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RESUMO  

Esta pesquisa teve como objetivo traçar um perfil do empreendedor e das  

micro e pequenas empresas estabelecidas na região de Campo Limpo. Ela buscou  

também identificar as empresas que tiveram contato com a agência regional sul do  

Sebrae e medir a percepção destes empresários sobre os serviços oferecidos por  

ela. Para efeitos metodológicos, buscou-se desenvolver uma pesquisa descritiva  

conclusiva de cunho quantitativo a qual nos demandou em um primeiro momento,  

uma grande investigação na literatura disponível e em seguida, uma intensa  

pesquisa de campo na região escolhida para que os objetivos propostos fossem  

alcançados. Após a análise dos dados, percebeu-se que o perfil dos empresários  

desta região está dentro da média nacional em se tratando de formação escolar, que  

a grande maioria esta na faixa etária a parti de 31 anos e que o número de mulheres  

empreendedoras é bem expressivo. Ela identificou também que grande parte das  

empresas tem até 3 funcionários e que dentre as empresas pesquisadas, grande  

parte delas usam parentes com mão-de-obra. Outra característica das empresas  

pesquisadas foi o alto índice de longevidade identificado, 51% das empresas tem  

mais de 5 anos de existência. Infelizmente os objetivos não foram alcançados em  

sua totalidade, e essa conclusão se deu pela pouca presença do Sebrae na região  

pesquisada mostrando que o órgão ainda não se faz atuante nesta região da capital  

paulista. Nossa expectativa é que a partir deste trabalho, outros de cunho científicos  



possam ser realizados por outros pesquisadores e principalmente pelo próprio  

Sebrae, para confrontação com os dados colhidos e apresentados pelo trabalho que  

ora apresentamos.  
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INTRODUÇÃO  

A inflação, as mudanças de governo e as constantes crises econômicas  

fizeram do brasileiro um indivíduo com grande flexibilidade quando o assunto é  

administrar. Nos últimos anos, as grandes mudanças tecnológicas vêm provocando  

a eliminação de postos de trabalho e a evasão das grandes empresas da capital  

paulista. A falta de opção, levou muitos a passar para o outro lado da mesa,  

transformando-se em empresários. O problema é que grande parte destes  

empreendedores não tinha muita ou nenhuma experiência nesta nova posição,  

fazendo de seus negócios uma incógnita e transformando o sonho de ser patrão em  

pesadelo. Por conta das deficiências de planejamento, visão e conhecimento do  

mercado, suas empresas começaram a fechar as portas tornando sua situação pior  

que a anterior, pois na maioria das vezes, todos os seus recursos tinham sido  

aplicados no negócio. Para tentar melhor a perspectiva de vida destas empresas, em  

1972 nasce o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa - SEBRAE,  

cujo objetivo é trazer o conhecimento de gestão nas várias áreas da administração  

para reverter o quadro de mortalidade das empresas e na minimização do impacto  

social, já que as micro e pequenas empresas absorvem uma grande quantidade de  

mão-de-obra. A pesquisa procura traçar o perfil do empreendedor e das micro e  

pequenas empresas e medir o impacto que os serviços prestados pela agência  

regional sul do Sebrae tem causado nas empresas da região do Campo Limpo,  



localizada na periferia de São Paulo, onde se concentra um grande número  

empresas, sobre tudo nas áreas de comércio e serviços.  
15  

1 PANORAMA DA MICROEMPRESA  

As micro e pequenas empresas fazem parte da nossa história econômica.  

Desde a idade média, mesmo com o poder econômico nas mãos dos nobres e  

clérigos, os artesãos desempenhavam uma função muito importante dentro do  

contexto sócio-econômico da época. Com as suas habilidades, eles mantinham seus  

negócios dentro do contexto familiar, passando de pai para filho seus conhecimentos  

e perpetuando uma forma de organização que perdura até os dias atuais. Através  

de oficinas artesanais, eles desenvolviam produtos personalizados sob encomenda  

abastecendo assim as necessidades dos nobres e reis.  

Segundo Rideel (2000), o termo empreender significa “pôr em execução;  

tentar; propor-se” e o termo “empreendedor, ativo; arrojado; o que empreende”.  

Outra definição sobre o empreendedorismo diz que, “O empreendedor é a  

pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois é dotada de sensibilidade  

para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar oportunidades.”  

(CHIAVENATO, 2003, p. 5).  

Já para Longnecker (2004) “os empreendedores são os heróis populares  

da moderna vida empresarial. Eles fornecem empregos, introduzem inovações e  

estimulam o crescimento econômico”.  

Dentro da história, os pequenos negócios eram somente uma forma de  

subsistência, mas após a revolução industrial, eles se tornaram um termômetro do  

sistema econômico mundial. As micro e pequenas empresas é um fenômeno  



reconhecido em todo o mundo e dela muitos impérios econômicos surgiram.  

Segundo o Guia PEGN (2002), o mundo dá cada vez mais valor aos  

empreendedores, porque deles dependem o vigor e os avanços das economias.  

Hoje, os pequenos negócios respondem por grande parte da geração de empregos,  

inovações e riqueza das nações. O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), mostra  

na tabela 1, um ranking dos países mais empreendedores. (CHIAVANATO, 2003, p.  

11).  
16  

Tabela-1 Ranking dos países mais empreendedores no mundo.  
Países % da população entre 18 e 64 anos  

México 18,7  

Austrália 15,6  

Nova Zelândia 15,2  

Coréia do Sul 15,0  

Brasil 14,2  

Irlanda 12,2  

Estados Unidos 11,7  

Cingapura 5,2  

Japão 5,1  

Bélgica 4,6  

Fonte: “Global Entrepreunership Monitor (GEM)”, Kauffman Center for Entrepreuneurial Leadership, 
Babson Collete, London Busuness, IBM.  
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2 HISTÓRIA DOS GRANDES QUE COMEÇARAM PEQUENOS  



A história contemporânea nos mostra que algumas das grandes empresas  

que conhecemos hoje, um dia foram pequenas. Elas foram criadas a partir de um  

grande impulso empreendedor de seus fundadores, um sonho e muito trabalho. Isso  

não que dizer que todas as pequenas empresas se tornaram grandes, mas que boa  

parte delas começaram pequenas, mostrando a grande importância que a micro e  

pequena empresa desempenha no contexto econômico de uma nação e em sua  

comunidade local. Abaixo estão relacionadas algumas empresas que passaram por  

estas etapas até se transformarem no que são hoje.  

2.1 Caso da DELL  

Michael Dell tornou-se empreendedor enquanto ainda era calouro na  

University of Texas. Ele começou a vender peças de computador pelo correio e logo  

estava expedindo peças no valor de $80.000 por mês. As perspectivas eram tão  

atraentes que ele saiu da escola para dedicar-se em tempo integral aos negócios.  

Sediada em Round Rock, no Texas, Estados Unidos, a empresa tem mais  

de 35 mil funcionários em suas seis fábricas (uma delas no Brasil) e várias  

subsidiárias. Seu faturamento total nos últimos 12 meses é de US$ 32,6 bilhões. Ao  

todo, a empresa conta com cinco sedes regionais: Europa, Oriente Médio e África,  

Ásia-pacífico, Japão e América. Apenas na Dell America o número de funcionários  

ultrapassa os 22 mil e o faturamento é de US$ 23 bilhões. (Longenecker, 2004, p.2),  

(Arica, 2001).  

2.2 Caso da HP  

A HP teve início no ano de 1939 em Palo Alto Califórnia, pelos senhores  



Hewlett e Packard, que fizeram um investimento inicial de $ 538 para montar numa  

garagem. Seu primeiro produto que foi um oscilador de áudio, um instrumento muito  

usado por engenheiros de som para fazer testes. Um de seus primeiros clientes foi a  

Walt Disney Studios que adquiriu 8 destes osciladores para desenvolver e testar o  

som para o filme de animação "Fantasia", de 1940. Com o tempo a HP cresceu e se  

tornou o grande império que é hoje na área da computação. A recente fusão em  

2002 com a Compaq Computer Corporation produziu uma equipe 140.000  
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funcionários com recursos em 178 países fazendo negócios em mais de 40 moedas  

e em mais de 10 idiomas. A receita das empresas combinadas foi de US$72 bilhões  

no ano fiscal encerrado em 31 de outubro de 2002. (www.inovacao.unicamp.br,  

20045)  

2.3 Caso da MOTORES WEG  

No ano de 1961, numa cidadezinha de 20 mil hatitantes, no interior de  

Santa Catarina, om um investimento inicial de Cr$ 3.600,00 em valores da época,  

os senhores Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus,  

abriram uma pequena fábrica de motores elétricos que veio a se transformar numa  

das maiores fábricas de motores do mundo. A fábrica de motores WEG. Hoje, após  

40 anos do início das atividades, os números mostram o seu desenvolvimento e o  

se grande potencial de expansão. Em 2005, a WEG 8016 milhões de motores  

elétricos, faturaou 2,978 bilhões dde reais e exportou 467,1 milhões de dolares. Não  

bastasse todo esse passado, a WEG, sempre olhando para frente, tem planos de se  

tornar a maior fabricante de motores elétricos do mundo, para tal, investe cerca de  



63 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. (Romero, 2006).  

2.4 Caso das CASAS BAHIA  

A história das casas Bahia é daquelas que embalam o sonho de todo  

empreendedor. Conforme descrito no site da empresa, ela foi criada por Samuel  

Klein, polonês naturalizado brasileiro que chegou ao Brasil em 1952, após sofrer as  

conseqüências da 2a Guerra Mundial em seu país de origem. Tão logo fincou raízes  

em São Caetano do Sul (no ABC, em SP), Samuel comprou uma casa e uma  

charrete e, com a ajuda de um conhecido que transitava bem pelo comércio no  

bairro paulista do Bom Retiro, ele adquiriu uma carteira de 200 clientes e  

mercadorias – roupas de cama, mesa e banho. De porta em porta, começou a  

mascatear pelas ruas da cidade do ABC, oferecendo condições (prestações no  

crediário) a quem não podia pagar. Cinco anos depois, em 1957, Samuel comprou  

sua primeira loja, na avenida Conde Francisco Matarazzo, 567, no centro de São  

Caetano do Sul. A loja levou o nome de “Casa Bahia” em homenagem aos  

imigrantes nordestinos que haviam se deslocado para a região em busca de trabalho  

na indústria automobilística. Samuel aumentou a variedade de produtos e começou  
19  

a negociar com móveis, colchões de algodão, entre outros itens. Era o início de um  

império que foi conquistando cada vez mais clientes e mercados até se transformar  

em líder brasileira no setor varejista de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis.  

Até hoje, a Casas Bahia continua seguindo a cartilha de Samuel Klein: entender as  

necessidades emocionais e os hábitos de compra dos clientes de baixa renda e  

viabilizar o sonho de consumo por meio do acesso ao crédito, com qualidade de  



serviços, presteza na concessão de crédito e assistência contínua no pós-venda.  

Atualmente, a Casas Bahia está entre as 10 maiores empresas empregadoras do  

País: tem mais de 56 mil colaboradores diretos, todos registrados em carteira. O  

segredo de lidar com as classes populares também se traduz em números bastante  

significativos: em 2005, a rede fechou o ano com 18,5 milhões de contratos  

aprovados; sua plataforma de clientes no ano somou 23 milhões de pessoas, mais  

do que a população da maioria das cidades brasileiras; de cada 100 clientes da  

Casas Bahia, cerca de 70 provém do mercado informal, sem comprovação de renda  

(www.casasbahia.com.br, 2006).  
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3 OS INVENTOS QUE REVOLUCIONARAM A INDÚSTRIA  

Outra característica muito importante das micro e pequenas empresas é  

que muitas das grandes invenções que foram criadas tiveram por trás, homens  

empreendedores que, inconformados com a situação de sua época e com grande  

visão de futuro, colocaram suas habilidades na tentativa de resolver seus problemas  

e melhorar sua condição. Segundo Schumpeter, “o empreendedor é o agente do  

processo de destruição criativa, que é o impulso fundamental que aciona e mantêm  

em marcha o motor capitalista, constantemente criando novos mercados e,  

implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais  

caros” (SCHUMPETER, apud DEGEN RONALD, 1989).  

3.1 Caso da AT&T  

Muito da história da telefonia dos Estados Unidos está relacionada com a  

AT&T, sigla para American Telephone and Telegraph Company (Companhia  



Americana de Telefone e Telégrafo). A empresa foi fundada em 1885 por Graham  

Bell, ninguém menos que o inventor do telefone. Desde sua fundação, a AT&T foi a  

responsável pelas chamadas de longa distância no mercado norte-americano.  

Durante o século passado, a empresa foi a principal operadora de telefonia dos  

Estados Unidos, posição que só mudou em 1984, por causa de um processo  

antitruste.( www.link.estadao.com.br, 2005).  

3.2 Caso BIC  

No site da própria fábrica, encontra-se a história interessando de um  

homem que vendo uma grande oportunidade em sua frente, não perdeu tempo. Na  

França, em 1945, um homem chamado Marcel BICH, que fora gerente de produção  

para um fabricante de tintas francês, comprou, com seu sócio Edouard BUFFARD,  

uma fábrica fora de Paris e instalou uma empresa para fazer peças para canetas-  

tinteiro e lapiseiras. À medida que o negócio de peças para instrumentos de escrita  

começou a crescer, o desenvolvimento da esferográfica avançava, tanto na Europa  

como nos Estados Unidos, e Marcel BICH viu o enorme potencial desse novo  

instrumento de escrita. Depois de obter os direitos de patente para fabricar uma  

esferográfica criada pelo inventor húngaro Ladislao BIRO, Marcel BICH lançou sua  
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própria esferográfica em dezembro de 1950. Promovendo o produto como uma  

caneta confiável a preço acessível, chamou-a “BIC”, uma versão mais curta e fácil  

de lembrar de seu próprio nome. Tinha nascido a famosa BIC CRISTAL!  

Ele alimentou o lançamento com publicidade efetiva e as vendas ultrapassaram até  

suas próprias expectativas. A empresa então expandiu seu leque de produtos e  



começou a entrar em mercados estrangeiros criando subsidiárias, adquirindo o  

controle de companhias estrangeiras ou através de agentes. Desde 1950 as  

esferográficas BIC revolucionaram os hábitos de escrita de milhões de consumidores  

em todo o mundo, que continuam a valorizá-las por sua qualidade e preço acessível.  

A famosa caneta virou rapidamente um sucesso: 10 mil unidades/dia vendidas no  

primeiro ano, 15 milhões nos dias de hoje em mais de sessenta países.  

(www.bicworld.com.br)  

3.3 Caso do Velcro:  

Um suíço metido a alpinista e inventor voltava de um passeio com seu  

cachorro quando notou que ambos haviam voltado com carrapatos grudados, tanto  

no pelo do cachorro, quanto em sua calça. Com isso, resolveu analisar em seu  

microscópio porque os carrapatos colavam com tanto afinco no tecido de sua calça.  

George de Mestra concluiu que os minúsculos ganchinhos dos carrapatos que se  

uniam às pequenas tramas arredondadas de seu tecido criavam a aderência.  

Decidiu, então, inventar um tipo de fecho com dois lados, onde um dos lados  

apresentaria pequenos ganchos e o outro lado, formado de laços arredondados - ou  

loops, em inglês. Chamou sua invenção de velcro, uma junção das palavras velour e  

crochet. (Pompeo, 2006).  
22  

4 DEFINIÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA  

Nos Estados Unidos da América, a Small Business Administration  

classifica as micro e pequenas empresas da seguinte forma: Para maioria das  

empresas manufatureira e as industrias de mineração, são consideradas pequenas  



empresas aquelas que tenham até 500 empregados. Para as empresas não  

manufatureiras (aquelas que fornecem produtos de terceiro), pequenas empresas  

são aquelas que têm receita anual média de até US$ 6 milhões. Esta média é feita  

com os três últimos anos fiscais completos das empresas.  

Na União Européia, a definição de micro e pequena empresa têm as  

seguintes características:  

Tabela-2 Definição de Micro e Pequena Empresa na União Européia-1996.  
Micro  

empresa  

Pequena empresa Média empresa  

No de empregados 0-9 10-49 50-249  

Volume de negócios anual  

Ou  

Balanço anual total  
7 milhões de euros  

5 milhões de euros  
40 milhões de  
40 milhões de  

euros  

euros  

euros  

Independência  

% do capital ou dos direitos  

de voto detidas por uma ou  

várias empresas que não  

seja PMEs.  
25% 25%  



As definições acima são datadas de 03 abril de 1996, no momento está  

em curso uma redefinição das PMEs na União Européia para os seguintes  

patamares:  
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Microempresa- 2 milhões de euros para volume de negócios anual ou para  

balanço anual total.  

Pequena empresa: 10 milhões de euros para volume de negócios anual e  

43 milhões para balanço anual total.  

Supressão do critério da independência.  

No mercosul esta definição está posta da seguinte forma:  

Tabela-3 Definição de Micro e Pequena Empresa no Mercosul-1993  
Setor No de empregados Faturamento anual  

Micro  

Empresa  
Indústria  

Comércio/Serviços  
1-10  

1-5  
US$ 400 mil  
US$ 400 mil  



US$ 200 mil  
US$ 200 mil  

Pequena  

Empresa  
Indústria  

Comércio/Serviços  
11-40  

6-30  
US$ 305 milhões  
US$ 305 milhões  

US$ 1,5 milhões  

US$ 1,5 milhões  

Média  

Empresa  
Indústria  

Comércio/Serviços  
41-200  

31-80  
US$ 20 milhões  
US$ 20 milhões  

US$ 7 milhões  
US$ 7 milhões  

Fonte: MERCOSUL/GMC/RES No 90/93 E MERCOSUL/GMC/RES no 59/98  

A importância da micro e pequena empresa não tem fronteira. Essa  

afirmação é corroborada pelos números apresentados por elas nos Estados Unidos  

e na Europa.  

Na União Européia, mais de 99% das 18 milhões de empresa existentes  

nos vários setores exceto o agrícola, são PMEs. Estas empresas empregam cerca  



de 66% da força de trabalho e geram 55% do volume de negócios total.  

No caso americano, as pequenas e médias empresas empregam 51% da  

mão-de-obra do setor sendo (38% no setor de alta tecnologia), respondem por 75%  
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dos novos postos de trabalho, contribuem com 51% da produção de bens e serviços  

do setor privado e representam 96% dos exportadores de bens. (Guide to SBA ́s  

Definitions of Small Business-fev/2002).  
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5 AS AGÊNCIAS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

As micro e pequenas empresas enfrentam dificuldades em todo o mundo.  

Por isso, foram criadas a agências de apoio para ajudar as empresas de pequeno  

porte facilitar a sua permanência no mercado. Criada em 1953, a SBA (Small  

Business Administration) nasceu para ajudar as empresas de pequeno porte nos  

Estados Unidos da América na difícil tarefa de sobreviverem e manterem-se em um  

mercado muito competitivo. Dados de 2003 mostram que as empresas de pequeno  

porte representam algo em torno 51% dos empregos do setor privado (38% no setor  

de alta tecnologia, respondem por 75% dos novos postos de trabalho, contribuem  

com 51% da produção de bens e serviços do setor privado e representam 96% dos  

exportadores de bens.  

5.1 Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa  

No Brasil, esta tarefa é de responsabilidade do SEBRAE-Serviço Brasileiro  

de Apoio as Micro e Pequenas Empresas. Fundado em 1972, o Sebrae surge como  



uma tábua de salvação dos micro e pequenos empresários, até então relegados a  

sua própria sorte. Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável das  

empresas de pequeno porte, o Sebrae promove cursos de capacitação, facilita o  

acesso das pequenas empresas a serviços financeiros e promove a cooperação por  

meio de feiras de negócios, incentivando o desenvolvimento de atividades que  

contribuam para a geração de emprego e renda. Sendo assim, o Sebrae tem a  

importante missão de auxiliar os nossos empreendedores na condução de seus  

negócios, torná-los mais saudáveis e abrir uma ponte entre as necessidades das  

empresas e os projetos que o governo disponibiliza, fazendo justiça ao grande papel  

social e econômico que é representado por elas no Brasil. Hoje, o Sebrae atua no  

Brasil inteiro, com unidades nos 26 estados e no Distrito Federal, que formam um  

sistema de ampla capilaridade, com aproximadamente 600 pontos de atendimento,  

do extremo Norte ao extremo Sul do País. Tamanha capilaridade pode dar a  

impressão de tratar-se de uma instituição de grande porte, mas diante do universo  

brasileiro das micro e pequenas empresas, essa impressão é falsa.  

(www.sebrae.com.br).  

Foi apresentado pelo UOL Canal Executivo, uma pesquisa de avaliação  

realizada pelo Sebrae que analisou vários aspectos que fizeram diferença para  
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empreendedores que abriram e continuam com as portas abertas de 2002 a 2004 e  

participaram de programas realizados pelo Sebrae. Dos empresários que  

procuraram o Sebrae, 79% continuam no mercado. (www2.uol.com.br).  

Para Hélio Cadore, diretor superintendente do Sebrae no Paraná, este  

dado é uma vitória diante o índice de mortalidade das empresas nos dois primeiros  



anos, conhecido nacionalmente, que chega a 50%. “Todo negócio implica em risco e  

o Sebrae auxilia os empreendedores a calcular estes riscos, assim as empresas que  

se mantém abertas nos dois primeiros anos de vida, aumentam consideravelmente  

sua chance de êxito”. (www2.uol.com.br).  

Os resultados demonstram que 70% das pessoas que procuraram o  

Sebrae para abrir uma empresa não tinham experiência como empresário.  

Os números também mostram que a experiência como empresários  

aparentemente não é pré-requisito para que a empresa permaneça no mercado,  

pois 67% das pessoas que abriram seus negócios e os mantiveram abertos, nunca  

foram empresários.  
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6 UM PANORAMA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA NO BRASIL  

A adoção de critérios para definição de tamanho da empresa constitui  

importante fator de apoio às micro e pequenas empresas, permitindo que as firmas  

classificadas dentro dos limites estabelecidos possam usufruir os benefícios e  

incentivos previstos nas legislações que dispõe sobre o tratamento diferenciados ao  

segmento, e que buscam alcançar objetivos prioritários de políticas públicas, como o  

aumento das exportações, a geração de emprego e renda, a diminuição da  

informalidade dos pequenos negócios, entre outras. No estatuto de 1999, o critério  

adotado para conceituar micro e pequena empresa é a receita bruta anual, cujos  

valores foram atualizados pelo decreto de número 5.028/2004, de 31 de março de  

2004, que corrigiu os limites originalmente estabelecidos em (R$ 244.000,00 e R$  

1.200.000,00 respectivamente). Os limites atuais são os seguintes: Microempresa  

receita bruta anual de R$ 433.755,14 e empresa de pequeno porte, receita bruta  



anual superior a R$ 433.755,14 e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00.  

A participação das micro e pequenas empresas na economia nacional é  

inegável e sua importância pode ser medida pelos números.  

A significativa contribuição na geração do produto nacional, na absorção de mão-de-obra, na             
flexibilidade locacional (espalham-se invariavelmente por todo o território        
nacional, desempenhando importante papel na interiorização do       
desenvolvimento), no caráter majoritariamente nacional (nas PME ́s há a          
predominância absoluta do capital privado nacional), são algumas destas         
características (CHÉR, 1990, p. 19).  

Segundo o Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas divulgado  

pelo serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -Sebrae na primeira  

quinzena de 2005, entre o anos de 1996 a 2002, houve um crescimento na abertura  

de microempresas da ordem de 55%, passando de 2.956.749 para 4.605.607,  

passando a participação percentual no total de empresas de 93,2% em 1996 para  

93,6% em 2002. No caso das Empresas de Pequeno Porte, o número de empresas  

em atividade passou de 181.115 para 274.009 demonstrando um com crescimento  

de 51,3%.  
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Tabela-4 Brasil- Número de empresas formais por porte e setor – 1966-2002 
Microempresa Pequena empresa  
1996 2002 1996 2002  
Indústria 332.049 439.013 27.011 37.227  
Construção 81.923 116.287 7.177 8.282  
Comércio 1.608.521 2.337.889 68.411 105.891  
Serviços 934.256 1.712.418 78.516 122.609  
Total 2.956.749 4.605.607 181.115 274.009  
Fonte: IBGE – Estatísticas do Cadastro Central de Empresas-CEMPRE; elaboração: Sebrae/UED.  
100,0%  
93,2%  
80,0%  
60,0%  
40,0%  
20,0%  



5,7% 0,6% 0,4% 0,0%  
Micro Pequena Média Grande  
Fonte: IBGE – Estatísticas do Cadastro Central de Empresas-CEMPRE; elaboração: Sebrae/UED. 
Gráfico-1 Brasil-Distribuição percentual do número de empresas, por porte-1996  
100,0%  
93,6%  
80,0%  
60,0%  
40,0%  
20,0%  

5,6% 0,5% 0,3% 0,0%  
Micro Pequena Média Grande  
Fonte: IBGE – Estatísticas do Cadastro Central de Empresas-CEMPRE; elaboração: Sebrae/UED 
Gráfico-2 Brasil-Distribuição percentual do número de empresas, por porte-2002  
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O número total de pessoas ocupadas nas microempresas passou de  

6.878.964 para 9.967.201, com crescimento de 44,9%, elevando a participação  

percentual no total de ocupações nas empresas de 31,8% para 36,2% (como mostra  

a tabela 5. Esses dados também se refletiram na ocupação das Empresas de  

Pequeno Porte com aumento nas contratações de mão-de-obra em 42,28%  

passando de 4.054.635 para 5.789.875 trabalhadores.  

Tabela-5 Brasil-Número de pessoas ocupadas nas empresas formais, por porte e  

setor-1966-2002 Microempresa Pequena empresa  

1996 2002 1996 2002  

Industria 1.193.964 1.571.608 1.096.405 1.471.254  

Construção 287.268 356.660 291.988 339.777  

Comércio 3.256.501 4.664.545 1.181.618 1.772.233  

Serviços 2.141.231 3.374.388 1.484.624 2.206.611  



Total 6.878.964 9.967.201 4.054.635 5.789.875  

Fonte: IBGE – Estatísticas do Cadastro Central de Empresas-CEMPRE; elaboração: Sebrae/UED.  

Em números consolidados em 2002, as micro e pequenas empresas no  

período representavam 99,2% das empresas formais, 57,2% dos empregos totais e  

26,0% da massa salarial. No setor informal, os números são da ordem de São 9,5  

milhões de empreendimentos envolvendo trabalhadores por conta própria ou  

empregadores com 1 a 5 empregados (segundo a pesquisa do ECINF, de 1997, do  

IBGE).  

Tabela-6 Empresas do setor informal por grupo de atividade-1997  
Ano de 1997  

Industria de transformação e extração mineral 1.126.653 Industria da 

construção 1.479.673 Comércio 2.465.993 Serviços 5.072.334 Fonte: 

IBGE- Pesquisa Informal Urbana-ECINF-1997.  
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1.479.673 5.072.334 50%  

1.126.653 15% 11% 2.465.993 24%Transf. extação mineral Construção Comércio Serviços  
Fonte: IBGE- Pesquisa Informal Urbana-ECINF-1997. Gráfico-3 Empresa do Setor Informal por 
Grupos de Atividade-1997  

217.530 437.689 2% 4%  

1.334.580 13%  

91.824 1%  

7.920.265 79%  
1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 5 pessoas Mais de 5 pessoas  
Fonte: IBGE- Pesquisa Informa Urbana-ECINF-1997. Gráfico-4 Número de Empresas Informais 
Segundo a Ocupação de Mão-de-obra  
1997  
No setor rural, as MPEs representam 4,1 milhões de proprietários  
familiares, com até 4 módulos rurais (de acordo com o INCRA).  
Se levarmos em consideração os números acima, a impressão que fica é  



que o seguimento das micro e pequenas empresas está muito bem, mas isso não é  
verdade.  

141.813 1%  
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Um dos grandes problemas enfrentados no Brasil por parte dos micro e  

pequenos empresários é que quase no mesmo ritmo em que as empresas são  

abertas, elas também são fechadas. O Brasil é um dos campeões mundiais em  

fechamento de empresas como demonstra a tabela abaixo.  

Tabela-7 Ranking, A mortalidade das MPEs  
Brasil 56 %  

Portugal 53 %  

Reino Unido 53 %  

França 52 %  

Estados Unidos 50 %  

Noruega 47 %  

Itália 46 %  

Finlândia 45 %  

Irlanda 43 %  

Dinamarca 42 %  

Suécia 41 %  

Alemanha 37 %  

Fonte: Valor online, 21/09/2006.  

Segundo Marco Aurélio Bedê, gerente de pesquisas econômicas do  

Sebrae-SP, em 2001, a taxa de mortalidade das empresas de até 5 anos era de  

71%. Em 2003, o índice baixou para 65% e em 2005, para 56%.  



Embora o índice esteja caindo, ele ainda é o mais alto do mundo. Segundo  

Jaison Vieira, gerente geral da associação comercial de São Paulo. Além de  

problemas de capital de giro, e de falta de clientes, o governo tem a sua parcela de  

culpa por oferecer políticas insuficientes de apoio, o que inclui impostos altos,  

burocracia e dificuldade de acesso ao crédito. Para piorar, a conjuntura econômica  

atrapalha. O baixo crescimento do PIB sinaliza tempos difíceis aos pequenos  

empresários.  

Segundo o boletim “fatores condicionantes e taxa de mortalidade de  

empresas no BRASIL”, Sebrae, 2004, de 2000 a 2002, 772.679 empresas fecharam.  

Outra informação também mostra que 49,9% delas fecharam com dois anos, 56,4%  

com até três anos e 59,9% com até quatro anos de atividade.  
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70,0% 60,0% 50,0%  
61,1%  
56,7%  

48,9%  

58,9% 60,1% 52,9% 62,7% 53,4% 53,4%  

53,9% 46,7%  
Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-este  
2000 2001 2002  
Fonte: Boletim Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil, Sebrae; 2004. 
Gráfico-5 Brasil-Taxa percentual de mortalidade das empresas por região  
Os setores mais impactados pelo fechamento das empresas são comércio  
com 51%, serviços com 47% e indústria com 7%.  
Outro fator importante a considerar é o impacto social decorrente do  
fechamento das empresas, pois estas, absorvem grande parte de mão-de-obra  
como demonstrado acima. Segundo a pesquisa, 21% das empresas fechadas tinha  
1 funcionário, 75% empregavam de dois a nove, 3% de dez a vinte e 1% acima de  
20 empregados.  
“Os empreendedores são os heróis populares da moderna vida  
empresarial” (LONGENECKER, MOORE, PETTY, 2004, p. 3). Segundo o autor  
acima, os empreendedores no Brasil deveriam receber melhor tratamento por parte  
das instituições públicas devido a sua grande importância dentro do contexto  



econômico e social, mas não é isso que acontece. A prova é que os grandes  
problemas enfrentados por eles segundo o mesmo relatório mostra que se tivessem  
um pouco mais de apoio, seus negócios teriam uma maior longevidade. O mesmo  
boletim acima, Apresenta uma relação dos 10 principais motivos de fechamento das  
micro e pequenas empresas no Brasil conforme a tabela 8.  

51,6% 47,5% 53,9% 49,4% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%  
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Tabela-8 Ranking das 10 principais razões para encerramento das atividades da 
empresa extinta, segundo as opiniões espontâneas dos proprietários (Brasil) Motivos 
para fechamento No de citação Percentual  

Falta de capital de giro 51 24,1% Impostos /tributos altos 34 16,0% Falta de clientes 

17 8,0% Concorrência 15 7,1% Baixo lucro 13 6,1% Dificuldade financeira 13 6,1% 

Desinteresse na continuação do negócio 13 6,1% Maus pagadores /alta inadimplência 

13 6,1% Problemas familiares 8 3,8% Má localização da empresa 8 3,8% Fonte: Boletim 

Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil, Sebrae; 2004.  

Indústria 7% Serviços  
47%  

Comércio 
51%  

Indústria Comércio Serviços  

Fone: Boletim Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil, Sebrae; 2004 
Gráfico-6 Setor de atividades das empresas extintas  
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7 UM PANORAMA DA REGIÃO DO CAMPO LIMPO  

A região do Campo Limpo foi escolhida para este estudo por ter muitas  

semelhanças com as regiões periféricas de São Paulo. Com o êxodo de muitas  

empresas de grande porte da capital paulista, as regiões periféricas foram se  

transformando em locais atraentes para a abertura de novos negócios e aos poucos,  

formaram-se pequenos centros de comércio e serviços e um exemplo disso é a  

região do Campo Limpo. Outro motivo desta escolha foi por comodidade, pois é  

próxima da minha residência e o conhecimento geográfico da região contribuiu para  

o sucesso do trabalho.  

Com uma população de 505.969 habitantes e uma densidade demográfica  

de 13786,6 hab/Km2 segundo dados dos sensos de 1991/2000, a região do Campo  

Limpo passou por um grande crescimento imobiliário para a classe média a partir da  

década de 90. Tal razão reside no fato da região estar perto da Marginal Pinheiros e  

de bairros considerados nobres como Vila Andrade e Morumbi. A região de Campo  

Limpo esta localizada na periferia da capital paulista e é cercada pelos bairros de  

Butantã, Vila Andrade, Santo Amaro, Capão Redondo e faz limite com Taboão da  

Serra. A região é marcada por grandes contrastes e desigualdades sociais:  

Comércio popular, grandes favelas algumas atividades industriais e condomínios  

horizontais e verticais como o American Park convivem lado a lado. A região do  

Campo Limpo abrange os seguintes bairros: Jardim Maria Rosa, Jardim Maria  

Virgínia, Jardim Umarizal, Vila Nova Pirajussara, Jardim Olinda, Jardim Ingá, Jardim  

Rebouças, Vila França, Jardim Umuarama, Jardim Laranja, Jardim Paris, Jardim  

Helga, Jardim Maria Sampaio, Jardim Marcelo, Jardim Taboão, Jardim Maria  



Helena, entre outros. Como a maioria das regiões de periferia, a do Campo Limpo é  

esquecida pelo poder público e causa grande transtorno a sua população.  

concentrados nas favelas de paraisópolis, jardim Colombo, porto seguro, onde 800  

crianças estão sem escola e proliferam adolescentes grávidas.  
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8 METODOLOGIA DE PESQUISA  

Este capítulo apresenta a abordagem e os objetivos metodológicos  

utilizados na pesquisa. Ele descreve também, o universo e justifica o motivo pelo  

qual foi escolhido. Tais justificativas se estendem às amostras e unidades de  

análise e à apresentação da forma de construção do instrumento de coleta de  

dados.  

8.1 Aspectos gerais  

Numa primeira etapa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com dados  

secundários para formulação da base teórica, tendo como fontes, documentos  

divulgados na Internet pelo Sebrae, IBGE, livros que tratavam do tema e revistas  

setorisadas que abordam a situação das micro e pequenas empresas de forma  

global no tocante aos seus aspectos de natalidade e mortalidade e os problemas  

comuns por elas enfrentados. “A pesquisa bibliográfica procura explicar um  

problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos.” (Cervo, 2002,  

p. 65).  

Numa segunda etapa, foi realizada uma pesquisa quantitativa usando o  

modelo conclusivo descritivo para traçar o perfil da amostra dos empresário e das  

micro e pequenas empresas da região do campo limpo. “As pesquisas deste tipo têm  



como objetivo primordial a descrição das características de determinada população  

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.” (Gil, 1989, p.45).  

8.2 Universo de pesquisa  

O universo de pesquisa é formado pelas micro e pequenas empresas da  

região do Campo Limpo, sendo a unidade de análise, os proprietários destas  

organizações. A escolha deste seguimento se deu pela sua grande importância  

dentro do contexto social e econômico no Brasil e a região do Campo Limpo, por  

representar essa interiorização do desenvolvimento econômico.  

Segundo Chér (1990), as micro e pequenas empresas trazem significativa  

contribuição ao produto nacional e desempenha um importante papel na  

interiorização do desenvolvimento.  
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8.3 Critérios de amostragem  

Pela dificuldade de estabelecer critérios estatísticos, de seleção da  

amostra pela falta de acesso aos dados oficiais, escolheu-se por conveniência, uma  

amostragem não probabilística intencional que não apresenta fundamentação  

matemática científico, e dependem de critérios pessoais do pesquisador. (Gil, 1989,  

p. 93).  

Segundo o site http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Limpo, A região do  

Campo Limpo é formada por treze bairros. A pesquisa foi realizada em seis bairros  

da região e a escolha se deu por sorteio, escrevendo os nomes dos bairros em  

pedaços de papel, colocando-os dentro de uma caixa, e feito um sorteio. Foi  

determinado pelo pesquisador, a aplicação de vinte e seis questionários por bairro,  



divididos em treze questionários para os empresários das micro e pequenas  

empresas do setor de serviço e treze para os do comércio, totalizando cento e  

cinqüenta e seis questionários.  

8.4 Instrumento de coleta e tratamento dos dados  

A técnica descritiva na qual este trabalho se baseia é a técnica do  

questionário.  

“O questionário apresenta uma série de vantagens: “possibilita atingir  

grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica  

muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo correio.” (Gil, 1989,  

p.125).  

A construção do questionário foi realizada, com o objetivo de “traduzir os  

objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos.” (Gil, 1989, p.126).  

Gil (1989, p. 126) argumenta sobre a criação do questionário que:  

A maior parte do que se sabe a respeito da elaboração de questionários             
decorre da experiência. Resulta daí que boa parte do que se dispõe neste             
domínio é constituídas por receitas baseadas no senso comum, sem maior           
apoio em provas científicas rigorosas ou em teorias. Pode-se, no entanto,           
determinar alguns aspectos que devam ser observados na elaboração dos          
questionários de pesquisa.  
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Após a conclusão do questionário, ele foi submetido a um teste chamado  

validação semântica que consistiu em fazer uma pré-pesquisa com 10 pessoas  

dentro da população escolhida para certificação da compreensão das pessoas,  

sobre as perguntas relacionadas. Os elementos pesquisados não demonstraram  



dificuldade em responder as perguntas feitas, mostrando que elas eram de fácil  

entendimento. Finalizada a pré-pesquisa, o questionário foi dado como aprovado  

para aplicação passando pelo crivo da validação semântica.  

Após a validação semântica, o mesmo questionário foi submetido a outra  

avaliação denominado validação de juízes. A validação de juízes consiste na análise  

do questionário por pessoas qualificadas buscando o seu aprimoramento e uma  

configuração final necessária para aplicação em campo. O questionário foi enviado  

por e-mail para os professores, Delmar Freire e Wanderlei Carneiro sendo devolvido  

com as seguintes observações:  

O professor Delmar Freire aprovou o questionário com a ressalva de que a  

pergunta de número dez não era relevante para o objetivo da pesquisa sendo a tal  

pergunta retirada do questionário final.  

O professor Wanderlei Carneiro também aprovou o questionário sem  

ressalvas, fazendo somente uma observação; a de que ele devia ser um instrumento  

que me ajudasse na resposta do problema de pesquisa.  

8.5 Forma de coleta de dados  

A forma de coleta de dados foi feita através do questionário mencionado  

acima e aplicado pessoalmente pelo pesquisador na forma de uma entrevista  

estruturada.  

8.6 Modelo de análise dos dados  

Após a conclusão da pesquisa de campo, os questionários foram  

numerados em ordem crescente e as informações tabuladas em meio eletrônico  

usando o software SPSS versão 15.0. As tabulações podem ser feitas de três  



maneiras: a manual que consiste no uso do lápis e papel, a mecânica, onde são  

utilizados perfurações, o que permite a classificação e a contagem mecânica dos  

cartões e a tabulação eletrônica onde o processo é feito por software apropriado. O  

meio eletrônico foi escolhido por ser o mais rápido e permitir a realização de  
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inúmeras combinações que no caso dos outros, demorariam muito tempo e daria  

margem a possibilidade do erro. (Gil, 1989, p. 174).  

Feitas as tabulações os resultados serão apresentadas em forma, simples  

e cruzada.  

8.7 Pesquisa qualitativa  

Seria feita uma pesquisa exploratória qualitativa com o resultado dos  

dados primários coletados em campo tendo como amostra, os empresários das  

micro e pequenas empresas que fizeram curso de capacitação na agência regional  

sul do Sebrae. Esta pesquisa não foi feita por causa do inexpressivo número de  

pessoas encontradas na pesquisa anterior e que responderam ter feito curso na  

agência regional sul Sebrae. Outro motivo, e este o mais importante para a não  

realização desta modalidade de pesquisa, é que as pessoas que se enquadravam  

no perfil descrito acima, se recusaram a participar. Elas alegaram que o processo  

era muito longo e que elas não tinham tempo disponível para desprender com este  

tipo de atividade, impossibilitando assim a conclusão desta fase.  
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9- ANÁLISE DOS DADOS  



Este capítulo tem por objetivo, mostrar os resultados da pesquisa e discutir  

o perfil da amostra estudada. A análise procura traçar um perfil do empresário das  

micro e pequenas empresas e das próprias empresas da região do Campo Limpo.  

Ele procura apresentar também, de forma clara e de fácil compreensão através de  

gráficos e tabelas, informações como gênero, faixa etária, nível escolar, situação civil  

e região de origem dos entrevistados.  

9.1 Perfil dos Empresários da Micro e Pequena Empresa da Região de  

Campo Limpo  

Um dos objetivos deste trabalho foi traçar o perfil dos empresários da  

micro e pequenas empresas região do Campo Limpo de seus negócios. Abaixo é  

apresentado o resultado desta pesquisa e a deste perfil.  

9.1.1 Grau de instrução  

Um aspecto interessante apresentado pela pesquisa, como mostra o  

gráfico 7 é que, apesar de ter sido realizada em uma região de periferia, os seus  

índices estão alinhados com os da média nacional, que é de 14% de formação  

escolar de nível superior e 30% dos que não completaram o ensino fundamental  

para os empreendedores, segundo pesquisa feita pelo Global Entreprenership  

Monitor (GEM), divulgada em outubro de 2006, no site www.unidus,org.br.  
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2o grau incompleto 20%  
3o grau incompleto  
1o grau completo 9%  
10%  

3o grau completo 14%  
2o grau completo 27%  

1o grau completo 1o grau incompleto 2o grau completo 2o grau incompleto 3o grau completo 3o grau incompleto  



Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-7 Grau de 
instrução dos pesquisados  
9.1.2 Estado civil  
Percebeu-se pelos resultados da pesquisa que um percentual muito  
grande dos pesquisados é casado. Isso pode indicar que apesar da  
responsabilidade que eles tem principalmente com a família, também tem coragem  
para se arriscar a iniciar um novo negócio.  

Outros 15%  
1o grau incompleto 20%  

Solteiro 28%  
Casado 57%  

Solteiro Casado Outros Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-8 
Estado civil dos pesquisados  
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9.1.3 Gênero  

Outra característica que a pesquisa revelou é que apesar de o sexo  

masculino ainda ter um domínio muito grande quando o assunto é  

empreendedorismo, o percentual de mulheres que estão ocupando seu espaço  

também neste campo, é muito significativo como demonstra o gráfico 9. Este número  

está muito perto da média nacional que é de 45%, como demonstra um pesquisa  

feita pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) e publicada no site  

www.unindus.org.br em outubro de 2006.  

Feminino 
37%  



Masculino 
63%  

Masculino Feminino  

Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. 
Gráfico-9 Gênero dos pesquisados  

9.1.4 Faixa etária  

Em consonância com os dados apresentados sobre o estado civil dos  

empreendedores, a faixa etária segue o mesmo padrão, e demonstra que a grande  

maioria dos empreendedores da região de Campo Limpo tem idade a partir de 31  

anos. Isso representa 76% dos pesquisados, indicando mais uma vez que o espírito  

empreendedor está presente nas pessoas com mais idade como demonstra o  

gráfico número 10.  
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41-50 22%Acima de 51 

anos 14%  
31-40 

40%20-30 

24%  

20-30 31-40 41-50 Acima de 51 a

Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curs
Gráfico-10 Faixa etária dos pesquisados  



9.1.5 Região de origem  

Outro aspecto que vale ressaltar é a origem dos empreendedores da  

região do Campo Limpo. São Paulo é conhecida como uma cidade cosmopolita  

abrigando pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, e a pesquisa veio  

confirmar isso também junto aos empresários das micro e pequenas empresas da  

região. Mas, mesmo abrigando pessoas de todo o país, a região sudeste ainda é a  

mais representativa na composição dos empreendedores locais como mostra o  

gráfico 11.  
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Outros 3%Sudeste 57%  

Centro-oeste 2%  
Nordeste 19% Sul 17%  
Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Outros  
Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-11 Região de 
origem dos pesquisados  
9.1.6 Idade das empresas  
A pesquisa realizada na região demonstrou também que o índice de  
empresas com idade superior a 4 anos, representa um número excepcional como  
podemos constatar no gráfico 12. Este índice mostra que as micro e pequenas  
empresas da região tem uma longevidade grande e isso é benéfico tanto para os  
empreendedores como para a comunidade da região, já que ela é uma grande  
geradora de empregos. Outro aspecto a ser analisado é que passando o período  
crítico de maturação do negócio, ela ganha fôlego e tem grande possibilidade de  
expansão e com isso, ampliar a sua atuação social na comunidade abrindo novas  
fontes de trabalho.  

Norte 2%  
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0-1 
9%  

Acima de 5 anos 
51%  



4-5 17%  

0-1 2-3 4-5 Acima de 5 anos  

Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curs
Tempo de existência das empresas pesquisadas em

9.1.7 Número de empregados por empresa 
2-3 23%  

Duas características apresentadas na pesquisa sobre as empresas é que,  

apesar de ser uma grande geradora de empregos no conjunto, em sua quase  

totalidade o número de postos de trabalho gerados por empresa individualmente é  

pequeno. Sendo assim, o que a torna tão importante? A importância reside no fato  

de que mesmo gerando poucos empregos por empresa, elas são em grande número  

como demonstra a tabela a seguir. Outra característica das empresas sediadas na  

região é que em mais da metade das empresas pesquisadas, parte dos funcionários  

são parentes do proprietário como mostra o gráfico abaixo.  



Tabela -9 Quantidade de postos de trabalho por empresa.  
1 - 3 103  

4 - 6 41  

7 - 9 10  

10 - 12 1  

13 – 15 0  

16 – 18 0  

Acima de 19 1  

Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006.  
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Não 
44%  

Sim 
56%  

Sim Não  

Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-13 Número 
percentual de empresas pesquisadas na região de Campo  



Limpo que empregam parentes.  

9.1.8 Faturamento das empresas  

Outro dado que a pesquisa que o gráfico 14 nos revela é o nível de  

faturamento que as empresas movimentam mensalmente. A pesquisa mostra que  

ele é compatível com o número de funcionários que elas empregam e com o  

tamanho do negócio. Outra característica revelada na resposta a essa pergunta é a  

não resposta. O grande número de pesquisados que optaram por não responder a  

essa pergunta, demonstra uma grande desconfiança e temor das pessoas quando  

são abordadas por estranhos com perguntas sobre dinheiro. Dentro desta mesma  

questão, vale ressaltar a resposta dada a esta pergunta indicando que as mulheres  

são muito mais cuidadosas neste tipo de resposta que os homens. Das pessoas que  

não quiseram responder a esta pergunta, nada menos do que 45,6% eram  

mulheres, contra somente 24,2% dos homens.  
46  

Não respondeu 32%  
Acima de 31.000 4%  

1.000 - 10.000 21.000 - 30.000  
53% 1%  
1.000 - 10.000 11.000 - 20.000 21.000 - 30.000  
Acima de 31.000 Não respondeu  
Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-14 Valores em 
(R$) de faturamento mensal das empresas pesquisadas  
9.1.9 Gênero X Faturamento  
Apesar das mulheres empreendedoras representarem um percentual  
menor que os homens, somente 37% do total, no quesito faturamento, Essa situação  
se mostra de forma inversa. Quanto se trata das empresas com faturamento superior  
a R$ 31.000,00, as mulheres são 5,3% contra 4,0% dos homens, como mostra o  
gráfico abaixo.  
4,00%  

11.000 - 20.000 10%  
5,30%  
Masculino Femenino  



Maior de 31.000  
Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-15 Comparação de 
faturamento mensal acima de R$ 31.000 por gênero entre  
as empresas pesquisadas  
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9.1.10 Faturamento X nível escolar dos empreendedores  
Outra indicação também mostrada pela pesquisa feita na região é que o  
nível de escolaridade não tem nenhuma relação com o faturamento das empresas,  
seja para mais ou para menos como mostra o gráfico 16.  
25 20

23  

20  
20  
15

12 
10

7  

505 7  

2 7  

3  

0 2 0 0 1 0 0 0 
1 

0  
2  

2  

1  

1  
2 12  

6 4  

1-10 mil Reais 11-20 mil Reais 21-30 mil Reais >31 mil Reais Não  
responderam.  
1o grau completo 1o grau incompleto 2o grau completo 2o grau incompleto 3o grau completo 
3o grau incompleto  
Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-16 Comparativo de 
faturamento mensal por nível de escolaridade  
10 6  
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10 ATUAÇÃO DO SEBRAE  

O Sebrae foi criado em 1972 com o objetivo de dar apoio às Micro e  

Pequenas Empresas no Brasil através de cursos de capacitação e orientação aos  



empreendedores na abertura de seus negócios. Para tanto, abriu agências em todos  

os estados do Brasil para estar mais próximo dos empresários e orientá-lo no  

caminho mais seguro para abrir o seu negócio.  

10.1 Atuação do Sebrae na região do Campo Limpo.  

Outro objetivo da pesquisa, buscava medir a influência do Sebrae na  

região do Campo Limpo e a percepção dos empresários sobre os serviços prestados  

pela agência regional sul do Sebrae. Após o término do trabalho e a tabulação dos  

dados, segue abaixo os resultados para avaliação.  

10.1.1 Empreendedores que têm conhecimento do Sebrae.  

Percebeu-se pelo resultado da pesquisa, que a influência do Sebrae na  

região de Campo Limpo é quase nula. Isto se deve ao baixo nível de conhecimento  

que as pessoas tem do Sebrae e da sua finalidade. Umas das perguntas feita aos  

entrevistados foi sobre o conhecimento dos empresários das micro e pequenas  

empresas da região. Como mostra o gráfico abaixo, apesar da maioria ter  

respondido que conhecia o Sebrae, um grande contingente de pessoas ainda não  

tinha conhecimento do órgão. Em se tratando de um órgão com a finalidade do  

Sebrae, estando ele no maior estado econômico da federação, uma pesquisa feita  

na periferia do estado não deveria mostrar um percentual tão grande, 30% de  

pessoas que responderam nunca ter ouvido falar do Sebrae. Isso pode indicar que  

o esforço de divulgação não está sendo eficiente.  
49  



Sim 
70%  

Não 
30%  

Sim Não  

Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-17 
Quantidade de entrevistados que afirmaram conhecer o Sebrae  

10.1.2 Veículos usados pelos empresários para tomar conhecimento do  

Sebrae  

Daqueles que responderam afirmativamente que conheciam o Sebrae  

conforme o gráfico 17, o veículo mais indicado foi a televisão, ver tabela 10. Isto  

mostra que apesar de fazer uso de um instrumento tão poderoso de comunicação  

nos dias de hoje, o Sebrae ainda não conseguiu atingir o seu objetivo que é o de  

ser reconhecido pela totalidade dos micro e pequenos empresários como uma fonte  

de apoio e r suporte às micro e pequenas empresas.  

Tabela-10 Veículo usado para tomar conhecimento sobre o Sebrae.  



Rádio 11%  

Televisão 53%  

Outdoor 2%  

Revistas 19%  

Outros 15%  

Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006  
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10.1.3 Empresários pesquisados que fizeram cursos de capacitação no  

Sebrae - Agência Regional Sul  

Esta constatação fica evidente quando apresentamos o resultado de uma  

outra pergunta feita na pesquisa que procura identificar quais as pessoas dentre a  

população pesquisada tinha feito algum tipo de curso de capacitação no Sebrae e a  

resposta é desanimadora. Quando a pergunta é dirigida diretamente sobre a agência  

regional sul, a situação é pior ainda como demonstra o gráfico abaixo.  

Sim 3%  

Não 



97%  

Sim Não  

Fonte: Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso-2006. Gráfico-18 Percentual de 
entrevistados que fizeram curso de capacitação na  

agência regional sul - Sebrae  
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11 CONCLUSÃO  

Buscou-se, neste trabalho, mostrar a importância da micro e pequena  

empresa para o país bem como sua participação no contexto sócio-econômico e na  

comunidade. Ele busca também, traçar um perfil dos empreendedores e das micro e  

pequenas empresas da região do Campo Limpo, periferia da capital paulista, e fazer  

um retrato da atuação da agência regional sul do Sebrae nesta região, bem como  

medir a sua importância no sucesso das empresas estabelecidas nesta região.  

Por causa desta questão, esta pesquisa é resultado de um extenso  

levantamento bibliográfica sobre o assunto. A literatura disponível mostra a  

importância que a micro e pequena empresa desempenha no mundo e nas  

comunidades onde estão instaladas. Mostra também a sua importância dentro do  

contexto sócio-econômico como grande geradora de empregos. Segundo a  

literatura, a micro e pequena empresa nasce, na maioria das vezes, por dois  

motivos: O primeiro motivo, é a busca incessante do indivíduo pela independência.  

Muitas pessoas com espírito empreendedor não se contentam com a “segurança” de  

um emprego fixo e nem com condição de se reportarem a alguém. Essas pessoas  

são na maioria das vezes, muito criativas e buscam na abertura de um negócio  

próprio, o terreno para liberação desta criatividade. Outra característica do  

empreendedor é a disposição para correr riscos, e isso é verificado junto às pessoas  



que deixaram seus empregos, e alguns até muito atraentes, para se aventurarem na  

vida de empresários. O segundo motivo são as oportunidades de mercado que o  

micro e pequeno empresário enxerga. Com as constantes mudanças que o mundo  

vem sofrendo, as pessoas buscam cada vez mais, produtos e serviços  

personalizados, algo que para as grandes empresas é impossível atender. Por esse  

motivo, abrem-se grandes oportunidades de mercado para os pequenos que com  

sua agilidade e flexibilidade, podem oferecer este tipo de produto com diferenciais  

que cativam o consumidor.  

Segundo a literatura, existem muitas outras razões mencionadas para a  

abertura de um negócio próprio, mas segundo o nosso entendimento, apôs o estudo  

do material disponível, os dois mencionados acima são os mais encontrados nas  

respostas dos empresários consultados.  

Esta fundamentação teórica é a base sobre a qual um estudo quantitativo  

descritivo conclusivo foi desenvolvido coma finalidade de traçar uma perfil do  
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empreendedor e das micro e pequenas empresas da região de Campo Limpo e a  

compreensão da influência do Sebrae junto aos gestores destas empresas.  

Os dados coletados foram analisados com o auxílio do software SPSS  

15.0.  

Em relação ao perfil da amostra, a pesquisa revela que a grande maioria  

dos empreendedores estabelecidos nesta região é do sexo masculino, 67%,  

enquanto que as do sexo feminino representam 37%. Apesar de um índice de  

empreendedorísmo menor que os dos homens, ele mostra que nesta região as  

mulheres também estão ocupando seu espaço no mundo empresarial e assumindo  



seu papel de empresária. Outra característica apresentada pela pesquisa diz que o  

nível de escolaridade dos empreendedores desta região estão dentro da média  

nacional como apresentado neste trabalho, demonstrando o baixo nível de formação  

superior dos nossos empreendedores. O resultado da pesquisa mostra que entre os  

indivíduos pesquisados, 76% tem idade a partir dos 31 anos. Esta informação  

demonstra que apesar de toda a responsabilidade que esta faixa etária carrega, pois  

dentre os pesquisados 82% são casados, eles ainda são os mais dispostos a  

enfrentar os riscos de abrir um novo negócio. são Outro traço característico dos  

empresários que participaram desta pesquisa é a sua origem. Apesar da região  

abrigar empresários de todas as regiões do país e em um grau muito pequeno, de  

fora dele, a grande maioria vêm da região sudeste, com 57% dos entrevistados.  

Isso mostra a grande diversidade de hábitos e costumes da região que pode ser  

identificada também nos negócios por eles empreendidos.  

Identificou-se também com esta pesquisa, que no universo pesquisado,  

duas características são marcantes: A primeira é que apesar de as micro e  

pequenas empresas serem importante geradoras de postos de trabalho, a grande  

maioria 63%, empregam no máximo 3 pessoas e que. A segunda característica é  

que como forma de diminuir os custos com mão-de-obra, em 56% das empresas  

pesquisadas trabalham parentes cujo grau de parentesco varia entre filhos, esposas  

e irmão mais novos. Apesar de serem poucos postos de trabalho por empresa, ela  

revela a sua grande importância dentro da comunidade, pois grande parte das  

pessoas empregadas, são moradoras da região. Outra característica encontrada nas  

empresas da região é a sua longevidade, pois 51% das empresas pesquisadas tem  

acima de 5 anos de vida demonstrando um grau de estabilidade grande, pois  
53  



segundo o estudo, umas grandes partes das empresas abertas, fecham antes de  

completarem 5 anos de vida.  

Um dado muito negativo identificado nesta pesquisa, é o baixo nível de  

relacionamento da agência regional sul do Sebrae com as empresas da região.  

Dentre as pessoas pesquisadas, 30% não conhecem o Sebrae, demonstrando com  

isso uma grande ineficiência dos meios de divulgação que o Sebrae usa. Outro dado  

mais triste ainda é que das pessoas que conhecem o Sebrae, apenas 3% fez algum  

tipo de curso de capacitação na agência regional sul do Sebrae. No caso de São  

Paulo, a justificativa para um índice tão baixo, pode ser o fato, na minha opinião, as  

agências estarem situadas nas áreas mais centrais capital e muito longe da periferia.  

O fato é que nestas áreas, pelo que a pesquisa identificou, o Sebrae não tem feito  

nenhuma diferença na vida das empresas.  

Infelizmente não foi possível medir a importância da agência regional sul  

do Sebrae para as micro e pequenas empresas da região do Campo Limpo nem a  

percepção dos empresários sobre os serviços prestados por ela por dois motivos: O  

primeiro é que o resultado da pesquisa mostra que o relacionamento entre a agência  

regional sul do Sebrae e os micro e pequenos empresários da região é quase  

inexistente. O segundo é que mesmo o pequeno número de pessoas contatadas que  

responderam ter feito algum curso na agência do Sebrae, não quis passar por uma  

entrevista mais aprofundada sobre este relacionamento impossibilitando assim,  

indicação de uma percepção, fosse ela boa ou ruim.  

Apesar desta pesquisa não ter sido concluída de forma a atingir seus  

objetivos inicialmente propostos, algumas considerações e recomendações devem  

ser feitas sobre as limitações a que ela esta sujeita, principalmente quanto a  



metodologia usada.  

Em primeiro lugar, a amostra não foi escolhida segundo os padrões  

científicos, e o fato de ser uma pesquisa não probabilística, limita a generalização  

dos resultados. Outro fator é uma tendência típica da forma como o levantamento  

foi feito. Outros métodos de pesquisa poderiam ser utilizados em investigações  

posteriores sobre o assunto e seus resultados comparados com os desta pesquisa.  

Apesar das deficiências deste trabalho, fica aqui, algumas propostas para  

que o Sebrae possa alcançar seu objetivo, inclusive na periferia.  

• Apesar de todo o esforço de divulgação, 30% dos entrevistados  

ainda não conhecem o Sebrae, por isso, ele deveria descentralizar  
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as suas agências e buscar um contato mais próximo com as  

regiões de periferia.  

• O Sebrae deveria aproveitar toda a sua estrutura e tomar a  

iniciativa de procurar os empreendedores das regiões periféricas.  

Isso poderia ser feito através de convênios com as entidades dos  

bairros como Associações, centros educacionais e Igrejas.  

Com um acompanhamento mais próximo, o Sebrae estabeleceria uma  

contato também com as empresas informais, incentivando-as a se tornarem formais  

e melhorando as condições de acesso aos benefícios que as agências de fomento  

oferecem aos micro e pequenos empresários na expansão de seus negócios.  

Espera-se, no entanto, que apesar das limitações desta pesquisa, ela  

possa ser útil para os que se utilizarem dela.  
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