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RESUMO

RUIVO, Juliana Alves Maia. Fatores determinantes do insucesso das micro e pequenas
empresas do ramo alimentício em parte do 'Hideo central da cidade de Florianópolis,
2005, 95 fls. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Este trabalho tem como objetivo analisar os fatores determinantes do insucesso das micro e
pequenas empresas do ramo alimentício em parte do núcleo
da cidade de
Florianópolis, considerando-se o segundo semestre de 2005. 0 segmento de restaurantes tipo
self service tern-se apresentado como um dos mais promissores, e deverá continuar crescendo
nos próximos anos de forma continua e definitiva, pois este tipo de serviço tem recebido a
aceitação dos consumidores de forma excepcional. Independente desse fator, é preciso ficar
atento A forma de evolução do empreendimento, pois muitas vezes ela ocorre sem o devido
preparo de seus dirigentes, ocasionando muitas tentativas mal sucedidas, e o conseqüente
abalo da imagem deste tipo de segmento. Conforme pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro
de Apoio As Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em 2004, pode-se constatar que as micro
e pequenas empresas (MPE's) no Brasil, respondem por 99% das 4,6 milhões de empresas
existentes, 67% das ocupações e 20% do PIB. De acordo com o relatório publicado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (FIBGE) no ano de 2002, referente
pesquisa anual de serviços, o setor de alimentação aparece como o segundo maior em
quantidade de empresas constituídas no pais. Com relação à metodologia utilizada, a pesquisa
pode ser caracterizada como sendo: quantitativa (perfil sócio-econômico dos entrevistados) e
qualitativa (entrevista com questionário aberto), descritiva (se ateve a descrever como cada
estabelecimento conduz as suas atividades), exploratória (aprofunda o conhecimento sobre o
ramo de atividade) e conclusiva, estudo de multicasos, e ex post facto (trata da descrição das
ações tomadas pelos restaurantes, não havendo manipulação sobre as variáveis). Acredita-se
que o melhor recurso de que o Brasil dispõe para solucionar os graves problemas sócioeconômicos é a liberação da criatividade dos empreendedores através da livre iniciativa para
produzir bens e serviços, pois uma das formas de se medir a riqueza de uma nag -do é através
de sua capacidade de produzir em quantidade suficiente, os bens e serviços necessários ao
bem-estar da população. A partir da pesquisa realizada pelo SEBRAE/ SC, pôde ser
constatado que os fatores determinantes do insucesso das MPE's estavam relacionados: A. falta
de habilidade gerencial, a ausência da capacidade empreendedora e a problemas de logística
operaci onal
-

-

Palavras-chave: empreendedorismo, micro e pequena empresa, restaurantes, empreendedor.
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1 INTRODUÇÃO

0 sucesso, em qualquer tipo de negócio, geralmente é obtido com muito trabalho.
Entretanto, nem sempre a quantidade de trabalho realizada é suficiente para alcançar os
objetivos da empresa, pois é a qualidade com que se realizam as funções da empresa que
determina o êxito do negócio. A concorrência, cada vez mais acirrada, somada as freqüentes
mudanças da economia e do mercado, obriga as organizações a reverem constantemente sua
atual situação e a planejarem o seu futuro, para que possam reagir no tempo certo as
mudanças e não se tornarem obsoletas.
Conforme pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) em 2004, pode-se constatar que as micro e pequenas empresas (MPE's)
no Brasil, respondem por 99% das 4,6 milhões de empresas existentes, 67% das ocupações e
20% do PIB. A figura abaixo ilustra essa informação:

As MPEs lia Economia
Númeroo de
Emmesas
Ocupagiies

PIG
0% 20% 40% 60% 80% 100%
• Micro e Pequenas

Médias e Grandes

Figura 1: As Micro e Pequenas Empresas na Economia
Fonte: SEBRAE (2004)

Estima-se que, anualmente sejam constituídas no pais, cerca de 470 mil novas
empresas, porém, considerando os anos de 2000, 2001 e 2002, foram fechadas 773 mil
empresas, responsáveis pela perda de 2,4 milhões de ocupações, contribuindo para o
crescimento das taxas de desemprego e da atividade informal. Pressupõem-se desperdícios
potenciais da ordem de R$ 19,8 bilhões de inversões na atividade econômica, decorrentes do

12

encerramento das atividades empresariais no período de 2000 a 2002, contudo, os valores
acima não representam perda total, pois uma parcela dos recursos investidos foi recuperada,
conforme mostra a pesquisa do SEBRAE publicada em agosto de 2004. É importante destacar
que muitas das empresas novas são criadas pelos próprios empresários que fecharam urna
outra anteriormente, seja mudando de local ou de ramo de atividade. Calcula-se que existam
hoje no Brasil, cerca de cinco milhões de empresas.
A existência de empresas estatais, municipais e de grandes indústrias, com 1000 ou
2000 empregos, são em menor número, direcionadas para uma determinada atividade e não
são geograficamente distribuídas de maneira a atender homogeneamente diferentes regiões.
Igualmente requerem poucas especialidades técnicas, com treinamento

e qualificações

especificas, com isso, acabam não tendo a característica de absorver um contingente humano
diversificado (quase sempre com pouca instrução), ainda que ao seu redor possam co-existir
inúmeras MPE's fornecedoras de diversos itens específicos (insumos) de sua linha de
montagem.
Ern paralelo e de maneira distribuída, aparecem as MPE's, nas mais diversas formas:
academia, oficina, banca de revistas, chaveiros, docerias, entre muitos outros exemplos,
empregando de 3 até 9 pessoas nas micro empresas, e de 10 até 49 pessoas nas pequenas
empresas (considerando-se o comércio e setor de serviços, conforme classificação empregada
pelo SEBRAE), ambas absorvendo uma oferta de mão-de-obra bastante grande.
Conforme relatório publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (FIBGE) no ano de 2002, referente á. pesquisa anual de serviços, o setor de
alimentação aparece como o segundo maior em quantidade de empresas constituídas no pais.
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Número de Em .resas .or atividades de Servi os - 2002
Milhares
500
000
500
000

—

500 —

Figura 2: Pesquisa Anual de Serviços
Fonte: FIBGE (2002)

Acredita-se que o melhor recurso de que o Brasil dispõe para solucionar os graves
problemas sócio-econômicos é a liberação da criatividade dos empreendedores através da
livre iniciativa para produzir bens e serviços, pois uma das formas de se medir a riqueza de
uma nação é através de sua capacidade de produzir em quantidade suficiente, os bens e
serviços necessários ao bem-estar da população.
Degen (1989) afirma que foi a criatividade dos empreendedores que substituiu um
produto ou serviço mais caro e menos eficiente por outro mais barato e que executa melhor a
sua função, e que através desse processo de destruição criativa, os consumidores são
constantemente beneficiados por bens e serviços melhores e mais acessíveis. A partir disso,
pode-se dizer que é incontestável a importância do empreendedorismo quanto a sua
contribuição social e econômica para o desenvolvimento de um pais, apesar de uns dos
problemas no empreendedorismo brasileiro ser a pouca formação educacional.
Dolabela (1999) acredita que a ação empreendedora possibilita as pessoas intervirem,
inovando e criando, avançando na busca de novos patamares de produção, de melhores níveis
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de qualidade de vida, destacando a importância vital que os novos empreendedores têm para a
sociedade.
Mesmo diante do grau de significância das micro e pequenas empresas no pais, ficou
diagnosticado no relatório de pesquisa do SEBRAE publicado em 2004, com base nas
informações dos anos de 2000, 2001 e 2002, que 49,4% das empresas encerram suas

atividades antes de completar 2 anos de existência, 56,4% com ate 3 anos, e 59,9% não
sobrevivem além dos 4 anos de existência. Esta mortalidade precoce, desnuda a perda de

significativos recursos da economia nacional, e paradoxalmente, o elevado grau de
empreendedorismo existente no segmento produtivo.
Analisando a tabela abaixo, a qual apresenta resultados das regiões do pais mostrando

taxas de mortalidade elevadas, variando de 46,7% a 62,7%, segundo o ano de constituição da
empresa, constata-se que o Sul é a regido com o maior percentual para as empresas que
encerram suas atividades com até 02 (dois) e 03 (três) anos de existência, ficando acima da
média do Brasil nos anos de 2001 e 2002, e o Nordeste para as empresas corn até 04 (quatro)
anos de vida.

Ta bel a 1
Taxa de Mortaliclacle por Regiao e Brasil - 2000 / 2002
(70)
Ano do
Constitui

Regioos
Norilestu

Sii dust e

Brasil

Norte
Oe Ste

2002

48.9

52.9

46,7

47,5

49,4

49,4

2001

613,7

60,1

53.4

61.6

54,6

56,4

2000

61,1

58,9

62,7

63,4

53,9

59,9

Tabela 1: Taxa de mortalidade por região e Brasil (2000-2002)
Fonte: SEBRAE (2004)
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A partir disso, algumas questões causam certa inquietude: qual a qualificação destes
micro e pequenos empresários antes da abertura do negócio? Em que contexto econômico —
social — pessoal, nasceu o empreendimento? Com que aporte de capital, conhecimento de
mercado, comercial, tecnológico foi edificado o seu empreendimento? Esse empresário
possuía outros negócios do mesmo ramo, ou não, anteriormente? Eles ainda estão ativos? O

que motivou o encerramento das atividades da empresa? 0 que o impulsionou a entrar nesse
ramo de atividade? Dentre muitas outras indagações.
Esse tipo de reflexão pode auxiliar na descoberta, e conseqüentemente na ligação de
fatores que podem causar o encerramento prematuro de empresas no pais, fato este que vêm
sendo uma preocupação cada vez mais relevante para a sociedade, dado que são as MPE's as
empresas que mais contribuem para a geração de emprego e a distribuição da renda - dois dos
maiores problemas no Brasil - além de muito contribuírem para o desenvolvimento local.
Em uma época em que ser empreendedor é quase um imperativo, faz-se necessário
destacar que por trás de novas idéias que vêm revolucionando a sociedade, existe muito mais
do que a visão de futuro e talento individual; pois a análise, o planejamento e a capacidade de
implementação são elementos essenciais no sucesso de empreendimentos inovadores.
A elevada taxa de alteração das condições ambientais e a crescente complexidade das
atividades empresariais, determinam para o empreendedor uma forma de atuação diferente da
comumente observada. Preocupar-se com aspectos estratégicos de suas decisões é uma das
chaves para o crescimento e o desenvolvimento, quando não para a própria sobrevivência da
organização. Seria uma técnica para auxiliar na constante avaliação da empresa, de forma a
não se basear somente no "achismo" para tomar boas decisões sobre o rumo que deve ser
seguido pela organização, pois são evidenciados pontos falhos como: falta de informações
importantes para tomada de decisão, desconhecimento da atual posição da empresa no
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mercado, e o mais alarmante, que é o desconhecimento do próprio ambiente em que está
inserida a organização.

1.1 Tema e problema de pesquisa

0 segmento de restaurantes tipo self service tem-se apresentado como um dos mais
-

promissores, e clever* continuar crescendo nos próximos anos de forma continua e definitiva,
pois este tipo de serviço tem recebido a aceitação dos consumidores de forma excepcional.
Independente desse fator, é preciso ficar atento à forma de evolução do empreendimento, pois
muitas vezes ela ocorre sem o devido preparo de seus dirigentes, ocasionando muitas
tentativas mal sucedidas, e o conseqüente abalo da imagem deste tipo de segmento. Portanto,
as grandes mudanças ocorridas no Brasil nos últimos tempos, demonstram com clareza que
não caberá mais qualquer tipo de improviso, tanto no ramo de restaurantes como em qualquer
outro, sendo preciso adotar cada vez mais, atitudes profissionais em todas as áreas de
negócios.
De acordo com a pesquisa realizada no portal eletrônico da Associação Brasileira de
Restaurantes e Empresas de Entretenimento (ABRASEL), uma pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, que iniciou suas atividades no Estado de Santa Catarina em 1995,
e conta com apenas 160 (10,34%) associados na Grande Florianópolis, dos 1.547

estabelecimentos existentes hoje nesse ramo. Não é um órgão regulador da atividade, mas
busca organizar e profissionalizar o setor, promovendo projetos de aperfeiçoamento de mãode-obra especializada, segurança alimentar, consultoria de marketing e estratégias de venda.
Segundo relatório fornecido pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, desde
o ano de 2000 até dezembro de 2005, 682 empresas do ramo de alimentação na cidade de

Florianópolis foram abertas, e dentro do mesmo período, 87 empresas tiveram suas atividades
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encerradas. Vale mencionar que esses dados estatísticos no espelham 100% da realidade,
pois muitas empresas que já nem existem mais continuam irregulares diante dos órgãos
reguladores. Atualmente, existem 1.045 empresas ativas na cidade de Florianópolis,
cadastradas na Junta Comercial.
De acordo com a pesquisa do SEBRAE publicada em agosto de 2004, entre as
empresas extintas encontradas no Brasil, a grande maioria (68% dos casos) afirmou no ter
dado baixa dos respectivos atos constitutivos na Junta Comercial em função, principalmente,
da esperança de reativ.ar as atividades (37% das citações) e do custo elevado (25%). Na
Região Sul, do total de empresas extintas, 36% deu baixa em suas atividades. Das empresas
que no deram baixa em suas atividades, pôde ser constatado que os principais motivos
foram: esperança de reativar o negócio (44%), custo elevado (31%), burocracia (16%) e
outros (9%).

A partir da pesquisa realizada pelo SEBRAE/ SC, pôde ser constatado que os fatores
determinantes do insucesso das MPE's estavam relacionados: à falta de habilidade gerencial
(reflete a preparação do empresário para interagir com o mercado em que atua e a
competência para bem conduzir o seu negócio), a ausência da capacidade empreendedora
(criatividade, perseverança e coragem de assumir riscos, o que reflete na disposição e na
capacidade empresarial para comandar o empreendimento, permitindo, por meio de

habilidades naturais, descobrir as melhores oportunidades de negócios, assumindo os riscos
envolvidos no investimento de recursos financeiros e humanos em uma nova empresa e
conduzindo os negócios em meio a adversidades e dificuldades que surgem no dia-a-dia) e a
problemas de logística operacional (fornece as bases para a criação, sustentação e

crescimento da atividade empresarial).
Percebe-se que é preciso que o empreendedor tenha em mente que o sonho de possuir
um restaurante, não se resume apenas em ter algumas receitas de sucesso da família, ele é
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bem mais complexo do que parece, e para que ele possa gerar bons lucros deverá ser
administrado com muito profissionalismo, métodos científicos e principalmente muita
dedicação.
Além disso, as altas taxas de mortalidade puderam ser justificadas pela falta de
planejamento prévio a abertura do negócio (45% dos empresários de empresas extintas não
dispunham de experiência anterior direta no ramo, segundo os dados fornecidos pelo
SEBRAE),
Portanto, levando-se em consideração a alta taxa de mortalidade das empresas em
contrapartida ao elevado grau de empreendedorismo existente no segmento produtivo, tem-se

o seguinte problema de pesquisa:
Quais os fatores determinantes do insucesso das micro e pequenas empresas do
ramo alimentício, em parte do 'Hideo central da cidade de Florianópolis, durante o
segundo semestre de 2005?

1.2 Objetivos

Conforme Dencker (1998) nesta parte do projeto o pesquisador estabelece o que
espera conseguir com sua investigação e define onde pretende chegar com sua proposta.
Dessa forma, pode-se dizer que os objetivos são as informações necessárias e
simplificadas para atingir a resolução do problema, sendo divididos em geral e específicos.
Com o intuito de responder ao problema de pesquisa, foram delimitados os objetivos a seguir:
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1.2.1 Objetivo Geral

Diagnosticar as causas de mortalidade das micro e pequenas empresas do ramo
alimentício, considerando-se o 2° semestre de 2005, em parte do núcleo central da cidade de
Florianópolis, identificando os fatores determinantes do insucesso no segmento produtivo.

1.2.2 Objetivos Específicos

Visando alcançar o objetivo geral exposto, têm-se como objetivos específicos:

a)

Estudar

o Empreendedorismo,

as MPE's e o

ramo alimentício em

Florianópolis, com base em levantamento efetuado durante o segundo semestre
de 2005;
b)

Descrever o perfil sócio econômico dos empreendedores em estudo;

c)

Identificar as características dos empreendedores do ramo alimentício em parte
do núcleo central de Florianópolis;

d)

Caracterizar o macroambiente em que estas MPE's estão inseridas;

e)

Relacionar os fatores determinantes do insucesso das MPE's no ramo
alimentício.

1.3 Justificativa

Dencker (1998) descreve que todo projeto de pesquisa deve iniciar por uma exposição
dos motivos pelos quais se optou pela investigação, o motivo que levou à definição do tema
escolhido e qua; a finalidade de investigação. Além disso, o pesquisador deve historiar de
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forma breve a situação e explicar as finalidades que o levaram a abordar o tema escolhido,
destacando sua relevância e oportunidade, e indicando os usos que serão dados ao resultado
final da investigação.
Os critérios para que se justifique uma pesquisa, segundo Castro (1978) são:
importância, originalidade e viabilidade. Uma pesquisa é importante quando seu tema está de
alguma forma ligado com uma questão crucial que afeta ou polariza substancialmente um
segmento da sociedade.
Neste contexto, a presente pesquisa é importante, pois trata de assunto de interesse da
acadêmica, em função da co-responsabilidade social e profissional com a Area de formação,
possibilitando levar os entrevistados a uma maior reflexão preventiva sobre o seu próprio
empreendimento; avaliando o perfil de conhecimento especifico destes micro e pequenos
empresários; levantando quantos deles já tiveram outras atividades comerciais e as causas de
as abandonarem; procurando identificar quais são as principais ameaças e oportunidades de
seu negócio; o quanto de sua administração é intuitiva e quanto representa o planejamento
formal de sua atividade, contribuindo para que o empreendedorismo some mais elementos de
reflexão na pré-análise do potencial negócio para maximizar as chances de sucesso.
O tema é relevante, pois tem por objetivo diagnosticar as possíveis falhas que estão
sendo cometidas por esses micro e pequenos empresários, fazendo com que cada um deles
possa reavaliar o seu próprio negócio, ganhando assim competitividade no mercado em que
atuam, alem de garantir a própria sobrevivência.
Quanto

a originalidade da pesquisa, o tema pode se destacar como original por não se

ter conhecimento de pesquisas realizadas anteriormente sobre este tema, na regido delimitada
para o estudo.
Castro (1978) define viabilidade como a possibilidade de realização da pesquisa
mediante as informações, recursos e prazos disponíveis. As informações de campo sobre as
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empresas do ramo alimentício em parte do núcleo central da cidade de Florianópolis foram
obtidas junto aos restaurantes situados entre as ruas Dom Jaime Camara, Esteves JÚnior, e
Adolfo Mello, pois se percebe que nessas ruas existe uma concentração de restaurantes,
principalmente em função da localização, muito próximos a vários edificios comerciais. Além
disso, percebe-se que nesta mesma região existe uma rotatividade de diferentes proprietários
em determinados pontos comerciais.
Outro aspecto relacionado

a

viabilidade para a realização deste trabalho é de os

estabelecimentos ficarem muito próximos ao local de trabalho da pesquisadora, o que facilitou
o acesso a todas as informações relevantes e necessárias para desenvolver este estudo.

1.4 Estrutura do trabalho

O presente trabalho é composto por seis capítulos, sendo o primeiro deles a
introdução, onde sera apresentado o tema e o problema de pesquisa, os objetivos gerais e
específicos, e a justificativa. 0 segundo capitulo trata-se da fundamentação teórica, que estará
abordando os seguintes tópicos: classificação das micro e pequenas empresas, caracterização
das MPE' s, o empreendedorismo, o perfil do empreendedor e suas principais características, a
contextualização do ramo alimentício e a conceituação de restaurantes. A seguir, sera
apresentada a forma em que foi realizada a pesquisa, ou seja, o terceiro capitulo trata da
metodologia, descrevendo o tipo de pesquisa e as dificuldades encontradas para a realização
da mesma. No capitulo 4 são apresentados os dados das empresas pesquisadas. No quinto
tópico são apresentadas as análises dos dados, e no sexto e último capitulo são apresentadas as
considerações finais.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Tomanik (1994), esta etapa pretende aprofundar os conhecimentos teóricos
sobre o tema, tomar conhecimento com detalhes, das várias posições existentes sobre o
mesmo, levantar os pontos de concordância e discordância das várias posições, confrontando
as colocações de vários autores entre si, com as próprias conclusões do pesquisador,
estabelecendo dessa maneira, a base teórica para a continuação do projeto.
Dencker (1998) afirma que nenhuma pesquisa se inicia do nada, pois toda investigação
é parte de um processo cumulativo de aquisição de conhecimento e se alinha em um modelo

teórico a partir do qual se fazem deduções. E a partir da teoria que pode ser definido o objeto,
formuladas as hipóteses e fazer a escolha dos modelos e métodos apropriados de análise.
Este capitulo irá aprofundar o conhecimento teórico sobre o empreendedorismo, as
micro e pequenas empresas e o ramo alimentício na cidade de Florianópolis, com o intuito de
atingir os objetivos propostos por este estudo.

2.1 Classificação das Micro e Pequenas empresas

Esta seção trata de caracterizar as empresas em micro e pequenas, quanto ao número
de pessoas, além de classificá-las quanto A. abordagem quantitativa e qualitativa.
0 total de empresas em atividade no Brasil, em 2002 (as estatísticas gerais mais
recentes da FIBGE), alcançava 4.918.370 de unidades, nos setores da indústria, construção,
comércio e serviços (tabela 2). As microempresas representavam 93,6% do total de firmas,
sendo o setor do comercio o mais representativo, com 95,4% de firmas desse porte. 0
conjunto das micro e pequenas empresas alcança 99,2% do total. As empresas de grande porte
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(as que empregam 500 ou mais pessoas na indústria e 100 ou mais pessoas no comércio e
serviços) representam 0,3% do total de firmas, com 15.102 unidades.

Mini)

Pequem

Meal

N°

N°

%

N°

%

N°

%

Grande

Total

N°

%

Irtlfstiii

439.013

90,7

37,227 7,7

6.548

1,4

1.430

0,3

484.218

100

C01

116.287

91,9

8.282

1.694

1,3

221

0,2

126.484

100

C'oirkrio

2.337.889 95,4 105.891 4,3 4.862

0,2

2.846

Serviços

1.712.418 92,3 122.609 6,6 10.548 0,6 10.605 0,6 1.856.180 100

TOTAL

4.605.6 0 7 93,6 274.009 5,6 23.652 0,5 15.102 0,3 4.918.370 100

None

lIt50

%

6,5

0,1 2.451.488 100

Tabela 2: Número de empresas formais no Brasil, por porte e setor de atividade (2002)
Fonte: FIBGE; Elaboração SEBRAE

A geração de empregos nas empresas formais alcançava o total de 27.561.924
ocupações em 2002, representando 42% de toda a população economicamente ativa no meio
urbano. Daquele total, 57,2% estavam empregadas em micro e pequenas empresas,
alcançando 15.757.076 pessoas. 0 setor que mais emprega nas microempresas é o comercio,
que ocupava 58,9% dos empregos nesse setor. 0 segundo setor que mais gera empregos nas
microempresas é o de serviços, com 28,8% do total setorial.
Na caracterização do tamanho de uma empresa, os parâmetros geralmente utilizados
são: número de empregados, volume de vendas, valor dos ativos, seguro da força de trabalho
e volume de depósito. Estes parâmetros são apresentados por diversos autores, nos quais se

destacam Longenecker, Moore & Petty (1997) e Dias et al (2003). Para caracterização e
classificação de micro e pequena empresa fundamentar-se-d, principalmente, na abordagem
dos autores citados, bem como nas constatações de Coelho (2000) e das informações
encontradas no portal eletrônico do SEBRAE (2005).
Segundo informações do SEBRAE (2005), a adoção de critérios para a definição de
tamanho de empresa constitui importante fator de apoio as micro e pequenas empresas,
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permitindo que as firmas classificadas de acordo com os limites estabelecidos possam usufruir
os beneficios e incentivos previstos nas legislações que dispõem sobre o tratamento
diferenciado ao segmento (o movimento em favor das MPE's brasileiras despontou mais
fortemente a partir dos anos 1980, com a inclusão na Constituição de 1988, de dois artigos os de n° 170 e 179 - instituindo tratamento jurídico diferenciado As MPE's), e que buscam
alcançar objetivos prioritários de política, como o aumento das exportações, a geração de
emprego e renda, a diminuição da informalidade dos pequenos negócios, entre outras.
Conforme o SEBRAE (2005), o critério adotado para conceituar micro e pequena
empresa é a receita bruta anual, cujos valores foram atualizados pelo Decreto n° 5.028/2004,
de 31 de março de 2004, o qual corrigiu os limites originalmente estabelecidos (R$
244.000,00 e R$ 1.200.000,00, respectivamente). Os limites atuais são os seguintes:
Receita Blum _Antra
Micineirpresa

Igual ou superior a R$ 433.755,14

Ellpresa de Ftquem Porte

Superior a R$ 433.755,14 e iglal ou inferior a 133
2.133.222,00

Quadro 01: Critério para conceituar micro e pequena empresa quanto a receita bruta anual
Fonte: SEBRAE (2005)

O SEBRAE (2005), além do critério citado, aplica o conceito de pessoas ocupadas nas
empresas, principalmente nos estudos e levantamentos sobre a presença de micro e pequena
empresa na economia brasileira, conforme os seguintes números:
Na Indústria e construção

No comércio e Serviços

Microempresa

De 10 a 19 pessoas ocupadas

Ate 09 pessoas ocupadas

Pequena empresa

De 20 a 99 pessoas ocupadas

De 10 a49 pessoas ocupadas

Quadro 02: Critério para conceituar Micro e Pequena Empresa quanto ao número de pessoas ocupadas
Fonte: SEBRAE (2005)

Nos levantamentos dos censos e pesquisas sócio-econômicas anuais e mensais, a
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (FIBGE) classifica as firmas segundo
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as faixas de pessoal ocupado total. 0 conceito abrange não somente os empregados, mas
inclui também os proprietários das empresas, como forma de se dispor de informações sobre o
expressivo número de micro unidades empresariais que não empregam trabalhadores, mas
funcionam como importante fator de geração de renda para seus proprietários.

2.1.1 Caracterização de Micro e Pequena Empresa

Segundo Coelho (2001) a micro e pequena empresa pode ser dividida em duas
vertentes: quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa pode ser definida por Morelli
(apud Coelho, 2001), pelo volume de emprego, volume de produção, investimento realizado,

faturamento, potência instalada, produtividade, patrimônio liquido e participação no
respectivo mercado. Entretanto, o autor adverte que com esses indices podem ocorrer alguns
problemas devido A. falta de um sistema contábil e de um controle confidvel.
A abordagem qualitativa que o autor, ora citado, faz referência é a compreensão da
forma como micro e pequenas empresas são administradas e os tipos de inserção no mercado.
Portanto, para o autor, as variáveis qualitativas de maior utilização são: acesso ao mercado de
capitais e as inovações tecnológicas; existência de divisão de trabalho especializado; grau de

especialização da mão-de-obra; existência de relacionamento pessoal do administrador com
colaboradores/fornecedores; ausência de um sistema de informação para tomada de decisão; a
forma e o grau de concorrência; os tipos de máquinas e ferramentas utilizadas, a existência de
participação direta do proprietário no processo de produção, comercialização e/ou prestação
de serviço e, por fim, a falta de conhecimento/utilização de modernas técnicas de
administração.
Morelli (apud Coelho, 2001) entende que a abordagem qualitativa para micro e
pequenas empresas apresenta dificuldades de efetiva constatação, pois é dificil de mensurar
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estes indices. Assim, as características que permitem uma melhor descrição para que uma
empresa possa ser classificada como micro ou pequena, conforme Montafio (apud Coelho,
2001), estão relacionadas ao grau de centralização da autoridade e do poder que remetem ao
proprietário.

2.2 Empreendedorismo

De acordo com Ferreira, Reis e Pereira (1997) o termo entrepreneur (empreendedor)
foi cunhado por volta de 1800 pelo economista francês Jean-Baptiste Say, para identificar o
indivíduo que transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para
um setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento. Nesse momento,
empreendedor era aquele que perturbava e desorganizava. Em 1949 Joseph Schumpeter
retorna a definição de Say, avaliando o impacto do empreendedor sobre a economia,
identificando que o desequilíbrio dinâmico criado pelo empreendedor é uma das normas para
se ter uma economia sadia. Para Schumpeter, empreendedor é aquele que destrói a ordem
econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, e pela criação de novas
formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais, pois sem inovação,
não há empreendedores, sem investimentos empreendedores, não há retorno de capital, e
conseqüentemente, o capitalismo não se propulsiona.
Em relação à inovação, Schumpeter (apud Ferreira, Reis e Pereira, 1997) enfatiza que
o empreendedor é o homem que realiza coisas novas e não necessariamente aquele que
inventa. Empreendedorismo, como definido, consiste em fazer coisas que não são geralmente
feitas em vias normais da rotina do negócio; é essencialmente um fenômeno que vem sob o
aspecto maior da liderança.
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Ferreira, Reis e Pereira (1997) definem inovação como o ato que contempla os
recursos com a nova capacidade de criar riqueza, de fato podendo até criar um recurso na
medida em que dote de valor econômico alguma coisa da natureza, não utilizada
anteriormente para esse fim. A inovação não precisa ser técnica, não se restringe a uma
invenção, pode ser social também. Sob esse ponto de vista, inovação e conseqüentemente
empreendedorismo seriam pi-Micas bastante antigas, pois o Homo sapiens que enfrentou seu
adversário munido de um enorme osso, foi o primeiro empreendedor, pois inovou
encontrando utilidade para o osso. ik capacidade de inovar é atribuído o desenvolvimento da

Segundo Timmons (apud Dolabela, 1999) o empreendedorismo "6 uma revolução
silenciosa, que sera para o século 21 mais do que a revolução industrial foi para o século 20",
pois está alterando todos os conceitos de mercado previamente estabelecidos.
Britto e Weyer (2003) adotam a seguinte definição de empreendedorismo: "6 a criação
de valor por pessoas e organizações trabalhando juntas para implementar uma idéia através da
aplicação de criatividade, capacidade de transformação e o desejo de tomar aquilo que
comumente se chamaria de risco". Drucker (1987) acrescenta que o surgimento da economia
empreendedora é um evento tanto cultural e psicológico, quanto econômico ou tecnológico.
0 papel do empreendedor sempre foi de fundamental importância para a sociedade, e
através dessas pessoas estará se modificando cada vez mais a forma de fazer negócios no
mundo, pois está se identificando que o sucesso do empreendedor não depende do fator
"sorte", mas sim da aplicação sistemática de técnicas gerenciais sintonizadas para

o

desenvolvimento de novos e promissores empreendimentos.
Após diversas tentativas de estabilização da economia, da imposição advinda do
fenômeno da globalização, e do avassalador avanço tecnológico, muitas grandes empresas
brasileiras tiveram que procurar alternativas para aumentar a competitividade, reduzir os

28

custos e manter-se no mercado. Uma das conseqüências imediatas foi o aumento do índice de
desemprego.
A partir dai, Domelas (2001) afirma que o momento atual pode ser chamado de "a era
do empreendedorismo", pois são os empreendedores que estão eliminando barreiras
comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos
econômicos, criando novas relações de trabalho e empregos, gerando riqueza para a
sociedade, ou sei a, o empreendedorismo é o combustível para o crescimento econômico do
pais.
Em contra partida, alguns fatores devem ser friamente analisados: quem são estes
empreendedores? Qua a experiência profissional que dispõem para entrar no ramo de
atividade escolhido? Houve algum planejamento antes da abertura do negócio?
Todas essas perguntas, e muitas outras, devem ser feitas em função de cada negócio
ter sido criado por razões distintas. Como exemplo, pode-se citar os ex -funcionários das
empresas que fizeram corte de pessoal para garantir a sobrevivência no mercado, que
acabaram ficando sem alternativas, e a partir de um momento de crise, enxergaram uma
oportunidade e começaram a criar novos negócios com as economias pessoais ou até mesmo
utilizando o fundo de garantia, mesmo sem experiência no ramo, pois precisavam buscar
meios de garantir o seu sustento e de suas famílias.
Além dessas pessoas, outros casos podem ser citados: jovens motivados pela Internet
criaram negócios com o intuito de se tornarem os novos milionários (como exemplo pode ser
citado o caso de Bill Gates, co-fundador da Microsoft, que desde o período em que esteve na
universidade esteve à frente do rápido desenvolvimento da informática, pois reconheceu antes
de qualquer outro a revolução dos computadores pessoais e a importância dos sistemas
operativos e aplicações para os consumidores finais. Graças à confiança inabalável que
deposita nas suas idéias, a força da sua personalidade e a popularidade dos seus produtos,
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Gates impôs uma nova ordem na emergente indústria da informática), pessoas que herdaram
um negócio da família, e deram continuidade a empresa, os que não queriam ser "empregados
de ninguém" e resolveram abrir um negócio próprio, até mesmo os estudantes recémformados que pretendiam colocar em prática tudo o que lhes foi ensinado durante o período
em que estiveram na academia, dentre outros.
Diante do que foi apresentado, pode-se dizer que empreendedorismo, segundo a visão
dos autores ora citados pode ser traduzido pelos seguintes conceitos: indivíduo que transfere
recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para outro mais elevado e de
maior rendimento, aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos
produtos e serviços, e pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de
novos recursos e materiais.
Além disso, pode ser fundamentado por aqueles . que realizam coisas novas e não
necessariamente as inventam, pela criação de valor por pessoas e organizações trabalhando
juntas para implementar uma idéia através da aplicação de criatividade, capacidade de
transformação e o desejo de tomar aquilo que comumente se chamaria de risco, aqueles que
estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e

renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e empregos, gerando
riqueza para a sociedade.

2.2.1 0 empreendedorismo no Brasil
0 conceito de empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil nos últimos
anos, em função da preocupação com a criação de pequenas empresas duradouras e a
necessidade da diminuição das altas taxas de mortalidade. Apesar de o empreendedorismo
estar se consolidando no pais, de acordo com Dolabela (1999) pode-se dizer que uma das
grandes barreiras a serem ultrapassadas é o fato de que para o senso comum, as características
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empreendedoras do ser humano são inatas, por isso, apenas uma minoria eleita nasceria com
esse dom, enquanto uma maioria não privilegiada estaria fadada a se submeter As vontades e
ordens de terceiros. Além disso, a baixa formação educacional também se apresenta como um
obstáculo pertinente ao desenvolvimento e permanência de novas empresas no pais, pois as

características empreendedoras dos indivíduos podem ser adquiridas e desenvolvidas através
de um aprendizado especial.
No Brasil, durante os anos 90, devido ao encolhimento do Estado e a difusão do
pensamento neoliberal, o movimento do empreendedorismo começou a se expandir. Este
processo foi assimilado e incorporado por grandes segmentos da sociedade civil e nacional.
Nessa época ocorreu a transformação do Centro de apoio a pequena e média empresa (CEAG)
para o Serviço brasileiro de apoio As micro e pequenas empresas (SEBRAE), com o intuito de
apoiar os novos empreendedores.
Kaufmann (1990) afirmou em seu livro: Passaporte para o ano 2000, que cada vez
mais as empresas estariam competindo num mercado mais global, cada vez mais segmentado

e volátil, com consumidores mais exigentes, e produtos mais feitos "sob medida". Alem disso,
com o desenvolvimento acelerado da informática, das comunicações e da tecnologia de um
modo geral, gerando novos processos e materiais, e com a constante evolução dos padrões de
conduta e dos valores sociais, as mudanças no mundo dos negócios serão cada vez mais
rápidas e representarão ao mesmo tempo um permanente desafio e renovadas oportunidades

para as empresas.
0 autor ora mencionado já descrevia na década de 90, que somente sobreviveriam no

mercado e cresceriam com sucesso para além do ano 2000, as empresas que tivessem visão,
iniciativa, agilidade, enfim, que tivessem a capacidade empreendedora para reagir no tempo
certo As mudanças no ambiente de negócios, transferindo eficazmente recursos para as
oportunidades de produtividade mais elevada e de maior rendimento.
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O ernpreendedorismo brasileiro vem obtendo ganhos significativos no cenário

nacional, não só em termos percentuais, mas também em números absolutos, formado por
15,37 milhões de empreendedores de acordo com pesquisa do Global Entrepreneurship
Monitor

—

GEM (2004), sendo que do total de empreendedores, constatou-se que 46% são

motivados por necessidade e 52% por oportunidade. Do total de empreendedores brasileiros,
considerando os indivíduos entre 18 e 64 anos, 35% estão à frente de negócios com menos de
três meses de vida (negócios nascentes), e 65% abriram empreendimentos entre três e 42

meses (negócios novos). Isso representa o segundo maior contingente de empreendedores
entre os países pesquisados, superado apenas pelos Estados Unidos, que em número absoluto
conta com 20,78 milhões de empreendedores. Considerando-se a relação entre a população
total e o número de empreendedores, tem-se que nos Estados Unidos há um empreendedor a
cada 14 pessoas, e no Brasil, a relação é de um a cada 12. A principal medida GEM de
empreendedorismo é a taxa de atividade empreendedora total (TAE), que indica a proporção
de empreendedores na população adulta. 0 Brasil, com TAE de 13,5% ocupa a sétima posição
(34 países pesquisados) entre os países com maior grau de empreendedorismo.
0 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que foi criado em 1997, como uma
iniciativa de pesquisa consorciada entre o Babson College e a London Business School com
amplo apoio do Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership ligado à Fundação Ewing
Marion Kauffman, é um projeto de pesquisa que tem • a finalidade de aprofundar

o

conhecimento sobre questões relacionadas ao empreendedorisrno, tais como: as diferenças
entre os países em termos de capacidade empreendedora; a contribuição do
empreendedorismo para o crescimento econômico e tecnológico; relações entre riquezas de
oportunidades empreendedoras

e

a capacidade dos indivíduos de explorar novas

oportunidades e o potencial dos governos para promover o empreendedorismo. Desta
maneira, o GEM avalia o impacto da atividade empreendedora no PIB e na geração de
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emprego nos países, possibilitando que agentes politicos e a iniciativa privada possam usar
seus resultados como subsidio para desenvolver programas e adotar uma política
incentivadora e favorável ao crescimento deste segmento. 0 Brasil participa deste projeto
desde 2000, via Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Parana (IBQP).
A participação de empreendedores por necessidade na composição da taxa global do
Brasil vem se mantendo alta em todos os anos de pesquisa (40% em 2001, 55% em 2002,
43% em 2003 e 46% em 2004). Essa proporção, no período acumulado de 2001 a 2004,
situou-se em tomo de 50% e em números absolutos significa aproximadamente sete milhões
de pessoas. Esses resultados fazem emergir um conjunto de questões: Por que as taxas de
empreendedorismo no Brasil sempre permanecem entre as mais altas? Por que a proporção de
empreendedores por necessidade é tão alta no pais? Por que a TEA por oportunidade também
é alta? A resposta a essas perguntas tem diversas origens, porem dois fatores parecem exercer
maior influencia: a cultura e a economia.
Apesar da falta de credito, legislação adequada (não se pode negar conquistas
importantes, como a Lei do Simples Federal e incentivos estaduais, por exemplo, mas ainda
perdura a luta para a aprovação da Lei Geral das MPE's, que terá o poder de criar o chamado
"ambiente favorável" aos pequenos negócios, na medida em que reunirá numa única lei
complementar, todos os estímulos possíveis para as micro e pequenas empresas. Trata-se de
um código especifico para o segmento, que deverá uniformizar, dar transparência e
simplificar as várias legislações hoje existentes com relação as obrigações e direitos das
MPE's) tributação coerente e seriedade; há muitos empreendedores de sucesso no Brasil.
Outro aspecto retratado pela pesquisa da GEM diz respeito à formação dos
empreendedores, constatando-se que o ensino superior fica muito distante do empreendedor
brasileiro, pois apenas 14% deles têm curso superior, seja completo ou incompleto, percentual
inferior ao do grupo de países de baixa renda per capita, onde este percentual e de 23%. A
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comparação, quando feita com os países de alta renda per capita, mostra uma diferença ainda
mais gritante: 58% dos empreendedores daqueles países possuem formação superior. Frise-se,
ainda, que no Brasil aproximadamente 30% dos empreendedores identificados não passaram
sequer cinco anos pelos bancos escolares, estando longe, portanto, de completar o ensino
fundamental. Esta situação reflete a fragilidade do sistema educacional brasileiro e explica,
em parte, as altas taxas de empreendedorismo por necessidade. Enquanto apenas 19% dos
empreendedores por oportunidade tern ate quatro anos de estudo formal, entre os
empreendedores por necessidade esta proporção atinge 43%. No outro extremo, praticamente
um quarto daqueles que empreendem por oportunidade têm mais de 11 anos de estudo formal,
contra apenas 4% de empreendedores por necessidade nesta faixa de escolaridade.
Na questão de gênero, a proporção de mulheres é menor do que a de homens tanto no
grupo de empreendedores por necessidade quanto por oportunidade. Mas elas se destacam
mais no primeiro grupo. Isso confirma uma tendência mundial nos países de baixa renda,
onde a taxa de empreendedorismo feminino tende a ser elevada por causa da necessidade das
mulheres irem à luta para complementar a renda familiar.
Através das pesquisas que vêm sendo realizadas pelo SEBRAE e pelo GEM, percebese que as mulheres representam 39,9% do total de empreendedores no conjunto de países
analisados (34), envolvendo um contingente de 114 milhões de pessoas. Em todos os países a
participação masculina foi maior, sendo que em apenas sete deles a participação feminina
superou 40%: Africa do Sul, Argentina, Brasil, China, Mexico, Polônia e Tailândia. O Japão
foi o único pais onde a participação das mulheres ficou abaixo de 20%, devido ao peso
significativo do fator cultural.
0 comportamento da distribuição por idades do empreendedor brasileiro segue
praticamente o mesmo padrão observado em todo o conjunto dos 'Daises pesquisados:
indivíduos na faixa dos 25 a 34 anos apresentam a maior taxa de empreendedorismo, sendo
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que, após os 35 anos, a atividade empreendedora declina progressivamente. Esse fato é um
indicio de que a idade pode ser considerada um fator determinante na decisão pessoal de se
tomar ou não um empreendedor, sugerindo que a estrutura demográfica de um pais, no longo
prazo, pode influenciar os níveis de atividade empreendedora. Em 2004, no Brasil, a taxa de
empreendedorismo para a faixa etária de 18 a 24 anos foi de 12,6%, número que confirma
posição acima da média mundial deste extrato (9,2%) e significativamente superior à dos
países de média e alta renda per capita, nos quais a média se situa em torno de 6%.

2.2.2 0 empreendedor
0 empreendedor, ao longo do tempo, tem se tornado um dos principais meios de
transformação da sociedade moderna, pois através dos negócios há geração de riquezas e
empregos. A decisão de ser empreendedor ou não, nem sempre acontece da forma mais
convencional, pode ocorrer por necessidade, pela identificação de uma oportunidade, através
da realização de um sonho, ou mesmo pela concretização de uma sucessão familiar.
De acordo com o SEBRAE (2005) ser empreendedor significa lidar com muitos riscos.
No entanto, quando o empreendimento é bem sucedido costuma proporcionar também
satisfação, tanto na forma de recompensas financeiras e materiais, quanto pelo prazer
proporcionado pela conquista pessoal. As pessoas que apresentam determinadas
características, ou que se propõem a desenvolvê-las têm mais chances de alcançar o sucesso
pretendido.
Considerando a importância das características do indivíduo empreendedor, a
viabilidade de uma pequena empresa está estruturada basicamente na sua figura, pois ele é o
ponto central que determinará ou não o sucesso do empreendimento. Muitas vezes cabe a ele
todas as funções da organização como comprar, produzir e vender.

35

Dolabela (1999) descreve que as pequenas empresas são dominadas pelos lideres,

sendo que a presença e influência do empreendedor líder é crucial, pois tudo depende dele.
Na mesma linha, Kaufmann (1990) afirma que a capacidade empreendedora de uma
empresa é essencialmente uma função de sua capacidade de promover e assegurar uma atitude
empreendedora por parte de seus colaboradores, e principalmente por parte de seus diretores e
dirigentes.

Alguns casos reais podem ser citados, como o de Severino Felix, relatado na Co leção
Voce S/A em Ação, publicada em 2003. Severino é um ex office boy que superou obstáculos,
-

tomou gosto por empreender e criou uma escola que nunca fecha; a Eseol@24Horas. Severino
tinha 5 anos quando seus pais trocaram a seca de Ingá do Bacamarte, na Paraiba, por Jandaia
do Sul, no Paraná. Seu pai abandonou a mulher e os filhos no Sul, e aos 15 anos Felix já era o
chefe da família. Nessa mesma época, seu tio arrumou-lhe um emprego de auxiliar de

arquivista no Rio de Janeiro, e sem hesitar, Severino vendeu seu único bem, a bicicleta
Monark e partiu.

Ele trabalhava o dia todo e estudava a noite, pois sonhava com a faculdade de
economia, que acabou sendo paga metade pela empresa e metade por um executivo que

acreditou no potencial de Felix. Ganhou o reconhecimento do chefe e do mercado. Aos 25
anos tornou-se diretor da LTD - Editora de Livros Didáticos, e em seis anos, presidente.
Gostou tanto do negócio que criou uma empresa de ensino a distância que ficou maior que a
LTD. No inicio dos anos 90, Felix criou seu primeiro negócio próprio, uma escola de
informática para crianças. Nascia o embrido da Escol@24Horas que foi lançada em 1999, e

tinha o conceito de um portal eletrônico que desse reforço escolar a crianças. Atualmente, 360
escolas oferecem o serviço a 300 mil alunos, sua empresa emprega 260 pessoas, e o Banco
Mundial, por meio de sua agência de fomento possui 25% da empresa.
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Também é importante ressaltar que o empreendedor não existe somente nas empresas
recém-criadas. Normalmente, fazer com que uma nova empresa cresça e conquiste seu lugar
não é tarefa fácil, porem as empresas recém fundadas contam com uma vantagem: o espirito
empreendedor presente em seus sócios e funcionários. Quando uma empresa começa a
perceber a estabilização de sua taxa de crescimento, normalmente nota-se que o espirito
empreendedor foi perdido, e o trabalho passa a ser voltado essencialmente para a manutenção
dos serviços e produtos já estabelecidos ao invés da criação de novos produtos. E justamente
para evitar que a empresa deixe de ser inovadora e busque novas oportunidades que surgiu o
conceito de empreendedorismo interno, que nada mais é do que uma pessoa que coloca em
prática uma ideia, que pode ser própria ou de terceiros e está disposta a correr riscos para
implementá-la.
Diante do exposto, pode-se dizer que os fatores que levam uma pessoa a empreender e
suas características são inúmeros e ao mesmo tempo . singulares a cada um, mas percebe-se
que existem algumas semelhanças dentre estes, destacando-se: autorealização, desejo de
assumir responsabilidades e independência. Embora busque ter satisfação financeira,
considera irresistivel assumir novos desafios, estando sempre propondo novas idéias, que são
seguidas pela ação, pois são pessoas que realmente "fazem acontecer". Além disso, está
sempre se auto-avaliando, auto-criticando e controlando seu comportamento em busca do
auto-desenvolvimento.
Para Britto e Waver (2004) os empreendedores são aqueles seres especiais, dotados da
incrível qualidade de transformar sonhos em lucrativos negócios, gente que enxerga longe e
que consegue vislumbrar alternativas e saídas para os mais diversos cenários.
Pacheco (2002) afirma que o empreendedor não é necessariamente aquele que abre um
negócio, mas sim aquela pessoa que se propõe a mudar, a buscar oportunidades e melhorias,
sendo sempre bem informada e com vontade de aprender.
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Conforme a definição do SEBRAE (2005), o empreendedor tem como característica
básica o espirito criativo e pesquisador, está constantemente buscando novos caminhos e
soluções, sempre tendo em vista as necessidades das pessoas. A essancia do empresário de

sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades e a preocupação sempre presente com a
melhoria do produto. Enquanto a maior parte das pessoas tende a enxergar apenas os
obstáculos e insucessos, o empreendedor deve ser otimista e buscar o sucesso, apesar das
dificuldades.
E foi assim que a Casa do Pão de Queijo surgiu em São Paulo em 1966. Britt° e

Weyer (2003) afirmam que foi uma cruzada, pois já de inicio teve que desbravar o concorrido
mercado de cafés e salgados da cidade, oferecendo um quitute que a maioria dos paulistanos

mal conhecia. Na terra dos pastéis, o pão de queijo era um imigrante procurando o seu lugar.
De uma receita de sucesso da vovó, passou a ser o couvert num restaurante tradicionalíssimo
de São Paulo, e do aumento de produção cada vez maior, tornou-se possível o aluguel de um
espaço que posteriormente seria a primeira Casa do Pão de Queijo.
Dai em diante a Casa do Pão de Queijo foi acompanhando o crescimento de São

Paulo, abrindo filiais pelas redondezas da Avenida Paulista, o novo pólo financeiro da cidade
naquela época. Com a morte do pai da idéia - Mário Carneiro, seu filho, Alberto Carneiro
começa na prática a sua história de maioridade na Casa do Pao de Queijo. No final da década
de 80 foi implantado o sistema de franquias, padronizando as cores das lojas, o sistema de
caixa e, sobretudo, a qualidade da produção, criando uma logomarca da rede, que a deixou
mais sólida no mercado. Apesar de todo o quadro positivo, em 1986 o Plano Cruzado causa
uma ressaca nos negócios, e como a rede havia crescido demais, Alberto verificou que as lojas
estavam paralisadas e a padronização dos produtos e sistemas encontrava dificuldades. Ao
invés de amargurar os obstáculos, Alberto repensou o que poderia ser feito, tomando como

base o marco inicial de toda a história da rede. E foi simples.
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Através de uma pesquisa que ele tinha em mãos, que comprovava estatisticamente que
de cada 1000 clientes, 990 só comiam pão de queijo, ele pensou que se servisse só isso, o
faturamento permaneceria praticamente igual, mas com a vantagem de poder diminuir o
espaço das lojas e reduzir a complexidade operacional usada para oferecer várias opções ao
freguês. Através de um "retrocesso" no desenvolvimento das lojas, a Casa do Pão de Queijo
conquistou sua permanência no mercado. Com o Plano Real em 1994 a empresa passou a
equilibrar-se melhor, mas mesmo o Grupo apresentando ótimas perspectivas de crescimento,
não tinham caixa, e precisaram recorrer a um sócio investidor. Surgiu uma nova situação, o
dinheiro para reinvestimento no negócio não sairia mais apenas do bolso da família Carneiro,
ou seja, a Casa do Pao de Queijo, vitaminada pelos investidores voltou a se diversificar. Além
disso, um dos movimentos foi o de deixar para trás os hábitos enraizados em toda empresa
familiar, para se tornar cada vez mais profissional. Como bom articulador, outra característica
inata aos empreendedores de sucesso, Alberto passou a contar com uma equipe, com cada
área estratégica da operação ocupada por executivos especializados. Ele não precisava mais

fazer tudo, ou quase tudo sozinho, tomando o processo mais apurado.
Britto e Weyer (2003) destacam que a grande lição que pode ser extraída da história da
Casa do Pao de Queijo, é que seu proprietário Alberto Carneiro aprendeu pela prática, pelos
erros, e que não se acanha em revelar quais foram e como deu a volta por cima, pois conforme
o próprio Alberto, tudo o que ele sabe como empreendedor, ele aprendeu no balcão das lojas

da rede. Além disso, ele descobriu que no Brasil o empreendedor tem que saber lidar não
apenas com as dificuldades inerentes a qualquer empresa, mas também com as mudanças
alucinantes das regras da economia, os planos e contra-planos econômicos, os juros altos, o
crédito escasso, a burocracia infernal dos impostos, as fórmulas pretensamente salvacionistas
dos governantes da hora. Tudo conspira contra a saga empreendedora, sobreviver e crescer é a
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exceção, fracassar, a regra. Isso deu a Alberto uma das maiores armas de um tocador de
negócios próprios: vontade de vencer.
Segundo Degen (1989) o empreendedor é o agente do processo de destruição criativa,
o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, que
constantemente está criando novos produtos, métodos de produção, mercados,

e

implacavelmente, sobrepondo os antigos métodos não eficientes e mais caros. Schumpeter
(apud Britto e Weyer, 2003) descreve o empreendedor como "a máquina propulsora do

desenvolvimento da economia".
Da mesma forma, Dolabela (1999) acredita que o empreendedor seja o "motor da
economia", um agente de mudanças, alguém que imagina, desenvolve e realiza visões. Alem
disso, destaca que como o empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive, o
perfil (fatores do comportamento e atitudes que contribuem para o sucesso) pode variar de um
lugar para o outro, pois o desenvolvimento econômico de uma regido tende a estar
diretamente relacionado com o grau de empreendedorismo de uma comunidade.
Drucker (1987) descreve que o empreendedor sempre está buscando a mudança, reage
a ela e a explora como sendo uma oportunidade, criando algo novo, diferente, mudando ou
transformando valores, não restringindo o seu empreendimento a instituições exclusivamente
econômicas. 0 autor ainda cita que são pessoas capazes de conviver com os riscos e
incertezas envolvidos nas decisões, contudo, não considerando que o espirito empreendedor
seja uma característica de personalidade, pois ele acredita que qualquer indivíduo que tenha A
frente uma decisão a tomar, pode aprender a se comportar de forma empreendedora.
Domelas (2001) define empreendedor como aquela pessoa que faz as coisas
acontecerem, que se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização, ou seja, são
pessoas visionárias, que arriscam, questionam, possuem motivação singular, são apaixonadas
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pelo que fazem e não se contentam em ser mais um na multidão, pois querem algo diferente,
querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado.
0 autor ora citado ainda define algumas características dos empreendedores de
sucesso: são visionários, sabem tomar decisões, são indivíduos que fazem a diferença, que
sabem explorar ao máximo as oportunidades, são determinados e dinâmicos, são dedicados,
otimistas e apaixonados pelo que fazem, são independentes e constroem o próprio destino,
ficam ricos, são lideres e formadores de equipes, são bem relacionados (networking),
organizados, e planejam, planejam, planejam.
Degen (1989) acrescenta que ser empreendedor significa ter acima de tudo, a
necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática idéias próprias, característica de
personalidade e comportamento que nem sempre é fácil de ser encontrada. De acordo com
Bernard Shaw (apud Degen, 1989) "o homem racional adapta-se ao mundo, o irracional tenta
adaptar o mundo a si. Portanto, todo progresso depende do homem irracional".
Há muitos fatores que inibem o surgimento de novos empreendedores, sendo que para
Degen (1989) os três mais importantes são: imagem social (todo empreendedor que deseja ter
sucesso precisa estar disposto a no inicio, desenvolver ele mesmo todas as atividades na sua
empresa, sem medo de "sujar as mãos" com atividades necessárias para iniciar um
empreendimento próprio, pois não há nenhuma vergonha no trabalho honesto), disposição de
assumir riscos (nem todas as pessoas tam a mesma disposição, muitos precisam de uma vida

regrada, horários certos, salário garantido no fim do mês e assim por diante) e capital social
dos potenciais empreendedores (neste caso, não se trata do dinheiro em si, mas dos valores e

ideias que são incutidos nas pessoas, influenciando na formação intelectual,

e por

conseqüência, orientando suas vidas). 0 empreendedor não é mal sucedido nos negócios
porque sofre revezes, mas porque não sabe superá-los.
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Conforme os autores ora citados, o espirito empreendedor pode ser desenvolvido
através da prática da inovação sistemática (busca deliberada e organizada de mudanças, bem

como a análise das oportunidades que tais mudanças podem oferecer nas esferas econômica
ou social), pois se atribui ao empreendedor a habilidade de edificar negócios que gerem
empregos e a habilidade de manter naturalmente a inovação em seu negócio, diferenciando-o
e mantendo-o competitivo no mercado. 0 espirito empreendedor seria então, o grande

responsável pela criação e prosperidade de negócios de sucesso.
Na esfera macroeconômica,

o

crescente interesse sobre

o

comportamento

empreendedor reside no grande número de oportunidades de trabalho oferecidas pelas
pequenas e médias empresas, haja visto que o desemprego tecnológico, mais visível após os
processos de reengenharia ocorridos na década de 90, experimenta processo de mitigação pela
via do empreendedorismo.
Fazendo um apanhado geral de todas as definições apontadas pelos autores
pesquisados, pode dizer que as características gerais dos empreendedores são: lidar com
muitos riscos, capacidade de promover e assegurar uma atitude empreendedora por parte de
seus colaboradores, e principalmente de seus diretores e dirigentes, autorealização, desejo de
assumir responsabilidades e independência, seres especiais, dotados da incrível qualidade de
transformar sonhos em lucrativos negócios, gente que enxerga longe e que consegue
vislumbrar alternativas e saídas para os mais diversos cenários, têm habilidade de edificar
negócios que gerem empregos e a habilidade de manter naturalmente a inovação no negócio,
diferenciando-o e mantendo-o competitivo no mercado.
Alem disso, outros aspectos podem ser observados: vontade de vencer, pessoas que
sempre estão buscando a mudança, que reagem a ela e a exploram como sendo uma
oportunidade, criando algo novo, diferente, mudando ou transformando valores, pessoas
visionárias, que arriscam, questionam, possuem motivação singular, são apaixonadas pelo que
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fazem e não se contentam em ser mais um na multidão, pois querem algo diferente, querem

ser reconhecidas e admiradas, são lideres e formadores de equipes, são bem relacionados
(networking), organizados, e planejam, planejam, planejam.

Vale mencionar que os autores ainda definem muitos fatores que inibem o surgimento
de novos empreendedores, sendo os três mais importantes: imagem social, disposição de
assumir riscos e capital social dos potenciais empreendedores.

2.2.3 0 perfil empreendedor — principais características

0 processo de empreender envolve todas as funções, atividades e ações associadas A
percepção de oportunidades e A criação de organizações que buscam de forma sistematizada

essas oportunidades.
A pequena empresa tem sido vista como a solução para aqueles que sonham em livrarse do emprego fixo e tornar-se independentes. Um sonho que muitas vezes não leva o
investidor ao alcance de seus objetivos de independência. Mas isso porque as medidas do
sucesso estão alem da vontade de veneer. É preciso ter acima de tudo competência, dedicação
e talento. Em complemento a essa afirmação, Lacombe e Heilborn (2003) ressaltam que o

conhecimento cria as condições de êxito, mas o êxito é criado pela ação, pois a ação é que é o
objetivo.

Empreendedor é aquele que desenvolve a arte de empreender, de mudar, conquistar.

aquele que tem habilidade para identificar, aproveitar e capturar o valor das oportunidades de
negócio.

A palavra empreendedor tem tudo a ver com o próprio ser, com o ego. Diferentemente
do que muitas pessoas pensam, empreendedores não são, necessariamente, aqueles que abrem
um negócio. Para se compreender as razões de um empreendedor, é necessário que antes, se
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avalie o próprio ser. Empreendedores são aquelas pessoas cujas características fogem do
principio estático, imutável, onde a regra é quebrar regras e provar que a superação de
obstáculos é possível com muita dedicação e empenho, desde as simples coisas até a
construção de novos pensamentos, metodologias e praticas. Na vida de um empreendedor, no
caso homens e mulheres, o ser é mais importante que o saber. 0 saber se esfalece, já o ser
não, este é constituído de essência, princípios, habilidades e principalmente de muitos
relacionamentos.

Em relação as habilidades, que correspondem ao saber fazer das pessoas, Lacombe e
Heilbom (2003) apresentam a seguinte classificação, e afirmam que uma administração bem

sucedida deve apoiar-se nessas três habilitações básicas: a técnica, a humana e a conceitual.

a)

A habilidade técnica envolve compreensão e domínio de determinado tipo de
atividade, conhecimento especializado, habilidade analítica dentro da
especialidade e facilidade no uso das técnicas e do instrumental da disciplina
especifica.

b)

A habilidade humana envolve capacidade de trabalhar com eficácia como
membro de um grupo e de conseguir esforços cooperativos nesse grupo na
direção dos objetivos estabelecidos.

c)

A habilidade conceitual ou visão sistêmica envolve a capacidade para
visualizar a organização (instituição, empresa ou grupo de empresas) como um
conjunto integrado.

Não basta, portanto, somente o domínio das habilidades, é preciso que o

empreendedor disponha também de uma excelente base de conhecimentos para que possa
lidar não só com a tecnologia, mas com as novas formas de organizações.
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Diversas características de personalidade que marcam o perfil do empreendedor
podem ser denominadas "qualidades" essenciais ao sucesso do empreendedor

e

conseqüentemente da empresa. Segundo o SEBRAE (2005) algumas das características que

mais contribuem para o sucesso pessoal do empreendedor: capacidade de assumir riscos
calculados, identificar oportunidades, liderança, metas e objetivos, persistência, visão global,
atualização, organização, inovação, criatividade e comprometimento. Essas características do

empreendedor podem ser agrupadas em tits grandes conjuntos: realização, planejamento e
poder.
Dentro do conjunto de realização podem ser identificadas as seguintes características:
busca de oportunidades e iniciativa (faz as coisas antes de solicitado, ou antes, de forçado

pelas circunstâncias, age para expandir o negócio a novas divas, produtos ou serviços,
aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter financiamentos,
equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência), corre riscos calculados (avalia
alternativas e calcula riscos deliberadamente, age para reduzir os riscos ou controlar os

resultados, coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados), exige
qualidade e eficiência (encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido, e até
mesmo mais barato, age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de

excelência, desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado
a tempo ou que o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente combinados),
persistência (age diante de um obstáculo significativo, age repetidamente ou muda de
estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo, assume responsabilidade
pessoal pelo desempenho necessário para atingir metas e objetivos), comprometimento (faz
um sacrificio pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar uma tarefa,
colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles, se necessário, para terminar um
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trabalho, se esmera em manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa vontade
a longo prazo, acima do lucro a curto prazo).
Já no de planejamento, são identificados os seguintes aspectos: busca de informações
(dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores ou concorrentes,
investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço, consulta
especialistas para obter assessoria técnica ou comercial), estabelecimento de metas
(estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que tern significado pessoal, define metas
de longo prazo, claras e especificas, estabelece objetivos de curto prazo, mensuráveis),

planejamento e monitoramento sistemático (planeja dividindo tarefas de grande porte em
sub tarefas com prazos definidos, constantemente revisa seus planos levando em conta os
resultados obtidos e mudanças circunstanciais, mantem registros financeiros e utiliza-os para
tomar decisões).
No terceiro conjunto, o de poder, são duas as características principais: persuasão e

rede de contatos (utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros,
utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos, age para desenvolver

e manter relações comerciais), e independência e autoconfiança (busca autonomia em
relação a normas e controles de terceiros, mantém seu ponto de vista, mesmo diante da
oposição ou de resultados inicialmente desanimadores, expressa confiança na sua própria
capacidade de completar uma tarefa dificil ou de enfrentar um desafio).
Um mau empreendimento na mão de um bom empreendedor pode ate ser melhorado e
sobreviver, mas na mão de um mau empreendedor, nem mesmo um ótimo negócio sobrevive.
por isso que o estudo, a pesquisa, o planejamento do negócio são fundamentais no
empreendedorismo. Outro aspecto fundamental, s6 que mais dificil de ser trabalhado são as
características pessoais do empreendedor que podem alavancar ou inviabilizar um projeto.
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Fazendo um apanhado geral, pode-se dizer que as características que transformam o
empreendedor em vencedor são: iniciativa (o empreendedor não fica esperando que os outros
venham resolver seus problemas, ele arregaça as mangas e parte para a solução), autoconfiança (o empreendedor acredita em si mesmo, e isso faz o indivíduo arriscar mais, ousar,

oferecer-se para realizar tarefas desafiadoras), aceitação do risco (o empreendedor sabe que
não existe sucesso sem alguma dose de risco), sem temor do fracasso e da rejeição (o
empreendedor não é atormentado pelo medo paralisante do fracasso, pois o fracasso para um
empreendedor, é o caminho do sucesso), decisão e responsabilidade (o empreendedor não
fica esperando que os outros decidam por ele), energia (necessária para se lançar em novas
realizações, que usualmente exigem intensos esforços iniciais), auto-motivação e entusiasmo

(não necessita de prêmios externos, como compensação financeira, pois o empreendedor
possui um grande entusiasmo pelas suas ideias e projetos), controle, voltado para equipe (o
empreendedor cria equipe, delega, acredita nos outros, obtém resultados por meio de outros),
otimismo (não quer dizer sonhador ou iludido, pois acredita no potencial de

desenvolvimento), persistência (o empreendedor não desiste facilmente, é capaz de persistir
até que as coisas comecem a funcionar adequadamente).
Britto e Weyer (2003) destacam cinco elementos/ qualidades que são fundamentais na
caracterização de um empreendedor: criatividade e inovação, habilidade ao aplicar esta
criatividade, força de vontade e fé, foco na geração de valor e correr riscos. Os autores

salientam que ainda existem algumas idéias equivocadas no senso comum, como por
exemplo, de que o empreendedor é um herói solitário (na verdade, colaboração é a palavrachave) e de que o empreendimento precisa ser muito grande para ser considerado de sucesso.
Além disso, existem alguns mitos que fazem do empreendedor um ser fantástico: o
"tomador de risco" (os empreendedores bem sucedidos estudam previamente os mercados/
produtos em que vão atuar, planejam suas ações e ainda buscam investidores para
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compartilhar o risco e o retorno do negócio), as invenções "high-tech" (não é necessária a
existência de uma idéia fabulosa, uma excepcional execução de ulna idéia comum pode vir a

ser um sucesso), o "expert" (40% dos fundadores dos 500 maiores empreendimentos da
história não tinham experiência anterior no ramo em que entraram, muitos deles possuiam

pouca experiência de modo geral), a "visão estratégica" (apenas 4% dos fundadores dos 500
maiores empreendimentos da história possuíam um plano de negócios), e o "venture capital"
(as pessoas acreditam que a maioria dos empreendedores começou o negócio com milhões de
reais de investimento inicial, o que não é verdade).
De maneira geral, pode-se afirmar que não existe um perfil empreendedor padrão, mas
sim semelhanças em algumas características, como: pessoa que além da vontade de veneer,
deve possuir competência, dedicação e talento para obter o sucesso esperado, ou seja, são
aquelas pessoas cujas características fogem do principio estático, imutável, onde a regra é
quebrar regras e provar que a superação de obstáculos é possível com muita dedicação e
empenho, onde o ser é mais importante que o saber, pois este é constituído de essência,
princípios, habilidades e principalmente de muitos relacionamentos.
Diante do exposto, pode-se dizer que as principais características identificadas no

perfil do empreendedor são: busca de oportunidades e iniciativa, aceitação do risco de forma
calculada, exige eficiência e
informações,

qualidade, persistência, comprometimento, busca

de

estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático,

persuasão, rede de contatos, independência, autoconfiança, iniciativa, não teme o fracasso e a
rejeição, decisão, responsabilidade, energia, auto-motivação, entusiasmo, controle, voltado

para a equipe, otimismo, criatividade, inovação, habilidade ao aplicar a criatividade, força de
vontade, fé e foco na geração de valor.
Os autores ainda destacam que alguns mitos, ou idéias equivocadas sobre os
empreendedores serem heróis, não devem ser perpetuadas, pois os empreendedores bem
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sucedidos estudam previamente os mercados em que vão atuar, planejam suas ações e ainda
buscam investidores para compartilhar o risco e o retorno do negócio.

2.3 Contextualizacio do ramo alimentício

Conforme a classificação do SEBRAE (2005) as empresas comerciais são aquelas que
vendem mercadorias diretamente ao consumidor — no caso do comércio varejista — ou aquelas
que compram do produtor para vender ao varejista —comércio atacadista. Como exemplo de
empresas comerciais podem ser citados os restaurantes. Dentro dessa classificação existe o
setor de prestação de serviços, no qual se insere a Area de alimentação.
De acordo com a pesquisa realizada pelo GEM em 2004, no que se refere aos setores
da economia nos quais as pessoas estão desenvolvendo iniciativas empreendedoras, o GEM
Brasil codifica as atividades de acordo com a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE).
Agrupando as inúmeras categorias presentes nesta classificação, é possível identificar, para
efeito de análise, quatro setores: extrativista (agricultura, pecuária, pesca, mineração etc.),
transformação (indústrias de manufaturas, construção civil, transporte e armazenagem, entre
outros), serviços orientados as empresas (empreendimentos voltados a atender outras
empresas como clientes principais) e serviços orientados ao consumidor (empreendimentos
que têm como principal cliente A. pessoa fisica, alinhando nesta categoria de análise o
comercio varejista, restaurantes, bares, hotelaria, serviços educacionais e de saúde, lazer).
O perfil dos empreendimentos apresenta similaridade com o do grupo dos países de

baixa renda, contudo, a proporção de negócios no setor de serviços orientados a empresas no
Brasil responde por 7% do total criado, e é inferior à média daqueles países. A participação
deste setor cresce à medida que aumenta a renda per capita dos países. Em todos os grupos de
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países, o setor que responde pela maior parte dos empreendimentos é o de serviços orientados
ao consumidor, com maior proporção nos países de média e baixa renda per capita.
No Brasil, onde tal proporção atinge 58%, isso se explica porque os empreendimentos
criados são vinculados a segmentos tradicionais, de baixo teor de inovação e com
investimento inicial de pouca monta, e também porque, em linhas gerais, os serviços
orientados ao consumidor são tipicamente menos intensivos em necessidade de formalização,
capital, tecnologia e conhecimento do que os serviços focados em empresas. Ao se analisar o
perfil do empreendimento especificamente a partir da classificação CNAE, verifica-se que
aproximadamente um terço dos estabelecimentos pode ser classificado como comércio
varejista, sendo que em torno de 45% destes referem-se a atividades de comércio relacionadas
com alimentação e vestuário (14% do total de empreendimentos). A indústria de
transformação se destaca, perfazendo 18% dos empreendimentos identificados na pesquisa;
dentro desta em torno de 70% dos empreendimentos vinculam-se à industrialização de
alimentos e bebidas e produtos têxteis e de vestuário.
Até meados dos anos 80 eram raras as opções para quem precisava almoçar fora de
casa. As alternativas restringiam-se a restaurantes com serviço à la carte (relativamente
demorado), lanchonetes ou pequenos estabelecimentos comerciais que ofereciam o prato
feito, conhecido popularmente por "PF". Todas essas alternativas deixavam a desejar,
principalmente pelo preço, cardápio inadequado, higiene ou demora no atendimento. 0
cenário começou a mudar com a instalação de redes de fast-food e o surgimento dos
restaurantes self-service por quilo. Essas opções permitiram ao consumidor escolher entre
vários pratos de saladas, carnes e massas, pagando apenas pelo consumo. Logo, espalharamse por todo o pais.
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Num ramo bastante disputado, com 800 mil estabelecimentos no pais - exatamente o
dobro de cinco anos atrás (SEBRAE, 2005), os restaurantes não dependem mais só da boa
comida para alcançar o sucesso. Devem estar atentos aos desejos dos clientes.
Para se ter uma idéia, há pelo menos 2,5 mil restaurantes por quilo somente na capital
paulista. E o mercado não é tão simples como parece. De acordo com a Associação de Bares e
Restaurantes Diferenciados (ABREDI), apenas 25% dos estabelecimentos funcionam por
mais de cinco anos.
0 melhor local para instalação do estabelecimento é o que apresenta grande
concentração de pessoas, principalmente de trabalhadores com pouco tempo para as refeições.
Também é fundamental observar o bairro ou a cidade na qual se pretende instalar o
restaurante, para saber se existe clientela que justifique o empreendimento. Em pequenos
bairros não há mercado consumidor suficiente.
Quem pretende entrar nesse negócio, deve analisar se o capital disponível é suficiente
para os investimentos necessários para sua implementação e, ainda, se o prazo de retomo
desse capital compensa o investimento. Caso seja feita a opção pelo empreendimento, o
próximo passo é adquirir conhecimentos sobre a administração de compras, estoques, vendas
e finanças. Fazer um cadastro de fornecedores, pesquisar equipamentos, decoração, uniformes
e custos da divulgação inicial do negócio também são itens importantes para se evitar erros

iniciais comuns nesse tipo de negócio.
De acordo com o SEBRAE (2005) o investimento inicial varia de acordo com o ponto
escolhido, o tamanho do estabelecimento e os materiais a serem adquiridos. Para um pequeno
restaurante, varia entre R$ 60 mil e R$ 120 mil, incluídos gastos na compra dos
equipamentos, organização do estoque inicial e despesas do primeiro mês de funcionamento
da casa.
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Outro aspecto de extrema relevância é o relativo

a

mão-de-obra, mola-mestra do

negócio, pois um bom profissional na cozinha (mesmo que seja o próprio dono ou algum
familiar com experiência) significa o "pulo do gato" para o restaurante. 0 número de pessoas
envolvidas varia de acordo com a estrutura do empreendimento, sendo que a mão de obra
básica deve contar com cozinheiros, ajudantes e atendentes.
Conforme Magnée (1996) após a definição da localização pretendida e do
recrutamento de uma equipe capaz de iniciar o negócio, deve ser analisado um roteiro de
requisitos mínimos para a implantação de um restaurante por quilo: instalação do prédio,
criação da marca, decoração do interior, uniforme do pessoal do atendimento, da cozinha e da
limpeza, divulgação e publicidade, instalação do saldo de refeições (móveis e equipamentos),
instalações, equipamentos e utensílios de cozinha, utensílios para o saldo de refeições, alem
dos aspectos legais que deverão ser executados por conta de um contador competente.
Cândido (1982) ainda complementa que para o bom funcionamento da parte de
controle de restaurante, o local, os equipamentos e documentos a serem utilizados deverão ser
adequados e específicos, baseados em um sistema de trabalho pré-estabelecido e obedecendo
determinados aspectos técnicos.

2.3.1 Conceito de restaurante

Castelli (1992) considera restaurante o estabelecimento público que fornece
alimentação mediante pagamento. Segundo

o autor, até meados do século XVIII

encontravam-se estabelecimentos que ofereciam alimentação, mas em horários definidos e
pratos fixos.
Magnée (1996) define dois tipos de restaurantes self-service: simples e por quilo. 0
primeiro, seria um restaurante com preço único por prato, sendo que o auto-serviço se resume
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na apresentação de pratos quentes e frios em balcões onde o cliente apanha o seu prato e
"serve-se" circulando pelos balcões, fazendo a escolha entre as diversas sugestões oferecidas.
Em seguida, dirige-se a um balcão-caixa onde é anotado o seu consumo pelos vários itens
escolhidos, incluindo a sobremesa e a bebida. Esse sistema tem grande risco de fracasso, pois
geralmente as pessoas têm "os olhos maiores que o estômago" ocasionando desperdícios ou
sobras nos seus pratos, que vem a ocasionar prejuízos ao restaurante.
Conforme o autor ora citado, junto com o surgimento das novas gerações de balanças,
principalmente as eletrônicas, nasceu esse novo sistema de restaurante self-service; o por
quilo, que na realidade deveria ser chamado por peso, porque raramente o consumidor
atravessa a marca de um quilo (a media de consumo por pessoa gira em tomo de 420 gramas).
Esse tipo de restaurante passa a ser mais interessante que o anterior, pois o cliente
escolhe apenas aquilo que pretende consumir, ciente de que as sobras no prato sairão de seu
próprio bolso. Por outro lado, a possibilidade de escolher por peso faz com que o cliente gaste
na medida de sua disposição financeira, trazendo para o dono do estabelecimento uma certa
desvantagem, pois o fato do cliente comer qualquer peso faz com que alguns consumam tão
pouco que nem cubram os custos de produção. De qualquer forma, o autor acredita que essa
desvantagem seja compensada pela fidelidade do cliente, pois o mesmo deixa de freqüentar
uma lanchonete que lhe cobraria o mesmo valor que ele está pagando uma refeição, mas por
um sanduíche, por exemplo.

2.3.2 Ramo alimentício na cidade de Florianópolis

Através do relatório de 2005, obtido junto a Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina — JUCESC, pode-se constatar que atualmente existem 1.045 restaurantes ativos no
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município de Florianópolis, 1.547 na Grande Florianópolis, e 6.421 no Estado de Santa
Catarina.
Desde o ano de 2000 ate novembro de 2005, foram abertos 682 restaurantes em
Florianópolis, 1.026 na Grande Florianópolis, e 4.247 no Estado de Santa Catarina. Destes,
dentro do mesmo período de análise, foram fechados respectivamente 87, 135 e 589
estabelecimentos. Vale mencionar que esses dados não espelham exatamente a realidade, pois
inúmeras empresas deixam de dar baixa em suas atividades, e permanecem irregulares,
mesmo após o encerramento do negócio.
Conforme mencionado anteriormente, a ABRASEL foi inaugurada em Santa Catarina
em 1995, não possuía sede fixa e tinha apenas 11 associados. Hoje, conta com cerca de 160
empresas filiadas, e e considerada uma entidade forte e de credibilidade. Não e um órgão
regulador da atividade, mas busca organizar e profissionalizar o setor, ou seja, mais do que
uma entidade com cerca de 160 associados, é uma união de pessoas lutando pela qualificação
do setor, investindo em segurança alimentar, profissionalização e qualificação de mão-deobra.
Em 1998, a ABRASEL iniciou um esforço de argumentação, reforçando a ideia de que a
redução do ICMS poderia gerar grandes desafios a sociedade catarinense. Depois de muita
luta, em 2003 a ABRASEL consegue junto ao Governo do Estado reduzir em mais de 50% as
aliquotas de ICMS do segmento de bares e restaurantes, que fez com que os empresários
pudessem pensar em vários projetos de investimentos e ampliação dos negócios. Alem disso,
também ern 2003 a ABRASEL conseguiu alterar o Decreto de Lei de 2002 que regulamenta a
obrigatoriedade de treinamento em higiene para os trabalhadores que manipulam alimentos no
município de Florianópolis.
Pela necessidade em atender as novas regras da Vigilância Sanitária, a Associação
trouxe dos Estados Unidos o programa de treinamento Servsafe (programa de qualificação de
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funcionários para a segurança alimentar), e o estabelecimento que conseguisse capacitar no
mínimo 80% de seu quadro de funcionários, ganharia o selo internacional de segurança
alimentar. Vale mencionar que o restaurante Toca da Garoupa, localizado no Centro de
Florianópolis, foi o primeiro no Brasil e conseguir essa certificação.
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3 METODOLOGIA

Apresenta-se neste capitulo, os métodos científicos que foram utilizados para a
realização do presente estudo. Baseado no problema deste estudo, bem como nos objetivos
específicos, a metodologia adotada buscou caracterizar o tipo de estudo, a forma em que

foram coletados os dados, além do universo da pesquisa, evidenciando-se as forças e
limitações evidentes.
0 método cientifico, de acordo com Cervo e Bervian (1983 p. 24-25), objetiva descobrir

a realidade dos fatos, que "segue o caminho da dúvida sistemática, metódica, que não
confunde corn a dúvida universal dos céticos, que é impossível. (...) o cientista, sempre que
lhe falta evidência, precisa questionar e interrogar a realidade".
Os autores ainda lembram que toda investigação parte de um problema observado, de tal
modo que não se pode prosseguir, a menos que se faça uma seleção da matéria- a ser tratada.
Tal seleção requer alguma hipótese ou pressuposição que irá guiar e, ao mesmo tempo,
delimitar o assunto a ser investigado.

3.1 Tipo de pesquisa

Para alcançar os objetivos, toda pesquisa deve adotar métodos previamente planejados.
Para se definir a metodologia utilizada, foi necessário conhecer que tipo de pesquisa seria
realizada. Segundo Mattar (1999, v.1), as pesquisas possuem oito principais classificações
quanto:

a)

A natureza das

b)

A natureza do
causais;

varáveis pesquisadas: quantitativas e qualitativas;
relacionamento entre as varáveis estudadas: descritivas e
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c)

Ao objetivo e ao grau em que o problema de pesquisa está cristalizado:
exploratória e conclusiva;

d)

A forma utilizada para a coleta de dados primários da pesquisa: por
comunicação e por observação;

e)

Ao escopo da pesquisa em termos de amplitude e profundidade: estudos de
casos, estudos de campo e levantamentos amostrais;
dimensão da pesquisa no tempo: ocasionais e evolutivas;

g)

À possibilidade de controle sobre as varáveis em estudo da pesquisa:
experimentais, de laboratório, experimentais de campo e post facto; e

h)

Ao ambiente de pesquisa: de campo, de laboratório e por simulação.

A seguir, será apresentada detalhadamente cada uma dessas classificações de acordo
com a pesquisa realizada.

3.1.1 Natureza das variáveis

Segundo Kirk & Miller (apud Mattar, 1999, v.1), tecnicamente a pesquisa qualitativa
identifica a presença ou ausência de algo, enquanto a quantitativa procura medir o grau em
que algo está presente.
Conforme os autores ora citados, há também diferenças metodológicas. Na pesquisa
quantitativa os dados são obtidos de um grande número de respondentes, usando-se escalas,
geralmente numéricas, e são submetidos a análises estatísticas formais. Chizzotti (2001)
define esse tipo de pesquisa de forma mais aprofundada: prevêem a mensuração de variáveis
pré-estabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis,
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mediante a análise da freqüência de incidências e de correlações estatísticas, sendo que o

pesquisador descreve, explica e prediz.
Em relação à pesquisa realizada, este método foi utilizado para a apuração do perfil

sócio econômico dos entrevistados. Classificar pessoas em grupos sócio-econômicos é muito
complicado e dificil, por esse motivo, todo o critério de classificação está sujeito a criticas e a
sugestões. Para isso, foi utilizado o método de estratificação sócio-econômica de Mattar
(1999, v.1) para avaliar o perfil dos entrevistados. Para a identificação deste perfil, utilizou-se
um questionário com perguntas fechadas, na qual o mesmo deveria assinalar a alternativa que
se encaixa dentro da sua realidade. Para cada resposta há uma pontuação pre-determinada, que
por fim, a sua somatória fornecerá um estrato do perfil do mesmo. 0 instrumento utilizado
para esta estratificação no capitulo 5.

Variáveis quantitativas também foram analisadas para a construção do referencial
teórico do trabalho, servindo como base para a fundamentação de alguns conceitos defendidos
pela acadêmica. Estes dados foram retirados de pesquisas realizadas pelo SEBRAE,
ABRASEL, ABREDI, JUCESC, GEM, entre outras.
Já na pesquisa qualitativa, Kirk & Miller (apud Mattar, 1999, v.1) os dados são
colhidos através de perguntas abertas (quando em questionários), em entrevistas em grupos,
em entrevistas individuais em profundidade e em testes projetivos. Os autores ainda afirmam
que é possível que numa mesma pesquisa e num mesmo instrumento de coletas haja perguntas
quantitativas

e qualitativas. Chizzotti (2001) alega que as pesquisas qualitativas

fundamentam-se em dados coligidos nas interações interpessoais, na co-participação das

situações dos informantes, analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos. 0
pesquisador participa, compreende e interpreta.
No que diz respeito à parte qualitativa, a pesquisa foi basicamente realizada através de
entrevistas junto aos detentores das informações. Utilizou-se um instrumento de coleta de
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dados com perguntas abertas que serviu como roteiro para orientar o pesquisador a conduzir a
entrevista, de forma a obter dos respondentes as informações pertinentes à pesquisa. As
informações foram devidamente anotadas para que posteriormente pudessem ser processadas.

3.1.2 Relação entre as variáveis

Segundo Mattar (1999) a diferença básica entre a pesquisa descritiva e a pesquisa
causal está em seus objetivos. No primeiro caso, a pesquisa deve responder a questões como:
quem, o que, quanto, quando e onde, enquanto no segundo caso a questão básica a ser
respondida é "por que?". Portanto, a pesquisa descritiva tem o objetivo de expor o fenômeno
em estudo, enquanto a pesquisa causal procura verificar relações entre

variáveis que

expliquem o fenômeno em estudo.
Koche (1997) define que a pesquisa descritiva, não experimental ou ex post facto,

estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulá-las. A
pesquisa experimental cria e produz uma situação em condições especificas, geralmente com

aleatoriedade da amostra e com elevado poder de manipulação das variáveis independentes e
controle das estranhas, para analisar a relação entre variáveis. A descritiva constata e avalia
essas relações à medida que essas variáveis se manifestam espontaneamente em fatos
situações e nas condições que já existem. Ou seja, na pesquisa descritiva não há a
manipulação a priori das variáveis, é feita a constatação de sua manifestação a posteriori.

De acordo com Vergara (1997) a pesquisa descritiva expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações

entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que
descreve, embora sirva de base para tal explicação.
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sido realizadas diversas pesquisas sobre a taxa de mortalidade das micro e pequenas
empresas, a priori, não se identificou pesquisas que tratassem especificamente os fatores
determinantes do insucesso das MPE's no ramo alimentício em parte do núcleo central de
Florianópolis. Assim, o método de pesquisa exploratória foi utilizado no levantamento de

dados em fontes secundárias, compreendendo bibliografias já publicadas.
Por outro lado, como os objetivos da pesquisa foram claramente definidos, no intuito
de obter respostas as questões levantadas e as mesmas foram devidamente respondidas, podese dizer que a pesquisa também é de =cater conclusivo, pois embora não tenha levantado
hipóteses, a mesma analisou as informações coletadas e a partir delas foi possível relacionar

algumas variáveis de maneira conclusiva.

3.1.4 Coleta de dados

A pesquisa empírica tende a combinar uma diversidade de métodos de coleta de dados
como o questionário, a observação (participante ou não), ou ainda, o uso de dados

secundários. Para tanto, se realizou a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, sob a
forma de livros, revistas, publicações avulsas, imprensa escrita e interne. Sua finalidade é
colocar o pesquisador em contato direto com estudos e pesquisas que já tenham sido
publicados sobre o assunto.
Segundo Mattar (1999, .1), a forma mais corriqueira de obtenção de dados em
pesquisa é através da comunicação com o detentor dos dados, e sua principal característica é
de que o dado é obtido através de declaração do próprio respondente. De acordo com o autor,
existem três formas básicas de se obter os dados: entrevistas, questionários e observação.
Entrevistas

—

Conforme Chizzotti (2001), a entrevista é um tipo de comunicação entre

um pesquisador-que pretende colher informações sobre fenômenos e indivíduos que detenham
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essas informações e possam emiti-las. As informações colhidas sobre fatos e opiniões devem
constituir-se em indicadores de variáveis que se pretende explicar.
A presente pesquisa utilizou-se de entrevista dirigida para a obtenção dos dados
qualitativos. Este método de coleta foi imprescindível principalmente na fase exploratória dos
objetos de estudo, onde o máximo de informação foi colhido para uma posterior análise. A
entrevista foi guiada por um questionário de perguntas abertas, onde o intuito não foi de que o

respondente escrevesse as suas respostas no instrumento, mas que o entrevistador possuísse
um roteiro que o auxiliaria na forma de conduzir a entrevista. As informações mais

importantes fornecidas pelos respondentes

foram

anotadas

pelo

entrevistador,

e

posteriormente descritas com maior riquezas de detalhes.

0 instrumento utilizado como roteiro, encontra-se como anexo.
Questionário — De acordo com Malhotra (2001), trata-se de uma técnica estruturada
para coleta de dados, que consiste de uma serie de perguntas, escritas ou verbais, que um
entrevistado deve responder, cujo objetivo é obter informações dos entrevistados.
Conforme mencionado anteriormente, o questionário com perguntas fechadas foi
utilizado única e exclusivamente para a definição do perfil

sócio-econômico dos

entrevistados. Pode-se afirmar que o instrumento de coleta de dados foi estruturado não
disfarçado. Mattar (1999, v.1) define que um instrumento de coleta estruturado é aquele em
que, as questões a serem perguntadas são fixas, mas as respostas são obtidas pelas próprias
palavras do pesquisado. Caracterizou-se por não disfarçado, pois permitiu total transparência
ao pesquisado, ou seja, o respondente sabia os propósitos da pesquisa e os temas pelos quais

estava sendo questionado.
ObservaCdo — Chizzotti (2001) define que a observação consiste na coleta e registro de
eventos observados que foram previamente definidos. 0 observador, munido de uma listagem
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de comportamento, registra a ocorrência destes em um determinado período de tempo,
classificando-os em categorias, ou caracterizando-os por meio de sinais.
Para o desenvolvimento deste estudo não se utilizou o método de observação.

3.1.5 Amplitude e profundidade

Segundo o escopo da pesquisa, Mattar (1999, v.1) define três tipos básicos que
diferem entre si em função de suas representatividades em relação â população pesquisada e
dos seus graus de profundidade: estudos de casos, levantamentos amostrais e estudos de
campo.
Conforme o autor ora citado, o estudo de caso é um estudo profundo, onde se procura
conhecer profundamente apenas um ou poucos elementos da população sobre um grande
número de aspectos e suas inter-relações. Os levantamentos amostrais caracterizam-se pela
obtenção de dados representativos da população estudada. Já os estudos de campo situam-se a
meio termo entre os estudos de caso, que são profundos, mas não amplos, e os levantamentos
amostrais, pois trabalham com amostras de dimensões que permitem análises estatísticas,
sem, no entanto, haver preocupações com a representatividade, mas que permitem
profundidade maior que a dos levantamentos amostrais.
Sob este aspecto, o tipo de pesquisa adotado foi o estudo de multicasos, uma vez que
envolveu quatro organizações distintas. Na concepção de Roesch (1999) o estudo de caso
trata-se de uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo em
seu contexto, pois é referente ao presente e não ao passado. Além disso, o autor ainda define
que o estudo de caso pode ser único ou múltiplo, e a unidade de análise pode ser um ou mais
individuos, grupos, organizações, países, eventos ou regiões.Chizzotti (2001) afirma que o
estudo de caso permite organizar um relatório ordenado e critico de uma experiência.
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Vale ressaltar que como a pesquisa é caracterizada por ser multicasos, as empresas não
foram analisadas tão profundamente, quanto prevê a definição de estudos de caso. As quatro
empresas estudadas constituem o universo de pesquisa.

3.1.6 Dimensão da pesquisa

Com relação a dimensão da pesquisa no tempo, Mattar (1999, v.1) define que algumas
pesquisas são realizadas uma única vez, e outras são periodicamente repetidas. As primeiras
são chamadas pesquisas ocasionais e as segundas evolutivas. As pesquisas ocasionais

prestam-se a ajudar a resolver problemas específicos. Já nas evolutivas, o pesquisador pode
estudar os mesmos elementos da população por vários períodos de tempo, ou utilizar

diferentes elementos a cada medição.
Este estudo caracterizou-se como sendo ocasional, pois foi realizado uma única vez,
ou seja, o tempo de realização da pesquisa considera apenas o 2° semestre do ano de 2005 e
seus resultados mostraram um instantâneo do fenômeno estudado .

3.1.7 Controle sobre as variáveis

De acordo com a possibilidade de controle sobre as varáveis em estudo da pesquisa,
Vergara (1997) define pesquisa de laboratório como sendo uma experiência realizada em
local circunscrito, já que no campo seria praticamente impossível realizá-la, simulações em
computador situam-se nessa classificação. Quanto a pesquisa experimental, é referente a
investigação empírica, na qual, o pesquisador manipula e controla variáveis independentes e
observa as variações que tal manipulação e controle produzem em variáveis dependentes. A
investigação ex post facto refere-se a um ato já ocorrido, aplicando-se quando o pesquisador
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não pode controlar ou manipular as variáveis, seja porque suas manifestações já ocorreram,

seja porque as variáveis não são controláveis.
Diante de tais classificações, pode-se afirmar que o presente estudo se caracteriza
como sendo uma investigação ex post facto, dado que a pesquisa trata simplesmente da
descrição das ações tomadas pelos restaurantes selecionados, analisando seus fatores

determinantes do insucesso, não havendo, portanto, qualquer manipulação sobre as variáveis.

3.1.8 Ambiente de pesquisa

Mattar (1999, v.1) define três tipos de pesquisa com relação ao ambiente: de campo,

de laboratório e por simulação. Esta forma de classificar pesquisas procura distinguir as que
são feitas em condições ambientais reais das feitas em condições artificiais ou simuladas.

Vergara (1997) define o ambiente de laboratório como sendo o local onde as variáveis
são manipuladas segundo a vontade do pesquisador, criando-se um ambiente mais próximo da

realidade. Quanto ao ambiente de simulação, são criados modelos computacionais que visam
criar uma réplica do objeto de estudo.
Segundo a autora ora citada, o ambiente de campo é o local onde ocorre o fenômeno
ou que possui os elementos para explicá-lo. Neste caso, pode-se afirmar que o ambiente de
pesquisa foi de campo, justamente por ter sido realizada nas condições ambientais reais.

3.2 Dificuldades encontradas para a realização da pesquisa

Neste contexto, houve dificuldade na busca de referencial teórico em face da greve dos
servidores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ocorrida durante o período de
elaboração do estudo.
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Quanto à realização da pesquisa no ambiente de campo, surgiram também obstáculos

que constituíram algumas limitações. A principal delas, foi a disponibilidade dos pesquisados
e da pesquisadora quanto ao horário das entrevistas. Devido a uma jornada de trabalho de 8
horas/dia, os únicos horários que a acadêmica dispunha para a realização da pesquisa, eram os
de intervalo de almoço, ao meio dia e os de final de expediente no fim da tarde. Porém, como
os objetos de estudo se tratavam de restaurantes, nestes períodos mencionados, ou estavam em
horário de pico, ou já se encontravam fechados. Tendo em vista esta limitação, as
oportunidades de encontros aconteceram de forma em que nem sempre havia a
disponibilidade de:tempo necessário para a coleta de dados de forma adequada.
Com relação à coleta de dados, a maior fragilidade foi quanto ao volume de dados
disponíveis. Inicialmente, tinha-se o intuito de realizar a pesquisa em cerca de seis

estabelecimentos diferentes. Em função das limitações até aqui mencionadas, conseguiu-se
concretizar a pesquisa em apenas quatro estabelecimentos e não seis como planejado.
Alem do volume de dados, outra limitação foi quanto ao grau de detalhamento obtido

em cada entrevista. Os detentores das informações muitas vezes não tinham a disponibilidade
do tempo necessário para uma entrevista, ou em alguns casos, preferiram proteger
informações internas mantendo-as em sigilo por questão de segurança. Em apenas um dos

casos o empresário dispôs-se a responder todas a perguntas elaboradas pela pesquisadora e
disponibilizou o tempo necessário para a realização de toda a entrevista. Esta sell a primeira

empresa na apresentação dos casos práticos.
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Apresenta-se neste capitulo uma breve descrição das empresas que compõem o estudo
de caso, bem como a identificação dos dados coletados.

4.1 Caso da empresa A

A seguir será apresentado o caso da empresa A, uma empresa no ramo de restaurantes
self-service, localizado na Rua Adolfo Mello, no centro da cidade de Florianópolis.

4.1.1 Histórico da empresa

Muito antes de abrir a empresa A no centro de Florianópolis, o empresário
entrevistado já trabalhava no ramo de restaurantes e lanchonetes. Vindo de uma família com
experiência nesta atividade, onde três tios e um irmão já atuavam como proprietários de
restaurantes, em 1986 com 17 anos de idade, o empresário iniciou sua carreira profissional
trabalhando como funcionário no restaurante de um dos seus tios na cidade de São Paulo.
Como é bastante comum acontecer em empresas de pequeno e médio porte,
desempenhava um papel multifuncional dentro do estabelecimento, trabalhando como
garçom, atendente e caixa. Ao longo de dois anos aproveitou a oportunidade para adquirir a

experiência do dia a dia do funcionamento do estabelecimento, chegando a gerência com
menos de 20 anos de idade. 0 restaurante do seu tio trabalhava naquela época apenas como
lanchonete e restaurante

a la carte.

Um ano depois, deixa o cargo que exercia no restaurante de seu tio para trabalhar com
seu irmão mais velho, que também possuía um estabelecimento no ramo alimentício. Porém, a
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parceira entre os irmãos não durou muito tempo. No outro ano, o entrevistado deixou de
trabalhar como funcionário para tornar-se micro empresário.

4.1.2 A sociedade

Com o know-how que acumulou durante três anos de trabalho, iniciando como garçom
e chegando a gerente, o entrevistado começa sua vida empreendedora por abrir o seu primeiro
negócio próprio, mesmo tendo apenas o ensino fundamental completo. Juntamente com um
outro sócio, constituem uma empresa formal. Em 1990, ano de abertura da empresa, o
entrevistado detém 25% das cotas, e sua principal contribuição é o seu trabalho e experiência.
O outro sócio, apenas no papel de investidor, prove todo o suporte financeiro para que os
primeiros passos sejam dados na nova lanchonete localizada na Avenida Paulista, na cidade
de Sao Paulo. Após três anos de trabalho árduo, o entrevistado compra outros 25% das cotas,
dividindo de forma eqiiitativa a sociedade. Esta sociedade durou mais dois anos, quando em
1995, por opção, o entrevistado escolhe se mudar para Florianópolis procurando maior
qualidade de vida e fugindo da vida agitada e estressante da metrópole paulistana. Embora o
empresário reconheça que financeiramente permanecer trabalhando em Sao Paulo seria muito
mais viável, ele optou em se adaptar ao mercado de Florianópolis sempre buscando
oportunidades dentro da área de alimentação: restaurantes e lanchonetes.

4.1.3 A mudança

Assim que chegou em Florianópolis, o empresário voltou a trabalhar com o seu irmão,
só que desta vez na condição de sócio. As cotas foram divididas em 50% para cada um. Com
um investimento inicial de 25 mil reais, juntos os irmãos abrem o - Restaurante Casarão, na rua
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Jerônimo Coelho. Este foi o primeiro empreendimento de comida a quilo que o empresário

administrou. Neste ponto comercial, exerceram suas atividades durante um período de três
anos, melhorando a infra-estrutura do local e empregando cerca de 10 pessoas na sua fase
final. Devido ao bom trabalho desenvolvido pelos dois empresários, eles receberam uma
excelente proposta de compra do estabelecimento. 0 restaurante foi vendido pela quantia de
70 mil reais, uma valorização de quase 300% em apenas três anos de existência.

entrevistado reconhece que isto não se deve apenas ao valor agregado que os irmãos criaram
em cima do ponto de venda neste meio tempo, mas também a uma considerável valorização
que ocorreu nos imóveis neste mesmo período.
Com o fim do Restaurante Casarão, encerrou-se também a sociedade entre os irmãos.
Corn a sua parte da venda do restaurante, o entrevistado abre pela primeira vez um restaurante
sozinho. Em 1998, instalou-se num ponto comercial no centro de Florianópolis, onde se
encontra atualmente a empresa A. Conforme o empresário, quando se estabeleceu neste
endereço, encontrou um ponto "queimado", ou seja, mal visto pela clientela da regido. Alem

disso, financeiramente o ponto estava falido. Salários e aluguéis em atraso foram apenas
alguns itens que o empresário citou para explicar a situação da empresa anterior. Todo um
trabalho de base foi feito para que esta situação fosse revertida. Melhoria nas instalações
fisicas e na qualidade do buffet, e uma atenção especial quanto ao atendimento ao cliente

conseguiram ao longo do tempo criar uma nova imagem para a'empresa.

4.1.4 A tentativa de expansão

Quando já se encontrava consolidada no mercado local, a empresa A procurou
expandir os seus negócios através da abertura de mais pontos de venda. Através da
oportunidade oferecida por um corretor de imóveis de outro ponto comercial, a empresa com
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um investimento inicial de aproximadamente 30 mil reais abre mais uma filial na rua Vidal
Ramos, também no centro de Florianópolis. 0 ponto surgiu a partir da separação dos antigos
proprietários do Restaurante Baraúna, que possuíam um restaurante self-service neste local.
Fisicamente, este era um local menor, com apenas cinco empregados, enquanto a matriz

empregava nove funcionários nesta mesma época. Contudo diferentemente, este ponto iria
operar o dia inteiro, uma vez que não foi mantido apenas o self-service durante o horário de
meio dia, mas foi inserido também sucos e lanches para atender o público o dia inteiro.
Infelizmente a filial durou apenas um ano e meio. Após isso, as atividades dela foram
encerradas e o empresário voltou a focar sua atenção na matriz, onde os negócios
continuavam de forma saudável.

4.1.50 "Porquê" do Insucesso

Quando questionado o "porquê" do insucesso na tentativa de expansão por meio de
abertura da nova filial, o empresário aponta alguns aspectos relacionados a gestão.
Em primeiro lugar, o ramo de restaurantes é bastante disputado na região central de
Florianópolis. As empresas no ramo de restaurantes trabalham com margens bastante justas, o

que de certa forma desfavorece as pequenas empresas devido ao seu volume não ser tão
expressivo quanto ao dos restaurantes mais tradicionais e maiores.
Embora os grandes restaurantes sejam responsáveis por atender a maior parcela dos
consumidores, não são eles que representam os maiores concorrentes para os pequenos
empreendimentos. Segundo o entrevistado, os "aventureiros" são os que mais atrapalham os
negócios de quem já está solidamente estabelecido. Trata-se de empreendedores que entram

no ramo sem muita experiência e conhecimento, praticando pregos abaixo dos utilizados na
praça, no intuito de conseguirem uma penetração no mercado rápida. Normalmente este tipo
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de empresário não consegue se manter mais do que um ano no mercado e além de causar
perturbações aos estabelecimentos mais antigos, não raro ficam em débito com seus
fornecedores e prestadores de serviços locais.
Em segundo lugar, justamente por não haver tanta "folga" nas margens, a monitoração
dos custos fixos devem ser constantes. No caso da empresa A filial, os custos de aluguel e de
pessoal, oneraram de tal forma, que o investimento não estava mais apresentando retorno.
Segundo o empresário, o aluguel de R$ 1.700,00 era muito caro para o volume de refeições
que eram servidas ali. Como fisicamente o local também não era amplo, isto impossibilitava a
tentativa de uma campanha para alavancar as vendas, pois caso isso ocorresse, e o movimento
do restaurante viesse a aumentar, os clientes não ficariam confortavelmente acomodados, e
todo o esforço geraria um resultado inverso, "queimando" a imagem do estabelecimento.
Além disso, as despesas com

o salário da gerência também elevavam

consideravelmente os custos fixos, visto que o proprietário necessitou contratar um
funcionário para administrar o restaurante filial. Cabe mencionar outro aspecto levantado pelo
entrevistado; o fato de o proprietário estar distante "fisicamente" do local fazia com que
certos gastos desnecessários fossem realizados, ou seja, alguns desperdícios não eram
evitados, justamente porque, como ele mesmo disse, "o que engorda o porco é o olho do
dono".

4.2 Caso da empresa B

A seguir será apresentado o caso da empresa B, uma empresa no ramo de restaurantes
self-service, localizado na Rua Esteves Junior, no centro da cidade de Florianópolis.

Há 12 anos atrás, a entrevistada, uma das proprietárias da empresa B saiu de Registro SP, cidade onde morava desde criança, devido à falta de oportunidade de emprego

e de
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perspectivas de crescimento e veio para Florianópolis. Conheceu seu atual esposo, e juntos

constituíram o empreendimento, que hoje possui apenas três meses de existência.
Ela nunca teve outra empresa nesse ramo de atividade e nem em outro, porém, sempre
trabalhou nessa area, era funcionária da Macarronada Italiana e uma das responsáveis pelo
buffet do Lagoa Iate Clube - LIC, onde continua até hoje. Percebe-se que foi de fundamental

importância para a abertura do negócio o conhecimento prévio na atividade escolhida. Outro
fator determinante para a abertura do restaurante foi devido ao fato de o investimento de
capital ter sido de terceiros; o cunhado que reside em Portugal cedeu um montante e quando
vier morar no Brasil novamente, passará a fazer parte da sociedade.
0 ponto comercial onde está localizado o restaurante hoje, já teve cerca de 4 ou 5
empreendimentos nesse mesmo ramo de atividade que não deram certo. Através de corretor, o
ponto foi oferecido, e os atuais proprietários aceitaram a proposta sem fazer um estudo de
viabilidade. A única "pesquisa de mercado" feita pelo casal, foi realizada através dos

funcionários da nova empresa (garçons do LIC), que durante uma semana acompanharam o
movimento do restaurante como consumidores, justamente para "sentir" como estava o
movimento.
Quando a proprietária foi questionada sobre quais seriam os principais fatores
positivos e negativos para a abertura do negócio, pôde-se constatar que a mesma considera
que existem mais fatores negativos que positivos com relação ao negócio. Uma das maiores
dificuldades encontradas por ela está relacionada ao fato de passar de funcionária para
proprietária, e por esse motivo ter que abranger todas as funções da empresa. 0 que fica claro,
que todo o planejamento efetuado, acaba não condizendo com a realidade.
Com relação ao quadro de funcionários, a empresa conta com os mesmos garçons que
a proprietária já trabalhava junto ao LIC, e por isso, a questão de relacionamento com novos

funcionários, recrutamento e seleção não foi analisada. Hoje, trabalha com cerca de cinco
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fornecedores, e afirma que no inicio tinha sérios problemas com relação a qualidade de
atendimento dos mesmos.
Ela identificou que esse tipo de negócio possui uma rotina muito exaustiva, pois
consome praticamente o dia todo, para apenas 2 horas de atendimento ao público, e que exige
dos proprietários dedicação exclusiva para que seja bem sucedido. Para ela, alcançar uma
posição de destaque não é dificil, o dificil mesmo é manter essa posição por um período
prolongado.

4.3 Caso da empresa C

A seguir sera apresentado o caso da empresa C, uma empresa no ramo de restaurantes
self-service,

localizado na Rua Dom Jaime Camara, no centro da cidade de Florianópolis.

Atuando no mercado de Florianópolis desde 1988, quando foi inaugurado o 1°
restaurante na Avenida Mauro Ramos, a rede conta atualmente com 09 endereços em
Florianópolis, servindo almoços comerciais de qualidade. Sempre voltada ao bem estar e
satisfação do cliente, a rede tornou-se uma empresa dinâmica, moderna, inovadora, atenta as
necessidades de um mercado cada vez mais competitivo, trabalhando cada vez mais com um
cardápio diferenciado.

A sociedade possui seis pessoas, sendo que todos os sócios são membros da família
(irmãos). Apenas dois sócios fizeram parte da entrevista.

A empresa C localizada na Rua Dom Jaime Camara foi constituída há menos de um
ano, e foi inaugurada nesse local em função da antiga proprietária do restaurante Tempero
Brasil que funcionava no mesmo endereço anteriormente ter oferecido o ponto em função de
não ter mais interesse de tocar o negócio sozinha, pois o mesmo já não estava mais gerando
lucro. Em 4 meses efetuaram a reforma (demoliram a construção antiga) e construíram uma
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nova, adaptada no mesmo padrão dos demais estabelecimentos. Para que a rede não
permitisse a entrada de mais um concorrente naquela regido, mesmo sem fazer um estudo de
viabilidade, decidiu que estaria assumindo o ponto.
Os sócios nunca tiveram uma outra empresa nesse ramo de atividade, mas um dos
irmãos, o mais velho, tinha uma Madeireira que não continua em operação por problemas na
sociedade constituída na época. Esse empreendimento durou cerca de um ano.
0 fundador das empresas, que sempre foi empresário, tinha como objetivo abrir uma

empresa e buscou meios de "fazer acontecer". Este foi um dos fatores determinantes para a
abertura de mais uma filial, ao lado de uma já existente da mesma rede, o que poderia gerar
uma "concorrência interna". 0 capital investido foi próprio, e uma das principais ameaças
identificadas por um dos sócios seria a concorrência. 0 quadro de funcionários dos 10
restaurantes totaliza cerca de 100 pessoas.
Com relay-do aos fornecedores, hoje a rede conta com cerca de oito. No inicio a rede
tinha alguns problemas de relacionamento, mas com o aumento do número dos fornecedores
disponíveis no mercado, os mesmos passaram a disputar os clientes, o que, segundo o
entrevistado, fez com que a qualidade de atendimento melhorasse muito.

4.3 Caso da empresa D

A seguir será apresentado o caso da empresa D, uma empresa no ramo de restaurantes
self-service, localizado na Rua Dom Jaime Camara, no centro da cidade de Florianópolis.

A empresa possui dois anos de existência, e foi inaugurada num ponto comercial onde
funcionava outro estabelecimento anteriormente, que fechou as portas em função da demanda
ser muito pequena, a concorrência muito acirrada e os preços muito apertados,
impossibilitando que o mesmo constituísse capital de giro para reinvestir no negócio.
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A empresa na verdade é uma firma individual, e o entrevistado foi o gerente do
restaurante, ern função de não ter sido possível contato com o proprietário. 0 entrevistado,
que trabalha nesse ramo de atividade há mais de oito anos, informou que o proprietário nunca
teve outra empresa no mesmo ramo, que possui uma agência de publicidade que continua em
operação e atua no mercado de Florianópolis há mais de dez anos.
Além disso, ele afirmou que o fator determinante para a abertura do negócio foi o
montante de capital que o proprietário tinha para investir, sendo que um amigo lhe ofereceu o
ponto por um valor que certamente lhe renderia no mínimo a mesma quantia investida, em
função de estar numa regido valorizada, e o conhecimento prévio do gerente nesse ramo de
atividade. 0 mesmo não realizou um estudo de viabilidade antes da abertura do negócio, pois
como a proposta para a venda do ponto comercial era muito baixa, o investimento seria válido
de qualquer forma, e em função disso, acabou tendo que adotar uma estratégia diferenciada
para continuar no mercado. 0 mesmo ponto comercial iria funcionar durante o dia como
restaurante e a noite como bar.
A principal ameaça identificada pelo gerente foi a concorrência, que
conseqüentemente fez com que eles trabalhassem com preços muito baixos (atrativo para os
clientes), mas que acabava não trazendo retorno de capital. Além do que, é muito trabalho que
se tem para atender somente durante duas horas no dia e não conseguir o retomo desejado. A
partir disso, o proprietário decidiu melhor utilizar o espaço, e abriu um bar à noite, que hoje é
o que realmente está garantindo a sobrevivência do negócio.
A empresa possui hoje 11 funcionários, e cerca de três fornecedores que desde o inicio
estão atendendo de forma satisfatória, pois o gerente do estabelecimento já havia trabalhado
com todos eles anteriormente.
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5 ANÁLISE DOS DADOS

Com base nas informações coletadas, foi possível realizar algumas considerações
sobre os elementos pesquisados. As análises priorizam responder aos objetivos específicos
deste estudo. Sendo assim, inicialmente identificou-se o perfil sócio-econômico dos
respondentes, posteriormente, suas principais características, caracterizou-se

o macro

ambiente onde estão inseridas e por fim foram relacionados os fatores determinantes do
insucesso das MPE's no ramo alimentício em parte do made() central da cidade de
Florianópolis.

5.1 Definição do Perfil Sócio-Econômico

Conforme mencionado na metodologia deste trabalho, para se identificar em que
posição sócio-econômica os respondentes se encontram, utilizou-se o modelo de estratificação

de Mattar (1999, v.1). Este modelo consiste em um questionário de perguntas fechadas, onde
se atribui um determinado valor para cada resposta fornecida pelo respondente. 0 Quadro 03
apresenta o valor atribuído a cada resposta:
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Escolaridade do chefe da família

Pontos

Analfabeto ou ale l serie do 1 9 grau (primário) incompleto
4 4 série do 1 2 grau (primário) complete
1Q grau completo (ginásio)
22 grau complete (colegial)

13
27
40
56

Superior completo

Rends mensal do chefe de família
Ate R$ 200
Acima de AS 200 ate R$ 400
Acima de AS 400 ate AS 600
Acima de AS 600 até R$ 800
Acima de AS 800 ate AS 1.000
Acima de AS 1.000 ate AS 1.200
Acima de AS 1.200 ate AS 1.400
Acima de AS 1.400 até AS 1.600
Acima de AS 1.600

Pontos
0 •
4
6

a
10
11
12
13
14

N 2 de dormitórios

:

Pontos
0
6
15
21
30
42

I

2
3
4
5
6 e mais

Categoria ocupacional do chefe da familia (se aposentado, indique a categoria quando em atividade)
Donas de casa, estudantes, desempregados crõnicos (mais de seis meses), doente ou inválido e
dependentes da ajuda social
Trabalhadores em atividades marginais sem vinculo empregaticio e assemelhados
Trabalhador/funcionário sem especialização a assemelhados
Trabalhadores/funcionários semi-especializados e assemelhados
Trabalhadores/funcionários especializados e assemelhados e proprietários de micro negócios
Chefia/gerência de nível intermediário operacional ou administrativo e assemelhados
Proprietários de pequenos negócios e assemelhados
Proprietários de médios negócios, executivos de medias empresas, profissionais liberais de sucesso
moderado, professores universitários e assemelhados
Proprietários de grandes negócios, executivos de grandes empresas, altos funcionários do governo,
profissionais liberals bem-sucedidos e assemelhados

Pontos

3
6
10
15
18
21

24
28

Exemplos de ocupações enquadradas na escala de categoria ocupacional acima:
Tabalhadores em atividades marginais sem vincula empregaticio: lavador de carros, tomador de conta de

-

-

-

carros, faxineiras diaristas e assemelhados.
Trabalhador/funcionário seal especialização: operários de fábrica, bóias-frias, ajudantes de pedreiro, mensageiros
atendentes de lanchonetes e padarias, porteiros, bedéis, coletores de lixo, frentistas de postos de combustive'.
funcionários públicos de nível baixo e assemelhados.
Trabalhadores/funcionários semi-especializados: operários de média especialização, professores de escola de
primeiro grau, motoristas, auxiliares de escritório, vendedores balconistas e vendedores de pequenas empresas,
digitadores, policiais, bombeiros. entregadores , carpinteiros, pedreiros, jardineiros, encanadores, funcionários
públicos de nível médio e assemelhados.
Trabalhadores/funcionários especializados e proprietárias de micro e pequenos negócios: professor de escola do
segundo grau, diretor de escola, técnicos de nivel médio, vendedores de médias e grandes empresas, terramenteiros, mecAnicos, ajustadores, assistentes administrativos, artesãos, pequenos empreiteiros, funcionários
públicos do nível alto e assemelhados.
Chefia/gerência de nível intermediário operacional Ou administrativo: chefe/gerente de segurança, de manutenção,
de transporte, de produção, de vendas, administrativo etc.; gerentes de bancos, gerentes de lojas e assemelhados.
Proprietários de médios negócios.
Proprietários de grandes negócios, executivos de grandes empresas, altos funcionários do governo, profissionais
liberais bem-sucedidos e assemelhados.

Quadro 03: Mode lo de estratificação socioeconômica de Mattar
Fonte: MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia, planejamento. Sao Paulo: Atlas, 1999.
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O somatório das respostas do pesquisado fornecerá o estrato sócio-econômico em que

o mesmo se encontra. As diferentes faixas são apresentadas na Quadro 04:
Classifiação

N° de pontos

Estrato socio-econômico A

118 ou mais

Estrato socio-econômico B

67 a 118

Estrato socio- econômico C

33 a 66

Estrato socio- econômico D

16 a 65

Estrato socio- econômico E

0 a 15

Quadro 04: Faixas que definem os estratos sócio-econômicos no modelo de Mattar
Fonte: MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia, planejamento. São Paulo: Atlas, 1999.

Através da utilização deste método e com base nas informações coletadas junto aos
entrevistados, identificou-se que os respondentes encontram-se dentro das seguintes faixas,
conforme mostrada na Tabela 03:

Empresa Pontuação Categoria
B
C
99
B
90
B
A
77
B
74
D
B
Tabela 03: Estrato sócio-econômica dos pesquisados

Conforme se pode analisar na Tabela 03, em uma escala de A até E, todos os casos os
respondentes se encontram na categoria B. Dentro desta categoria, percebe-se que o
empreendedor do estabelecimento C, a empresa de maior porte dentre as estudadas, está
melhor posicionada em relação aos demais estabelecimentos.
Uma resposta que foi comum a todos os respondentes foi A renda superior a
R$1.600,00. Outro aspecto em comum foi de que nenhum dos pesquisados possui ensino
superior. Analisando as informações apresentadas, nota-se que embora os rendimentos sej am
superiores a média de salários praticados entre as pessoas com nível de escolaridade
médio/baixo, a ausência de ensino superior entre os pesquisados pode representar um fator
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limitante do sucesso. Esta constatação vai ao encontro da informação que havia sido

apresentada no capitulo 2 deste trabalho, onde apontava para cerca de 86% a proporção de
empreendedores que estão A. frente nos negócios de micro e pequeno porte, e que não possuem
ensino superior. Os estudos preliminares também apontaram que a proporção de mulheres
menor do que a de homens tanto no grupo de empreendedores por necessidade quanto por
oportunidade, o que veio a se confirmar neste trabalho. Embora o universo de pesquisa seja
bastante limitado

para

ser analisado

estatisticamente,

notou-se que

dos quatro

estabelecimentos estudados, apenas um é gerenciado por mulher, ou seja, apenas 25% do
total.

5.2 Principais Características dos empreendedores

Embora o trabalho realizado tratar-se de multicasos, onde se buscou estudar os objetos
de pesquisa conhecendo-os melhor, sem necessariamente se aprofundar demasiadamente em
cada um deles, foi possível identificar algumas características comuns entre os casos.
Ao entrevistar os proprietários, constatou-se que nenhum deles realizou um estudo de
viabilidade para a abertura do empreendimento. Neste aspecto pode-se..observar a ausência de
profissionalismo, possivelmente decorrente da falta de ensino técnico direcionado. Embora
não tivessem conhecimento técnico, notou-se que de alguma forma, os operadores dos

estabelecimentos já possuíam conhecimento prévio neste ramo de atividade, seja como
empregado, ou como gerente/proprietário. Embora todos já possuíssem experiência no ramo,
percebe-se

que

a maioria deles

é

composta de jovens

empreendedores. Os

proprietários/gerentes dos estabelecimentos C e D, estão com idade entre 18 e 29 anos e os
proprietários/gerentes dos restaurantes A e B encontram-se na faixa etária entre 30 a 39 anos.

Conforme apresentado no capitulo 2, a faixa etária entre 25 e 34 anos apresenta a maior taxa
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de empreendedorismo. Este fato é um indicio de que a idade pode ser considerada um fator
determinante na decisão pessoal de se tornar ou não um empreendedor.
Outro aspecto importante a ser analisado, e que ficou constatado através da entrevista
com os proprietários dos restaurantes, é o fato de que em nenhum dos estabelecimentos houve
a procura pelo SEBRAE antes da abertura do negócio, mesmo este estando localizado
fisicamente nas proximidades os próprios objetos de estudo.
Na pesquisa realizada, constatou-se que em 50% dos casos o operador não se trata do
mesmo investidor. Na empresa B, por exemplo, o investidor é um dos sócios que nem no pais
está, deixando a responsabilidade pelas operações sob comando de outro sócio. No caso do

restaurante D, o estabelecimento foi aberto devido a uma oportunidade de investimento na
compra do ponto, que comercial e financeiramente apresentou-se vantajoso na visão do
investidor. Nos casos das empresas A e C, onde os operadores são também investidores,
notou-se que, em relação aos objetos estudados, estes são os estabelecimentos que estão
melhor estruturados e preparados para enfrentar o mercado onde se encontram. No capitulo 2,
conforme embasado pelo autor Dolabela, as pequenas empresas são dominadas pelos lideres,
sendo que a presença e influência do empreendedor líder é crucial, pois tudo depende dele.
Havendo real relação ou não, mas segundo a percepção da pesquisadora, nos casos
apresentados identificou-se que os lugares onde o líder investidor esteve presente, as
atividades desempenhadas pelos gestores foram realizadas com maior anelo, notando-se a
existência de maior controle e gerenciamento sobre as funções administrativas.
Na Tabela 04 podem ser identificadas as características comuns dos empreendedores
das empresas estudadas:
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Caracteristicas
1
,1 Busca de oportunidadef iniciativa

iAceitavio do risco
Eficiincia e qualidade
Persistência
Comprometimento
Busca de informaçOes
1 Estab elecimento de metas
Planejamento e monitoramento sistemitico

A

B

x
x

x
x

x
x

I Autoconfiança
No teme o fracasso e a rejeigio
Decisão
Responsabilidade
Energia
1 Auto-motiva; io
Entusiasmo

r

D

x
x
x

x

'Persuasiu'a
Rede de contatos

Independência

C
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

Controle
1 Voltado pant a equipe
; Otimismo
' Criatividade
Inavagio
Habilidade ao aplicar a criatividade
Força de vontade e *
Foco na geragio de valor

x

x

x

x

x

Tabela 04: Características comuns aos empreendedores

No presente estudo, puderam ser identificadas as seguintes características comuns aos
quatro empreendedores: busca de oportunidades e iniciativa, aceitação do risco de forma
calculada, persistência, rede de contatos, independência, autoconfiança, decisão, energia,
auto-motivação, auto-motivação, força de vontade e fé.

5.3 Caracterização do Macroambiente

Caracteriza-se como macroambiente não apenas o local fisico onde estão inseridos os
elementos estudados, mas também os componentes que interagem com o mesmo. No caso do
estudo desenvolvido, o macroambiente compreende um conjunto de fatores e elementos que
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estão direta e indiretamente ligados aos objetos de estudo, porem, sem ter qualquer, ou quase

nenhum controle sobre as variáveis envolvidas.
Como o objetivo do presente trabalho não foi de realizar uma análise SWOT (forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças), onde cada um dos fatores externos que compõem o
macroambiente são estudados detalhadamente, fez-se apenas uma contextualização deste

ambiente, no intuito de procurar compreender se existem elementos do macroambiente que
possam contribuir de certa forma para o insucesso de determinado estabelecimento do ramo
alimentício.
Quanto a localização e clientela, conforme já mencionado, trata-se de uma regido que

possui um alto índice de circulação de pessoas, por se concentrar em uma parte do núcleo
central de Florianópolis. Em função de ser uma área altamente comercial, a demanda de
pessoas que necessitam almoçar próximo ao local de trabalho é bastante elevada. Analisandose sob este aspecto, poder-se-ia afirmar que este é considerado um fator favorável para se
estabelecer um empreendimento deste ramo nesta localização. Porém, por meio dos dados

colhidos através das entrevistas, percebeu-se que existe um padrão de exigência bastante
elevado com relação a qualidade de produtos e do atendimento prestado. Como o público é
composto primordialmente por pessoas que trabalham muito próximo aos estabelecimentos,
ou seja, pessoas que possuem tempo limitado para a realização da refeição ao meio dia, a
questão de ser restaurante self-service torna-se imprescindível, em função da sua praticidade e
agilidade no atendimento.

Quanto a fornecedores, aparentemente não representam um perigo ao ponto
contribuírem para o insucesso dos estabelecimentos. Isto porque em função do grande número

de estabelecimentos deste ramo concentrados nesta mesma regido, a quantidade de
fornecedores que disponibilizam seus produtos e serviços é suficiente para que os restaurantes

82

possam ter um leque de opções diversificado, além do que, a logística de abastecimento de
suprimentos ocorre quase que diariamente, não se correndo o risco da falta de insumos.
Com relação a concorrência, esta merece uma atenção especial. 0 alto número de
estabelecimentos do ramo constitui um verdadeiro desafio para os empreendedores que
decidem ingressar neste mercado já bastante explorado. Tratamento diferenciado ao cliente e
oferta de produtos de qualidade são listados entre os principai s. aspectos a serem observados
na hora de se diferenciar. Este mercado não permite amadores inexperientes. Profissionalismo
na hora de competir é fundamental. Segundo o proprietário/gerente da empresa A, a
concorrência desleal, ou seja, empreendedores que são classificados pelo entrevistado corno
"aventureiros", que praticam preços muito abaixo dos de mercado, normalmente prejudicam
toda a cadeia alimentícia onde estão inseridos. Dificilmente permanecem no mercado por
mais de seis meses, pois devido As baixas margens praticadas, ao longo do tempo acabam
sofrendo com a falta de capital de giro, abrindo débito junto aos fornecedores e causando
perturbação aos concorrentes durante o período em que permanecem no mercado.

5.4 Fatores Determinantes do Insucesso das MPE's no Ramo Alimentício

Após a realização de pesquisa exploratória preliminar, juntamente com o referencial
teórico colhido e por fim, todas as análises da pesquisadora terem sido consolidadas,

chegaram-se aos seguintes fatores determinantes do insucesso das MPE's no ramo alimentício
em parte do núcleo central da cidade de Florianópolis, considerando-se os quatro casos
estudados:

a)

Falta de conhecimento técnico direcionado na gestão de negócios;
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b)

Falta de valorização e interesse dos gestores em busc ar ajuda profissional no
desenvolvimento das atividades junto as diversas entidades de classe e de
fomento;

c)

Ausência de acompanhamento e participação ativa do gestor investidor nas
atividades administrativas, principalmente no que tange ao controle e a
monitoração de resultados;

d)

Pouca presença, ou quase nenhuma de capacidade de destruição criativa,
buscar alternativas diferenciadas para problemas comuns;

e)

Manipulação deficiente das informações, devido a tratamento demasiadamente
informal aos dados gerados pela organização (retorno sobre investimento,
força e volume de vendas, entre outros);
Volume de capital insuficiente para manter as operações da empresa de forma
segura em casos emergenciais (rescisão de contrato de funcionários, baixa no
volume de vendas, necessidade de compra imediata de equipamentos entre
outros);

g)

Não atendimento aos padrões de exigência do público que freqüenta os
restaurantes da regido;

h)

Concorrência acirrada. Grande volume de estabelecimentos no mesmo ramo de
atividade em um espaço territorial muito pequeno.

Cabe lembrar que os fatores determinantes apontados aqui foram identificados
essencialmente por meio das informações fornecidas pelos pesquisados, avaliação do
ambiente macro onde se encontram e a percepção e interpretação da pesquisadora no
momento da coleta dos dados primários.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 presente trabalho teve como objetivo principal diagnosticar os fatores determinantes
do insucesso e da alta taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas do ramo
alimentício em parte do núcleo central da cidade de Florianópolis, considerando-se o 2°
semestre de 2005, onde foram analisadas quatro empresas dentro de uma área geográfica
previamente delimitada.
No que concerne aos objetivos específicos, algumas relações podem ser estabelecidas:
a capacidade de empreender aumenta a expectativa de vida das micro

e pequenas

organizações que iniciam suas atividades no mercado; embora o que mova a criação de novas
empresas seja a "paixão" por empreender, isto não requer apenas talento, mas também
conhecimento especifico, para atender a clientela de forma adequada

e lidar com a

concorrência de forma profissional; apenas boas ideias por si só não bastam, parceiros que
proporcionem um suporte adequado podem ser cruciais; e o aporte financeiro suficiente para
financiar as operações principalmente nos primeiros anos de atividade.
O empreendedorismo é hoje um fenômeno global, sobre o qual diversas instituições

públicas e privadas têm investido para pesquisar e incentivar. Existe uma clara correlação
entre o empreendedorismo e o crescimento econômico. Os resultados mais explícitos
manifestaram-se na forma de inovação, desenvolvimento tecnológico e geração de novos
postos de trabalho. A riqueza gerada pelos empreendedores contribui para a melhoria da
qualidade de vida da população e, não raras vezes, é reinvestida em novos empreendimentos
e, de maneira indireta, nas próprias comunidades.
As alavancas fundamentais para o empreendedorismo de um determinado pais são:
acesso ao capital de investimento, baixo grau de intervenção e regulação do Estado, padrões
sócio-culturais que demonstram uma postura favorável A. atividade empreendedora. As
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diferenças entre os países também refletem nos dois tipos de força propulsora do
empreendedorismo, que são os empreendimentos de oportunidade e os de necessidade
(quando se trata da melhor opção de trabalho disponível). Ambos florescem em países onde
há desigualdade na distribuição de renda, que é o caso do Brasil.

Se uma pessoa tem capacidade empreendedora, ela tem boa probabilidade de acertar
no mundo do pequeno negócio. Mas, a verdade é que os negócios exigem um pouco mais do
que o talento empreendedor puro e simples. Por exemplo, os conhecimentos específicos que o
talento empreendedor não traz por si só, fazendo com que muitas vezes os empreendedores
sej am considerados analfabetos profissionais, pois têm muito conhecimento prático, e em

contra partida, pouco ou nenhum conhecimento técnico-cientifico.
Um mau empreendimento na mão de um bom empreendedor pode até ser melhorado e
sobreviver, mas na mão de um mau empreendedor, nem mesmo um ótimo negócio sobrevive.
De maneira geral, pode-se afirmar que não existe um perfil empreendedor padrão, mas
sim semelhanças em algumas características, como: pessoa que além da vontade de vencer,
deve possuir competência, dedicação e talento para obter o sucesso esperado, ou sei a, são
aquelas pessoas cujas características fogem do principio estático, imutável, onde a regra
quebrar regras e provar que a superação de obstáculos é possível com muita dedicação e
empenho, onde o ser é mais importante que o saber, pois este é constituído de essência,
princípios, habilidades e principalmente de muitos relacionamentos.
Diante do exposto, pode-se dizer que as principais características identificadas no
perfil do empreendedor são: busca de oportunidades e iniciativa, aceitação do risco de forma
calculada, eficiência e qualidade, persistência, comprometimento, busca de informações,
estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão, rede de
contatos, independência, autoconfiança, iniciativa, não teme o fracasso e a rejeição, decisão,
responsabilidade, energia, auto-motivação, entusiasmo, controle, voltado para a equipe,
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otimismo, criatividade, inovação, habilidade ao aplicar a criatividade, força de vontade, fé e
foco na geração de valor.
No presente estudo, puderam ser identificadas as seguintes características comuns aos
quatro empreendedores: busca de oportunidades e iniciativa, aceitação do risco de forma
calculada, persistência, rede de contatos, independência, autoconfiança, decisão, energia,
auto-motivação, auto-motivação, força de vontade e fé.
Através das entrevistas e dos questionários, da análise do ambiente que os objetos de

estudo estão localizados, e da busca do referencial teórico e de pesquisas já realizadas sobre
esse tema, foi possível identificar os fatores que geram o insucesso e conseqüentemente a alta
taxa de mortalidade de MPE's no ramo alimentício: falta de conhecimento técnico
direcionado na gestão de negócios; falta de valorização e interesse dos gestores em buscar
ajuda profissional no desenvolvimento das atividades junto a entidades de suporte, como o
SEBRAE, por exemplo, ausência de acompanhamento e participação ativa do gestor

investidor nas atividades administrativas, principalmente no que tange ao controle e a
monitoração de resultados; pouca presença, ou quase nenhuma de capacidade de destruição

criativa, ou seja, buscar alternativas diferenciadas para problemas comuns; manipulação
deficiente das informações, devido a tratamento demasiadamente informal aos dados gerados
pela organização (retomo sobre o investimento, força e volume de vendas); volume de capital
insuficiente para manter as operações da empresa de forma segura em casos emergenciais
(rescisão de contrato de funcionários, baixa no volume de vendas, necessidade de compra

imediata de equipamentos entre outros); não atendimento aos padrões de exigência do público
que freqüenta os restaurantes da regido; concorrência acirrada em função do grande volume
de estabelecimentos no mesmo ramo de atividade em um espaço territorial muito pequeno.
Muitas pessoas preparam-se a vida inteira e nunca realizam nada. Outras se julgam
despreparadas a vida inteira e também nunca realizam. lid, por outro lado, aquelas que se
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lançam de modo aventureiro, sem nenhuma preparação, a um empreendimento de risco. Tudo
isso quer dizer que o julgamento do grau de preparação é subjetivo e individual. Ele requer
uma reflexão devida do indivíduo, com maturidade e consciência, para uma decisão sensata.
As vezes o grau de preparação é pequeno, mas a pessoa avalia bem e vê que os riscos também

são pequenos, e decide partir para a ação. Outras vezes, embora havendo uma preparação
elevada, no fundo do coração o indivíduo, embora sendo sensato e corajoso, sente que ainda

não é chegada a hora, e deve seguir sua intuição.
Finalmente, cabe destacar que em aderência ao tema_ e ao objeto trabalhado, inúmeras
pesquisas podem ser efetuadas, seja para identificação de fatores de sucesso e/ou do fracasso
dos empreendedores de alimentos e de bebidas em Florianópolis, seja no seu núcleo urbano
central ou no entorno.
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ANEXOS

QUESTIONÁRIO DE ESTRATIFICAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA:
Olá! Sou aluna do curso de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Venho
através deste questionário pedir a sua contribuição para uma pesquisa que visa diagnosticar
quais os fatores determinantes do insucesso das micro e pequenas empresas do ramo de
alimentação em parte do núcleo central da cidade de Florianópolis. Embora o questionário
tenha sido desenvolvido para uma fácil compreensão, qualquer dúvida pode ser esclarecida
com a entrevistadora. Fico, desde já, grata por sua colaboração.

Nome da empresa:
Pessoa de contato:

N° do questionário

Telefone:

Endereço:
1 — Qual o seu nível de escolaridade?

El Analfabeto ou ate a 4' serie de ensino fundamental
4a série do ensino fundamental completo
Ef Ensino fundamental completo

Ensino médio incompleto
El Ensino médio completo
Ensino superior incompleto
El Ensino superior completo
2 — Qual sua faixa etária?
18 a29 anos
40 a 49 anos

ID

30 a 39 anos
50 anos ou mais

3 — Qual o seu Estado Civil?

El Solteiro
Separado
Viúvo

El Casado
El Divorciado
El Outro

4 — Qual o nível de escolaridade do chefe da família?

Analfabeto ou ate a 4' série de ensino fundamental
El 4' série do ensino fundamental completo
Ensino fundamental completo
1: Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
El Ensino superior incompleto
Ensino superior completo

5 — Qual a renda mensal do chefe da família?

Li Até R$ 200
ij De R$ 201 a R$ 400
LI De R$ 401 a R$ 600
El De R$ 601 a R$ 800
De R$ 801 a R$ 1.000
El De R$ 1.001 a R$ 1.200
0 De R$ 1.201 a R$ 1.400
De R$ 1.401 a R$ 1.600
El Acima de R$ 1.600
6 — Categoria ocupacional do chefe da família. (Se aposentado indicar a categoria quando em
atividade)
Dona de casa, estudante, desempregado a mais de 6 meses, doente ou inválido ou
dependente de ajuda social.
Trabalhador em atividades marginais sem vinculo empregaticio
Trabalhador/funcionário sem especialização
Trabalhador/funcionário semi-especilizado
lEI Trabalhador/funcionário especializado ou proprietário de micro negócios.
EI Chefia/gerência de nível intermediário operacional ou administrativo
Proprietário de pequenos negócios
EI Proprietário de médios negócios, executivos de medias empresas, profissionais liberais de
sucesso moderado, professores universitários.
Proprietário de grandes negócios, executivo de grandes empresas, alto funcionário do
governo, profissionais liberais bem sucedidos.
7 — Quantos dormitórios possui em sua residência?
1 dormitório
1:1 2 dormitórios
3 dormitórios

Li 4 dormitórios
Li 5 dormitórios
Li 6 ou mais

OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO!

ROTEIRO DE ENTREVISTA (parte qualitativa):
1. Voce é catarinense?

2. Possui sociedade com alguém? Quem?
3. Tempo da empresa?
4. Já teve outra empresa neste mesmo ramo?
5. Em outro ramo?

6. A outra continua em operação ou fechou?
7. Se fechou, quais foram as razões?
8. Quanto tempo ela durou?
9. Você sempre foi empresário?
10. 0 que fazia anteriormente?
11. 0 que foi determinante para você e seu sócio na escolha deste ramo de negócio?

12. Capital inicial, próprio ou de terceiros?
13. Principais ameaças/ oportunidades para a abertura do negócio.
14. Quadro de funcionários, fornecedores, concorrentes? Como foi feita a análise e seleção?
15. Foi feito algum estudo de viabilidade antes da abertura do negócio?
16. Voce conhece alguma empresa que fechou nesse mesmo ramo de atividade e que ficava
localizada próximo ao seu empreendimento?

