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As micro e pequenas empresas brasileiras: Um estudo sobre o amadorismo e competitividade 
 

RESUMO 
 

As Micro e Pequenas Empresas se caracterizam por serem constituídas em sua maioria por familia-
res ou por grau de competência (conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos 
que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas) e representam a maioria 
das empresas no Brasil, as quais não completam os primeiros dois anos de atividade. Grande parte 
delas são empresas com estruturas engessadas na administração, o que dificulta a tomada de deci-
são pelo administrador. Os micro e pequenos novos empreendimentos que surgem no Brasil, se ori-
ginam pelo sonho do negócio próprio, porém grande parte desses novos empreendedores, não busca 
se profissionalizar antes de dar início ao seu novo projeto, o que se vê são pessoas sem um preparo 
técnico sobre planejamento, economia, liderança entre outras características e formações que capaci-
tam um indivíduo para gerir um empreendimento com eficiência. Este estudo identificou vários fatores 
que levam as pequenas e médias empresas à falência precoce, verificando-se que essa ocorrência 
devido a vários fatores associados que acumulados, aceleram esse processo. Observa-se a prática 
de formas de gestão informais, em sua maioria por se tratar de pequenos negócios constituídos em 
grande parte por familiares ou pessoas próximas, sem formação acadêmica ou técnica, empolgados 
à empreender para conquistar sua independência financeira. Esta falta de experiência, profissiona-
lismo e capacitação acarreta em uma gestão amadora, prejudicando o desenvolvimento e direção da 
empresa, consequentemente influenciando a probabilidade de sucesso ou fracasso do seu negócio. 
 
Palavras-chave: 1 Mortalidade, 2 Gestão Empresarial, 3 Planejamento e 4 Empreendedor. 

 
 

The micro and small Brazilian companies: A study on amateurism and competitiveness 
 

ABSTRACT 
 

The Micro and Small Companies are characterized by being constituted in their majority by relatives or 
by degree of competence and represent the majority of the companies in Brazil. Most of them are 
companies with structures embedded in the administration, which makes difficult the decision making 
by the administrator. The micro and small new ventures that arise in Brazil, originate from the dream of 
own business, but most of these new entrepreneurs, do not seek to become professional before start-
ing their new project, what you see are people without a technical preparation on planning, economics, 
leadership among other characteristics and formations that enable an individual to manage an enter-
prise with efficiency. Most new ventures do not complete the first two years of activity. This study iden-
tified several factors that may lead small and medium-sized enterprises to early failure, and it is found 
that the cause of mortality occurs due to several associated factors that accumulate accelerate this 
stage. In small and medium-sized enterprises, informal management is observed, mostly because 
small businesses are formed by family members or people close to them without academic or tech-
nical training, who are encouraged to embark on entrepreneurship and gain financial independence. 
This lack of experience and amateurism to run the company is a determining factor for the success or 
failure of the company. 
 
Key words: 1 Mortality, 2 Business Management, 3 Planning and 4 Entrepreneur 
. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da economia no país depende em grande parte da capacidade 

de criar empresas capazes de sobreviver para gerar emprego e melhorar a econo-

mia da população por vários anos, levando o país a potencializar o seu nível de pro-

dução de bens e serviços.  

No Brasil, as Micro e Pequenas Empresas (MPES) têm uma participação ex-

pressiva na economia, totalizando 99% do total de empresas em funcionamento e 

uma participação de 25% no PIB nacional. As Micro e Pequenas Empresas Brasilei-

ras em decorrência da globalização vêm buscando formas de obter vantagem com-

petitiva para se manterem no mercado.  

As MPES sofrem impacto com a competitividade acirrada do mercado, princi-

palmente com a crescente de empresas engajadas em atividades similares e até 

mesmo complementares. Um fato que compromete o crescimento das Micro e Pe-

quenas Empresas no Brasil, e por consequência a economia é a alta taxa de morta-

lidade precoce das MPES, gerada por diferentes elementos e condições. Segundo 

pesquisa do SEBRAE, mostra que a cada 100 empresas abertas, 27 não ultrapas-

sam o primeiro ano de atividade. 

Este estudo teve por finalidade identificar quais os motivos que levam a mor-

talidade precoce de micro e pequenas empresas no Brasil, analisando quais são os 

principais fatores para o fracasso destes quais sejam a falta de planejamento, a falta 

de profissionalização e falta de experiência em gestão de negócios. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

As Micro e Pequenas Empresas na economia Brasileira geralmente se carac-

terizam por serem constituídas em sua maioria por familiares e representam a imen-

sa maioria das empresas no Brasil, e têm como seu papel social a diminuição das 

desigualdades entre indivíduos e regiões, elas ainda enfrentam dificuldades diversas 

para operar no Brasil e alcançar espaço no mercado (NUNES e CALDEIRA, 2002). 

Em termos estatísticos, esse segmento empresarial representa 25% do Pro-

duto Interno Bruto (PIB), gera 14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego 

formal no país, e constituí 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existen-

tes, respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano, se-

gundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SE-

BRAE,2010). 

Empresas menores tem atividades diversificadas e estruturas flexíveis o que 

gera uma resposta rápida por parte da empresa às mudanças do mercado, o que 

permite que elas operem em atividades com alta taxa de inovação. As micro e pe-

quenas empresas têm grande potencial de geração de renda e emprego, porém en-

contram dificuldades para se manterem no mercado devido a complicações em ad-

quirir empréstimos e financiamentos devido a burocracia dos bancos, como estar em 

dia com as obrigações fiscais (ROTHWELL e DODGSON, 1993). 

As MPES, concebem possibilidades competitivas maiores do que empresas 

de maior porte que se verificava no modelo fordista, uma vez que atualmente os in-

vestimentos em termos de capital, para acessar os setores mais dinâmicos da ativi-

dade econômica que são mais flexíveis e viáveis e efetivos para os serviços de auxí-

lio às atividades produtivas, o que impulsiona decisivamente o desenvolvimento 

econômico nacional (MARTINELLI e JOYAL,2000). 
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Pequenos negócios buscam superar o desafio de serem competitivos em 

mercados de concorrência muito acirrada com grandes empresas, em princípio mais 

preparadas para um mundo globalizado. Observa-se que as MPES, sofrem com 

obstáculos para se lançarem às exportações, incluindo-se falta de informações e 

capacitações quanto a identificação de momentos propícios para se inserir em novos 

mercados oportunistas. As micro e pequenas empresas têm estimulado o mercado, 

não apenas aproveitando os espaços que as grandes organizações não conseguem 

atender, mas também se inserindo na concorrência direta com o grande empresari-

ado nacional, porém a capacitação e profissionalização são aspectos que prejudi-

cam seu desenvolvimento (CALDEIRA, 2002). 

Segundo Prahalad (1998), a curto prazo a competitividade das MPES (Micro e 

Pequenas Empresas) se origina do que ela pode oferecer para o mercado como o 

preço e desempenho em produtos existentes, mas, a longo prazo, a competitividade 

deriva da capacidade de formar, custos baixos e tempo mínimo, competências que 

propiciem produtos inovadores e que não possam ser copiados a curto prazo. 

Entretanto, muitas dessas empresas não conseguem ter sucesso ao longo 

prazo, uma vez que alguns empreendimentos são criados devido à falta de emprego 

no país, o gerente da empresa acaba não buscando conhecimento mínimo necessá-

rio para dirigir a empresa (PHILIPE, 1990). 

Competitividade entre as pequenas empresas é a formação de estratégias 

bem elaboradas permitindo desempenho elevado e destaque entre os concorrentes 

no mercado em geral. Com fim de obter o melhor posicionamento no mercado de 

oportunidades com enfoque não apenas no produto, mas no sistema em geral (SO-

NAGLIO, 2006). 

A crescente abertura de novas MPES, têm gerado aumento de competição 

por clientela tanto para grandes, quanto pequenos negócios. A competitividade pode 

ser definida, de forma geral, como a capacidade de um sistema – país, setor indus-

trial, grupo de empresas ou uma empresa específica de atuar com sucesso em um 
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dado contexto de negócios. No Brasil, porém, o desenvolvimento em áreas como 

tecnologia, instituições públicas e ambiente macroeconômico, além do critério de 

bancários praticados e a última colocação em extensão e efeitos da tributação e em 

eficiência do sistema tributário do país (WORLD ECONOMIC FORUM, 2005). 

As Micro e Pequenas Empresas Brasileiras em decorrência da globalização 

vêm buscando formas de obter vantagem competitiva para se manterem no merca-

do. As MPES (micro e pequenas empresas) sofrem impacto com a competitividade 

acirrada do mercado, principalmente com a crescente de empresas engajadas em 

atividades similares e até mesmo complementares (ORANGES e CORTEZ, 2005). 

Mesmo com limitações e dificuldades, observa-se que as MPES se caracteri-

zam pelo aumento de produção, o que se associa à redução de fatores ligados à 

diminuição do custo Brasil, difusão e divulgação de informações sobre oportunida-

des de negócios, incentivo ao desenvolvimento de parcerias com outros negócios, 

agregando a melhoria da competitividade dessas empresas, visando cada vez mais 

os mercados competitivos (NUNES e CALDEIRA, 2002). 

A inovação é uma das formas para se obter destaque no mercado. Consiste 

na concentração de conhecimento interno no processo de inovação, com embasa-

mento na busca de conhecimento externo auxiliando na aceleração do processo de 

inovação interna. Esse processo consiste na obtenção de resultados pelos próprios 

esforços da empresa, e com investimentos na área de P&D interno. Essa técnica 

exige que a empresa tenha maior capacidade de lidar com as incertezas do negócio 

e suas variáveis, e acompanhar o ritmo das mudanças (DACORSO, 2013). 

Atualmente ainda é indiscutível, que as inovações tecnológicas, tanto em área 

produtiva, quanto na gestão em si, são sem dúvida um fator determinante para en-

frentar a competitividade do mercado para MPES, uma vez que a necessidade de 

ofertar bens e serviços de qualidade assegurada e maior custo-benefício, tem cres-

cido exponencialmente quando se almeja alcançar novos patamares na escalada 

por sua solidificação na competição de mercado, atentando-se da mesma forma pa-
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ra os padrões já existentes para atender esses requisitos é preciso perceber que 

todos os indícios empíricos apontam para a necessidade de melhorar o seu desem-

penho através da introdução de um processo de capacitação nas estruturas de ges-

tão das empresas (HOLTZ, 1968). 

Desse modo, nota-se que para ter destaque entre os concorrentes no meio da 

competitividade dos negócios, deve-se fazer uma análise dos ambientes que cercam 

a empresa, sendo esses ambientes o interno e externo, de modo a alinhar as estra-

tégias e objetivos para obtenção de boas performances (DACORSO, 2013). 

Em razão da grande recorrência da abertura das Micro e Pequenas Empre-

sas, se faz necessário observar que em contrapartida, é fato que o índice de morta-

lidade precoce das mesmas no país é altíssimo, consequência essa, gerada por di-

versos elementos e condições produtivas, além da atual organização trabalhista e 

níveis baixos de profissionalização do empreendedor brasileiro (FERREIRA, 2012). 

A pesquisa de Cochran (1981, pag. 811-823), onde o autor questiona concei-

tos, definições e métodos utilizados na pesquisa a respeito da mortalidade das em-

presas, identifica definições do fim de um negócio, conforme se expõe abaixo: 

Falência Formal: Empresas que formalizaram o seu encerramento 
junto aos órgãos oficiais;Encerramento das atividades com dívidas a 
credores sem baixa formal;Encerramento das atividades para evitar 
perdas e dívidas sem baixa formal;Empresas vendidas ou transfor-
madas em outras atividades;Descontinuidade da empresa por qual-
quer outra razão. 

A falta de oportunidades e possibilidades de negócios, concorrência entre 

empresas menores e grandes empreendimentos, assim como outros fatores, são 

algumas das causas da mortalidade precoce das Micro e Pequenos Empresas se-

gundo (SEBRAE, 2010). 

Em complemento aos fatores recorrentes que implicam na mortalidade preco-

ce das micro e pequenas empresas no Brasil, observa-se no que tange ao empre-

endedor, a falta de profissionalização, técnicas de gestão eficazes, falta de experi-
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ência empresarial anterior e falta de competência gerencial, são determinantes ao 

fracasso de um negócio (SANTOS, 1995). 

Um dos fatores que mais contribui para a falência das Micro e Pequenas Em-

presas, bem como provocam a morte precoce em sua maioria é de nível estratégico, 

não sendo necessariamente pela falta de recursos, mas por ser um ambiente turbu-

lento e competitivo (BORGES e OLIVEIRA, 2014). 

Uma das ferramentas que pode auxiliar a empresa a obter melhores resulta-

dos é a análise da contabilidade gerencial, ela tem importante papel no gerencia-

mento da empresa, pois fornece informações que auxiliam na tomada de decisão, 

possibilita a análise de eventos econômicos internos e externos. Sem essas infor-

mações, ou recebendo de forma mal feita, essas informações vão prejudicar o de-

sempenho econômico e gerencial da empresa (SANTOS, 2016). 

Além de variáveis como: incentivos fiscais, legislação trabalhista complexa, 

desconhecimento e competição de mercados, a capacitação do empreendedor é o 

fundamento necessário para o início de um negócio (PEREIRA, 1995). 

O amadorismo empresarial é a falta de técnica adequada à realização de um 

trabalho, esse comportamento é desempenhado por alguém que exerce atividade 

profissional sem ter conhecimento teórico ou prático no trabalho que pratica. O pro-

blema é que a gestão amadora traz consequências negativas como o mau desem-

penho do negócio e a falência da empresa, pois para uma organização ter sucesso 

ela precisa de planejamento e uma gestão eficiente (GURGEL, 2017). 

O início de todo negócio nasce da vontade de empreender e realizar um so-

nho ou pela identificação da necessidade de mercado, tendo como base seu modo 

de pensar, sua cultura e costumes. É comum entre as Micro e Pequenas Empresas 

Brasileiras que não seja feito nenhum planejamento ou pesquisa de mercado antes 

de começar um novo empreendimento, não tendo organização dos recursos e até 

mesmo a falta de conhecimento de gerir uma empresa (DINIZ, 2008). 
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É de conhecimento geral que o empreendedorismo tem se tornado um movi-

mento crescente entre os brasileiros, onde o sonho do negócio próprio estimula o 

cidadão a se arriscar no mundo empresarial e suas vertentes. Diante disso observa-

se que em contrapartida à grande quantidade de novos negócios, existe o altíssimo 

índice de falência e ou mortalidade desses empreendimentos, fato esse, muito asso-

ciado ao quesito 'Amadorismo Empresarial', o qual expõe diretamente a falta de uma 

profissionalização em gestão, previamente a qualquer início de negócio (ALVES, 

2013). 

No que se refere ao amadorismo, o mesmo pode ser identificado em peque-

nos e micro negócios familiares, quando não existe a separação de vida pessoal pa-

ra com a profissional, ou seja, os assuntos profissionais não são tratados de forma 

imparcial pelos responsáveis, o que implica em uma gestão amadora, ausente de 

um direcionamento funcional e voltado para o real objetivo do negócio (KELLY, 

2008). 

Considerando uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, uma das principais ra-

zões para o fechamento das empresas é a falta de conhecimento da área de gestão, 

com percentual de 10% dos empreendedores apresentam falha gerenciais por falta 

de conhecimento para gerir um empreendimento. O grande indicador que reflete na 

falta de sucesso de novos negócios, se dá diretamente ao fato do empreendedor 

acreditar que apenas por suas características naturais são suficientes para o desen-

volvimento de suas atividades, gerindo o seu trabalho de forma amadora (SEBRAE, 

2008). 

Um planejamento bem estruturado é vital para a organização, sem ele o em-

preendedor se torna um amador de seu negócio. Um fator que mostra amadorismo 

na gestão da empresa é a centralização de poder e dificuldade na divisão de papéis 

e tarefas, de forma que gera dependência de uma só pessoa para realização de 

processos que poderiam ser decididos por outras com autonomia para o mesmo 

(LISBOA, 2013). 
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Para que as empresas obtenham sucesso é importante que se tenha compe-

tência na gestão, através do planejamento organizacional, que é de grande impor-

tância para o auxílio da mesma. Por fim, nota-se que grande parte das Micro e Pe-

quenas Empresas Brasileiras enfrenta dificuldades, devido à falta de profissionaliza-

ção dos empreendedores (KELLY, 2008). 

Quando se fala em gestão refere-se a forma de dirigir, ou seja, o conjunto de 

métodos e técnicas que tem como objetivo nortear as ações aplicadas na empresa e 

as pessoas que ali trabalham a fim de atingir as metas estabelecidas pela organiza-

ção, por fim chegar a visão do planejamento. Diferentemente dos modelos clássicos 

de gestão do período industrial, que tem como estrutura a família nuclear e apresen-

tam divisões de níveis entre sexos, os novos modelos de gestão têm como priorida-

de a aprendizagem do indivíduo na organização. Para o nível gerencial os adminis-

tradores do novo ambiente empresarial devem ter o raciocínio sistêmico, uma visão 

do todo e das interações de suas partes (MIGOTT, 2002). 

Os empreendedores em geral, tendem à resistência em observar distorções 

no modo de gerir seus negócios, negando a possibilidade de falhas próprias em sua 

metodologia de gestão, atribuindo as dificuldades a inflação, a economia, a burocra-

cia, as políticas de crédito, a concorrência, ausência de incentivos fiscais, quedas de 

mercado, entre outros, deixando de realizar uma auto avaliação em sua própria for-

ma de gestão (MAIA, 2009). 

No exercício das MPES brasileiras, observa-se grande deficiência na gestão 

financeira onde a falta de recursos financeiros é apontada como uma das maiores 

dificuldades com que convivem. Por sua vez, este é um fator que limita os investi-

mentos necessários para que essas empresas se desenvolvam ou, até mesmo, so-

brevivam (BRAGA, 2014). 

No estilo de gestão familiar, aquela em que o processo sucessório é de gera-

ção em geração, que é o mais presente nas organizações do Brasil segundo Silva, 

atualmente mais de 70% das organizações são empreendimentos familiares. Perce-
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be-se que a estrutura, história e os ideais da família são levados em conta na hora 

de se estabelecer um planejamento que por fim influencia a gestão dos recursos 

humanos, materiais e financeiros (BRAGA, 2014). 

O estilo politicamente correto de gerenciar empresas familiares implica a ne-

cessidade de apresentar, ao mesmo tempo, sensibilidade para com as necessidades 

da família, considerando as histórias, os rituais, os símbolos materiais e a linguagem 

utilizada, e elevado grau de percepção das transformações ambientais, que podem 

desestabilizar a organização. Ainda, combinar traços de personalidade que provo-

quem em todos os funcionários uma sensação de envolvimento e participação, inde-

pendentemente dos conflitos familiares (MIGOTT, 2002). 

A gestão tem importância vital para a organização da empresa, na qual com 

os direcionamentos tomados por ela estabelece sua personalidade e lugar no ambi-

ente organizacional (MIGOTT, 2002). 

O planejamento organizacional é responsável por definir objetivos, metas e 

planos para a empresa. O planejamento visa saber como está a situação atual, para 

saber onde se pretende chegar, como e quando chegar à meta estabelecida. Com 

tais informações em mãos, a organização fará um melhor uso de seus capitais e as-

sim, será capaz de alcançar os resultados que deseja (CEZARIANO e CAMPOMAR, 

2007). 

A falta de planejamento organizacional influencia diretamente na probabilida-

de de fracasso de qualquer organização, nesse sentido o SEBRAE relata que ape-

sar da importância das MPES, sua sobrevivência é uma questão constante no dia-a-

dia do microempreendedor. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por estas se 

relaciona a falta de capacitação de seus gestores, no planejamento da organização 

(SEBRAE, 2010). 

A empresa que deseja ter uma estrutura sólida e administração duradoura 

deve ter consciência de que para isso o planejamento organizacional é o fator chave 

para que esse objetivo seja alcançado, pois é através do planejamento que são to-
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madas as decisões, feitas estratégias, promoções, expansões e contratações. Todas 

as decisões da administração são passadas para o planejamento de forma a se ava-

liar a viabilidade da ideia (CUNHA e SOARES, 2010). 

O planejamento é geralmente considerado a principal função dentro do pro-

cesso administrativo. A sua necessidade não é limitada ao atendimento dos objeti-

vos organizacionais. Ele é também necessário para determinar os métodos e tipos 

de controles necessários que a empresa deverá adotar (RAQUEL, 2016). 

A efetividade representa a capacidade de a empresa coordenar constante-

mente, no tempo, esforços e energias, tendo em vista o alcance dos resultados glo-

bais e a manutenção da empresa no ambiente. Portanto, para que a empresa seja 

efetiva, é necessário que ela também seja eficiente e eficaz (CUNHA e SOARES, 

2010). 

O processo de tomada de decisão é complexo e envolve toda a organização, 

os recursos que são escassos e limitados, pessoas, além da falta de planejamento 

que pode gerar a falência da empresa. Para isso eficiência e eficácia são medidas 

que avaliam uma boa administração e reduzem a probabilidade de erros acontece-

rem (CUNHA e SOARES, 2010). 

O planejamento organizacional pode ser definido como um processo de pla-

nejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organi-

zação e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objeti-

vos estabelecidos. Na organização é fundamental que a empresa desenvolva um 

planejamento organizacional eficaz. Para que isso ocorra, ela deve conhecer bem o 

seu negócio e mercado de atuação, ter missão, visão e valores bem definidos, além 

de ter metas e objetivos congruentes (CEZARIANO e CAMPOMAR, 2007). 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/definicao-exemplos-missao-empresa/
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RESULTADOS 

 

Pesquisar o perfil das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras, busca funda-

mentalmente ampliar a compreensão sobre a gestão dos empreendedores no país, 

como conduzem seus negócios, que práticas financeiras adotam no dia a dia, quais 

dificuldades elas enfrentam e o que têm a dizer sobre o cenário macroeconômico em 

que estão inseridos. 

As Micro e Pequenas Empresas se caracterizam por serem constituídas em 

sua maioria por familiares ou por grau de competência e representam a maioria das 

empresas no Brasil. Grande parte delas são empresas com estruturas engessadas 

na administração, o que dificulta a tomada de decisão pelo administrador. Os obstá-

culos colocados pelos donos desestruturam o organograma por terem muitas pes-

soas no comando, pois existem muitas visões diferentes dos gestores.  

As MPES não dispõem de tecnologia avançada e tem recursos mais limitados 

em comparação com empresas de grande porte. Um dos pontos positivos desse 

porte de empresa, é que seus recursos humanos são mais unidos devido à proximi-

dade entre os níveis estratégico, tático e operacional. São também empresas que 

têm maior flexibilidade para mudanças no mercado com novos produtos ou serviços. 

As Micro e Pequenas Empresas Brasileiras totalizam 8,9 milhões de empre-

sas. Elas contribuem com cerca de 27% do PIB, 52% dos empregos com carteira 

assinada e 40% dos salários pagos comparativamente a outras empresas no Brasil. 

São essas empresas que fazem a economia brasileira aumentar, dão sustento às 

famílias. Elas são responsáveis por ideias inovadoras e novas formas de adminis-

trar. Atualmente as micro e pequenas empresas surgem em sua maioria por neces-

sidade devido ao cenário econômico atual, mas há aquelas que surgem pela oportu-

nidade vista por um empreendedor sobre um nicho de mercado que está em expan-

são ou ainda não foi explorado. 
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Ambientadas em um mercado de muita competitividade mesmo considerando 

as limitações, as MPES conquistam diariamente maiores projeções no mercado bra-

sileiro e ao mesmo tempo se lançando ao mercado exterior, ganhando destaque, 

através de sua estrutura mais flexível se comparadas com as grandes empresas. 

Por serem menores e com uma maior variedade de produtos e serviços, são 

mais adaptáveis às oscilações de mercado, além de também serem geradores de 

emprego que auxiliam no equilíbrio da taxa de desemprego no país. Apesar das 

MPES terem uma alta taxa de mortalidade precoce, elas são definitivamente um pi-

lar da economia brasileira. 

Os micro e pequenos novos empreendimentos que surgem no Brasil, se origi-

nam pelo sonho do negócio próprio, porém grande parte desses novos empreende-

dores, não buscam se profissionalizar antes de dar início ao seu novo projeto, o que 

se vê são pessoas sem um preparo técnico sobre planejamento, economia, lideran-

ça entre outras características e formações que capacitam um indivíduo para gerir 

um empreendimento com eficiência. 

Nas micro e pequenas empresas brasileiras, observa-se formas de gestão in-

formais, em sua maioria por se tratar de pequenos negócios, formados em grande 

parte por familiares ou pessoas próximas envolvidas no negócio ficam empolgadas 

para se lançarem no empreendedorismo e conquistar sua independência financeira 

sem preparo técnico algum. 

Identifica-se a prática mais utilizada pelas MPES como sendo o amadorismo, 

ou seja, uma gestão não profissional, caracterizada pelos envolvidos em não sepa-

rar sua vida pessoal da profissional, sem formalidades e as vezes nem traçar um 

objetivo maior visando o futuro do negócio. 

Um fator que implica no amadorismo desses empreendedores é a falta de um 

planejamento estabelecido para traçar e alcançar objetivos de curto, médio e longo 

prazo, tornando essas organizações fadadas ao declínio e até sua provável falência, 

por consequência de não preparar seu negócio para eventuais contratempos que 
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possam surgir, como: oscilações de mercado, aumento de encargos tributários, en-

carecimento de suas matérias-primas, inclusive a sua própria incapacitação de iden-

tificar e selecionar uma equipe de trabalho que contenha as habilidades e conheci-

mentos necessários para desempenhar suas funções em sua empresa. 

No perfil do empreendedor não há uma base psicológica bem formada, e o 

mesmo não tende a assumir que a falta de sucesso de seu negócio está diretamente 

relacionada a sua falta de profissionalização como gestor, do contrário o empreen-

dedor profissional é aquele que aprende com cada erro, não se permitindo cair na 

rotina, mas sempre procurar por novas técnicas e conhecimentos para alavancar 

sua empresa. 

O empreendedor pode buscar adotar práticas avançadas de gestão e a cons-

cientização de uma gestão mais profissional. Quando o pequeno empresário está 

convencido de que as boas práticas vão proporcionar bons resultados no seu negó-

cio, que terão impacto positivo em seu desempenho, ele vai adotar métodos para 

atingir a excelência na gestão, e o fará rapidamente. O empresário pode buscar em 

diversas mídias casos de sucesso, que permite que ele faça comparações, extraia 

conhecimento para a sua rotina, o passo seguinte é a capacitação do empresário, 

por meio de cursos, feiras de empreendedorismo ou até mesmo uma graduação na 

área. 

No Brasil, em decorrência do grande aumento de abertura das Micro e Pe-

quenas Empresas, observa-se que o índice de mortalidade precoce das mesmas no 

país é alto, consequência essa, gerada por diversos elementos, além da atual orga-

nização trabalhista e falta de profissionalização do empreendedor brasileiro. 

A maioria dos novos empreendimentos não completa os primeiros dois anos 

de atividade. Este estudo identificou vários fatores que podem levar as pequenas e 

médias empresas ao fracasso precoce, e verificou-se que a causa da mortalidade 

ocorre devido a vários fatores associados que, acumulados, aceleram esse estágio. 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi identificar e analisar os principais fatores 

causadores da mortalidade das Micro e pequenas empresas no Brasil. 

Um dos fatores que mais contribui para a falência precoce das Micro e Pe-

quenas Empresas, em sua maioria é a falta de profissionalização não apenas de 

processos, mas também de gestão. 

Nas micro e pequenas empresas brasileiras, observa-se formas de gestão in-

formais, em sua maioria por se tratar de pequenos negócios, formados em grande 

parte por familiares ou pessoas próximas, empolgados a se lançarem no empreen-

dedorismo e conquistar sua independência financeira. Esta falta de experiência e 

amadorismo para dirigir a empresa é um fator determinante para o sucesso ou fra-

casso da empresa. 

Para que a pequena empresa busque melhorar esse cenário é importante 

adotar práticas de uma gestão mais profissional. Quando o empresário se dispõe a 

buscar conhecimento se convence de que essa prática proporciona resultados satis-

fatórios no seu negócio, que terão impacto positivo em sua alcançando excelência. 

A mortalidade das micro e pequenas empresas presente no Brasil, em sua 

maioria ocorre pelos principais fatores: falta de planejamento, tributos muito altos, 

falta de capital de giro e o principal que é a falta de formação técnica, conhecimento 

e experiência por parte do gestor/administrador. 

Para que a empresa não tenha uma mortalidade precoce o gestor deve inves-

tir em sua profissionalização e ir atrás de informações atualizadas, fazer um plane-

jamento de curto, médio e longo prazo para atender as necessidades da empresa, 

se adequar às mudanças do mercado para assim atender as necessidades dos cli-

entes, melhorar o capital para pôr em giro e fazer investimentos na empresa. Deve-

se estar sempre um passo à frente das adversidades e fazer análise de riscos. 

Com a utilização desses procedimentos o gestor pode garantir a longevidade, 

progressão e sucesso de sua empresa dentre as demais por um longo espaço de 
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tempo. Desta forma o gestor deve estar sempre planejando estratégias para se dife-

renciar dos concorrentes, seja através de preço mais baixo, produto com maior qua-

lidade, melhor atendimento, produção em escala e atrativos. 

Através do planejamento, mas principalmente com a profissionalização e ex-

periência do gestor, obtém se melhor aproveitamento dessas ferramentas nos pro-

cessos do dia-a-dia para assim a empresa poder alcançar um nível de satisfação 

que a mantenha em atividade por muito tempo. 
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CONCLUSÃO 

 

No Brasil os novos empreendimentos enfrentam dificuldades devido a inúme-

ros fatores, dentre eles os que se destacam são: falta de planejamento, a carga tri-

butária alta, a falta de capital de giro, entre outros a falta de formação técnica e ex-

periência em dirigir uma empresa. 

A partir disso, este estudo tem por finalidade identificar quais os motivos que 

levam a mortalidade precoce das micro e pequenas empresas no Brasil, analisando 

quais são os principais fatores para o fracasso destas quais sejam a falta de plane-

jamento, a falta de profissionalização e falta de experiência em gestão de negócios. 

O fator que mais contribui para a falência precoce das micro e pequenas em-

presas, é a falta de profissionalização não apenas de processos, mas principalmente 

de gestão. Nas micro e pequenas empresas brasileiras, observa-se a prática de ges-

tão informal, em sua maioria por se tratar de pequenos negócios, formados em 

grande parte por familiares ou pessoas próximas, empolgados a se lançarem no 

empreendedorismo. Esta falta de experiência e capacitação para dirigir um negócio 

são fatores determinantes para o sucesso ou fracasso da empresa. 

Conclui-se que, apesar da abertura de pequenos empreendimentos no Brasil 

ser um crescente, seu desenvolvimento e permanência no mercado é diretamente 

afetado, tanto por falhas pessoais do próprio gestor, quanto pela ausência de cola-

boradores capacitados para suas respectivas funções. Desta forma, se faz necessá-

rio que os gestores de pequenos negócios, busquem se profissionalizar, adquirir co-

nhecimento, bem como atualizar sua equipe, ter maior receptividade às novas tecno-

logias, maior foco em planejamentos e se atualizar sempre, pois o mercado muda 

constantemente, e acompanhar e compreender essas mudanças são fundamentais 

para a concepção de novos projetos, parcerias e oportunidades de negócios. 
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