na formação e organização empresarial, além de promover um 

equilíbrio na capacidade de comunicação, liderança, negociação e trabalho em 

equipe.  

5.2.4 Junção de vida pessoal com trabalho. 

Segundo João Paulo Cavalcante (2014), consultor de finanças do SEBRAE, o 

maior erro de um empresário é misturar as finanças pessoais com as finanças da 

empresa, ele ainda afirma que esse é um deslize mais comum do que se imagina e 

que pode ser determinante entre o sucesso e o fracasso de um empreendimento. 

Consciência de que problemas pessoais, são pessoais; e problemas na 

empresa são da empresa, é algo que falta no micro e pequeno empreendedor. Erra-

se muito ao administrar a empresa como parte da vida particular, ou vice e versa.  

6 Resultados 

Durante a pesquisa foi recolhidos diversos dados, tanto em âmbito nacional, 

quanto em municipal. Foi feita pesquisas na internet e contatos com a Prefeitura 

Municipal de Bauru. 

Foi encontrado, em pesquisa com a Prefeitura do Município de Bauru, que 

nos últimos três anos foram abertas, no total, 5.203 (cinco mil duzentas e três) micro 

e pequenas empresas, e no mesmo período fecharam 2.161 (Duas mil cento e 

sessenta e um) micro e pequenas empresas. O que chamou a atenção foi que a 

média de empresas encerradas nos últimos três anos, era por volta de 40% das que 

abriram. Sendo: 2011, 39,73%; 2012, 47,28%; e 2013, 37,84%. E quando a 

prefeitura foi questionada dos motivos que levaram a falência, a mesma não soube 

informar por não coletar esse tipo de dados. 



No entanto, em pesquisas no site do SEBRAE de São Paulo, foi encontrado 

um levantamento feito por eles e a JUCESP (Junta Comercial do Estado de São 

Paulo) em 2010, onde constavam os motivos que levaram a falência das empresas, 

de acordo com os micros e pequenos empresários do estado de São Paulo, como 

mostrado no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 1 - Fonte: Próprio Autor. 

 

E com base nesses motivos foi dado início a busca de possíveis soluções. 

Possíveis soluções que, obviamente, podem diminuir os riscos de mortalidade 

súbita, pois é uma proposta inversa dos motivos que levam a essa mortalidade, e 

não isenta o micro e pequeno empreendedor desses riscos, já que não basta 

somente querer o desenvolvimento, tem que viver e aplicar esse desenvolvimento. 

Foi encontrado alguns conselhos dados por grandes nomes na área. Dentre 

eles, esta João Paulo Cavalcante (2014), consultor de finanças do SEBRAE, que 

afirma dizendo que o maior erro de um empresário é misturar as finanças pessoais 

com as finanças da empresa. Isso é algo que leva mais empresários a falência do 

que se imagina, segundo Cavalcante. Por isso é algo que tem que se mudar. 

Outro grande problema encontrado com a pesquisa, foi de que muitos que se 

arriscam no mundo dos negócios, abrindo seu pequeno empreendimento, muitas 

vezes não têm conhecimento técnico, e faz tudo sem planejamento prévio. De 

acordo com CHIAVENATO (2014, p. 157) há três níveis de planejamento: o 

Estratégico; o Tático; e o Operacional.  

Segundo MAXIMIANO (2012, p. 66), no primeiro nível, o Estratégico, o micro 

e pequeno empreendedor devem criar, por exemplo, uma análise SWOT (Ameaças, 
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Oportunidades, Debilidades e Potencialidades). No segundo nível, o Funcional (ou 

Tático) o empresário deve planejar um controle contábil-financeiro, o marketing, e os 

recursos humanos, por exemplo. E no terceiro, deve-se, por exemplo, criar os 

objetivos de manutenção e de aprimoramento; planos permanentes e temporários. 

Seguindo essas instruções e as já descritas anteriormente, o micro e pequeno 

empreendedor poderá se sair muito bem com seu empreendimento. 

7 Considerações finais 

 Como foi visto o resultado da pesquisa esta sendo alcançado, identificar e 

apresentar possíveis soluções para os principais problemas dos micro e pequenos 

empresários da cidade de Bauru. 

 Até o momento já foi identificado com a pesquisa, que nos últimos três anos 

houve uma média de fechamento de 41% de empresas, em relação as que abriram 

no município. E com os dados estaduais das causas que levam a mortalidade súbita 

das micro e pequenas empresas, já é possível listar as possíveis soluções para 

auxiliar os empresários. 
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