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1. RESUMO 

A participação das micro e pequenas empresas brasileiras na economia vem 

crescendo nas últimas décadas. O objetivo deste trabalho é identificar quais são os 

principais fatores que dificultam essas organizações a terem melhor desempenho, 

impedindo-as de se tornarem competitivas. Por meio de pesquisa exploratória, 

identificou-se vários elementos norteadores que possibilita a alavancagem do 

negócio. Constata-se que existem algumas características e comportamentos que são 

essenciais para o sucesso do empreendimento. Porém, a falta de outras, 

comprometem seu resultado. 
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2. INTRODUÇÃO 

A economia brasileira é caracterizada por pluralidades, composta em sua 

maioria por Micro e Pequenas Empresas – MPE, que são responsáveis em grande 

parte pelo desenvolvimento econômico brasileiro.  

Nas últimas décadas as MPE’s vêm crescendo de forma vertiginosa e 

contribuindo significativamente para o país e na geração de empregos, além de 

representarem grande influência na economia. O Brasil é considerado um país de 

empreendedores, motivados pelas necessidades ou oportunidades, os brasileiros 

predispõem de características e comportamentos considerados ideais para 

empreenderem. Esse perfil é bem aceito pela população e veem de forma otimista e 

positiva. 

Empreender no Brasil, significa alavancar uma sociedade com desigualdades 

econômicas, contribuindo na geração de empregos e melhora na qualidade de vida e 

poder de consumo, principalmente nas classes menos favorecidas. 

Consequentemente, essas empresas destacam-se na representatividade do Produto 

Interno Bruto – PIB, pois, tem uma participação significativa no cenário econômico 

nacional. Conforme apontado pelo SEBRAE (2013) as MPE’s representam 99% das 

empresas do país e contribuem para o desenvolvimento da sociedade e expansão 

econômica. No entanto, alguns segmentos são mais competitivos do que outros. 

Assim, torna-se mais difícil empreender e fixar-se por muito tempo. Muitas vezes, por 

vertentes corriqueiras como análise inadequada do ambiente e capitalização 

insuficiente. 
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3. OBJETIVOS 

Diante do mercado globalizado, onde o empreendedor deve agir localmente 

sem perder o foco nos aspectos globais que envolvem seu negócio, estes, buscam 

desenvolver características e comportamentos individuais que os diferencie dos 

demais, maximizando a possibilidade em aproveitar as oportunidades e minimizar 

efeitos negativos que possam surgir no mercado em que atua, e assim, contribuir para 

que mantenha seu empreendimento num patamar competitivo. Neste sentido, a 

pesquisa busca responder quais são os principais fatores que dificultam os 

empreendedores de micros e pequenas empresas a terem sucesso no seu negócio. 

Assim como demonstrar sua importância para o mercado nacional. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Pelo fato do estudo basear-se em fatos já relatados e vivenciados pelas 

organizações, ressalta-se o método exploratório e descritivo, pois, busca-se 

aprofundar sobre o tema de forma mais específica (GIL, 2008). 

A pesquisa exploratória busca investigar questões relacionadas ao 

desenvolvimento de hipóteses sobre os fatos que possa servir para clarificar conceitos 

e pesquisas futuras (LAKATOS E MARCONI, 2012). 

Para isso, foram selecionadas as principais literaturas para realizar a revisão 

sobre o tema, com objetivo em buscar informações contidas nos mais diversos meios, 

interpretar os dados existentes, focados em cima de problemas já conhecidos e que 

foram abordados em cima de enfoques específicos, e, assim, analisar os fatos sob um 

novo anglo. Corroborando para a abordagem, a pesquisa descritiva busca investigar 

de forma empírica o delineamento ou a análise das características dos fatos e ou dos 

fenômenos, isolando as variáveis principais, a fim de explorar novos caminhos onde 

os problemas não se cristalizaram suficientemente, chegando a conclusões 

inovadoras (LAKATOS; MARCONI 2012). 

No entanto, a pesquisa vai além de abordar sobre acontecimento já 

conhecimentos, ela deve basear-se em documentais disponíveis que possam garantir 

ou não a veracidade dos fatos. Ou seja, a pesquisa norteará o empreendedor com 

dados atualizados fornecidos em livros, revistas, teses, sites oficiais entre outros, 

sobre os principais fatores e características desta população empreendedora e que 

possa ameaçar o sucesso do negócio (MERTENS et al., 2007). 
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5. DESENVOLVIMENTO 

A forma de negócios envolvendo a palavra empreendedorismo existe a cerca 

de 800 anos e está diretamente relacionado com as Micro e Pequena Empresas, pois, 

representa a pessoa que busca satisfazer o bem estar econômico, trabalha de modo 

autônomo e enfrenta os riscos (CANTILLON, 1730 apud BOM ANGELO, 2003). 

Todo empreendedor deve possuir o feeling técnico e comportamental, para 

ser criativo e inovador para construir um negócio lucrativo.  

O SEBRAE (2013) definiu algumas características e comportamentos 

fundamentais, como: aproveitar as oportunidades e ter iniciativa para começar; não 

esperar resultados rápidos; manter-se persistente e comprometido com suas metas e 

objetivos; não perder o foco na qualidade e eficiência; aprender a calcular os riscos e 

saber enfrenta-los; buscar informações no mercado por meio de pesquisas; praticar o 

poder da persuasão e manter uma boa rede de contatos sem perder a independência 

e autonomia sobre suas ações, além de planejar e monitorar os resultados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme dados parciais, pode-se afirmar que alguns fatores afetam as MPEs 

mais do que outros. Entre eles, capital insuficiente e falta de pesquisa mercadológica. 

Prova disso são as empresas incubadas, que tem índices menores de insucessos, 

devido a consultoria recebida, antes, durante e depois da sua incubação. Outros 

fatores também são representativos, como desconhecimento sobre o negócio e falta 

de diferenciais competitivos. 
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