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Resumo 
 
Esta dissertação examinou as condições de empreendedorismo no município de 
Piumhi-MG sob a perspectiva dos empreendedores locais. O exame do 
referencial teórico pertinente ao tema sugeriu um modelo de análise constituído 
por duas dimensões e 12 indicadores. Para este estudo, foram utilizadas, 
simultaneamente,  abordagens quantitativa e qualitativa, bem como uma 
triangulação de métodos. A pesquisa permitiu concluir que, segundo os 
empresários locais, as condições de empreendedorismo na região necessitam ser 
aprimoradas tanto em relação à sua dimensão econômica, quanto à sua 
dimensão sociocultural. No que concerne ao primeiro caso, apurou-se a 
necessidade de atuar sobre os aspectos referentes às políticas públicas de 
incentivo ao empreendedorismo e às alíquotas de impostos para as pequenas e 
médias empresas (PMEs). A pior avaliação dos respondentes à questão 
sociocultural ocorreu em relação ao nível de conhecimento acerca do volume de 
recursos disponíveis ao empreendedor local. Outra conclusão extraída das 
informações obtidas pela pesquisa foi que a percepção a respeito das condições 
sobre empreendedorismo local não está significativamente associada às 
características de tempo de atuação no mercado, ao ramo de atividade e 
faturamento médio anual do empreendedor. O desenvolvimento do modelo de 
análise utilizado representou o esforço para oferecer um instrumento capaz de 
identificar os aspectos mais relevantes sob os quais se deve atuar para abordar a 
questão do empreendedorismo visto na perspectiva do empreendedor local.  
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Pequenas e médias empresas. Dimensão 
socioeconômica cultural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
 
This dissertation examined the conditions of entrepreneurship in the municipality 
of Piumhi-MG from the perspective of local entrepreneurs. Examination of the 
theoretical framework pertinent to the theme suggested an analysis model 
consisting of two dimensions and 12 indicators. For this study, both quantitative 
and qualitative approaches were used, as well as a triangulation of methods. The 
research concluded that, according to local entrepreneurs, the conditions of 
entrepreneurship in the region need to be improved both in relation to its economic 
dimension as well as its socio-cultural dimension. Regarding the first case, it was 
found the need to act on aspects related to public policies to encourage 
entrepreneurship and tax rates for small and medium enterprises (SMEs). The 
worst evaluation of the respondents to the sociocultural question occurred in 
relation to the level of knowledge about the volume of resources available to the 
local entrepreneur. Another conclusion drawn from the information obtained by the 
research was that the perception about the conditions on local entrepreneurship is 
not significantly associated with the characteristics of time working in the market, 
the entrepreneur's branch of activity and average annual revenues. The 
development of the analysis model used represented the effort to offer an 
instrument capable of identifying the most relevant aspects under which to act to 
address the issue of entrepreneurship seen from the local entrepreneur's 
perspective. 
 
Keywords: Entrepreneurship. Small and medium enterprises. Cultural 
socioeconomic dimension. 
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1 Introdução 

  

Conforme alertam Verheul, Wennekers, Audretsch e Thurik (2002), o advento da 

globalização, da inovação e de um ambiente dinâmico cercado de incertezas tem 

propiciado um avanço tecnológico jamais observado. Tais ocorrências 

concomitantes com o avanço tecnológico têm engendrado o desenvolvimento de 

novos mercados, a aproximação das pessoas em escala mundial e mais 

acessibilidade à informação. Nesse cenário, o empreendedorismo ganhou 

proeminência e passou a ser incentivado pelos governos. E as pequenas 

empresas passaram a procurar desenvolver novas tecnologias que permitissem 

um modo de atuar embasado em aumento da  eficiência. 

 

O empreendedorismo é capaz de transformar as pessoas, induzindo-as a 

desenvolver habilidades até então desconhecidas, e gera novas oportunidades de 

trabalho e renda, ensejando, dessa forma, o desenvolvimento econômico de 

determinada localidade (Schmitz & Bernandes, 2009). A existência de tal 

característica é particularmente importante  em localidades onde se observa 

significativo número de micro e pequenas empresas. 

 

Estudos realizados por conhecidas instituições tanto nacionais como o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena  Empresa (Sebrae) e o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) quanto internacionais como a  Comissão das 

Comunidades Europeias indicam a crescente importância das pequenas e médias 

empresas (PMEs) no Brasil e no exterior. Segundo informações do Sebrae, 

existiam 1,3 milhão de empresas de pequeno porte (EPPs) registradas na Receita 

Federal em 2017 com possibilidade de atingir o total de 1,39 milhão em 2022. 

Ainda segundo dados do Sebrae, o conjunto formado pelas EPPs e as 

microempresas (ME) representavam, em 2018, 98,5% do total de empresas 

privadas do país, respondendo por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e gerando 

54% do total de empregos formais. Em outros termos, tomadas em conjunto, as 

MES e as EPPs empregam mais trabalhadores com carteira assinada do que o 

conjunto das médias e grandes empresas (GEM 2016). 
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Morris, Neumeyer e Kuratko (2015) advertem para a necessidade de incentivar 

políticas públicas voltadas para o empreendedorismo que, segundo eles, ensejam 

a competitividade, aumentam o número de postos de trabalho, contribuem para a 

arrecadação de impostos e criam valor para os consumidores. A consequência, 

de acordo com os autores, é o desenvolvimento econômico e social, ou seja, 

aumento do bem-estar da sociedade local. 

 

 A literatura internacional corrobora a ideia de que o incentivo às PMEs na direção 

do empreendedorismo representa uma política pública com significativos retornos 

econômicos e sociais. De acordo com Kuratko (2005), Minniti e Bygrave (2001), 

os Estados Unidos da América são uma nação na qual a iniciativa pública 

fomenta ativamente o empreendedorismo. O retorno que essas empresas dão ao 

país é a potencialização da produtividade, da vantagem competitiva e de um 

dinamismo para a economia que gera resultados positivos.  

 

A ênfase na necessidade de atenção especial para as PMEs é também assumida  

pela União Europeia. Nesse sentido, de acordo com o seu Jornal Oficial, em sua 

edição de 20 de maio de 2003, p. 2,  as PMEs desempenham importante papel no 

desenvolvimento do espírito empresarial e para a criação de empregos. 

 

As questões anteriores concernentes ao protagonismo das PMEs são 

particularmente importantes quando se tem em mente o alerta de Ladeia (2017)   

a respeito da tendência de escassez dos empregos com carteira assinada. O 

autor sugere como fatores preditores de tal fenômeno a implementação de 

inovações tecnológicas bem como o impacto da globalização nas economias 

nacionais. A redução dos quadros funcionais das empresas tem sido uma 

consequência natural desse âmbito, o que tem induzido as pessoas a buscarem 

fontes alternativas de trabalho e renda. 

 

Em função de todo o exposto, é perfeitamente compreensível observar um 

movimento tanto de criação de PMEs quanto de surgimento de empreendedores 

individuais nas últimas décadas.   
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1.1 Problematização 

 

O tema empreedendorismo e sua relação com as PMEs, abordado em seus 

aspectos gerais conforme análise precedente, fornece um substrato para esse 

mesmo tipo de escrutínio no município mineiro de Pihumi, que tem despertado a 

atenção do autor desta dissertação, por estar frequentando por vários anos a 

região. Nesse sentido, o que tem aguçado a sua curiosidade é o recorrente 

aumento de habitantes do município que têm optado pelo empreendedorismo.  

 

Piumhi está situada na região centro-oeste do estado de Minas Gerais. Segundo 

dados do IBGE (2018), a população estimada para 2019 é de 34.456 habitantes. 

Entre os 853 municípios do estado de Minas Gerais, está ranqueada na 65º 

posição, em termos de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). 

Pesquisa efetuada no endereço eletrônico do Sebrae (2018a) quanto ao referido 

índice encontrou que a cidade tem um fator de desenvolvimento alto, ou seja, 

0,737.  

  

Ainda dados do IBGE revelam que em Piumhi houve aumento de 85% na renda 

per capita, se se comparar o período deb vnm,h 1991 até 2010. Houve aumento 

de R$ 403,30 para R$ 747,20. 

 

Quanto ao PIB, o IBGE informa melhora na posição do ranking das cidades do 

estado de Minas Gerais, que por sua vez possui 853 cidades. Piumhi ocupava a 

95ª posição no ano de 2000 e em 2011 passou para a 77ª posição. 

 

Dados estatísticos mostram, no ano de 2013, potencial de consumo total da 

cidade, no importe de R$ 481.000.000,00, ocupando a 77ª posição no ranking das 

cidades do estado de Minas Gerais e percentual de 0,159% do total do consumo 

dessa unidade federativa. 

 

No município de Piumhi totalizam 1.601 microempreendedores indivicuais, de 

acordo com dados fornecidos pelo Portal do Empreendedor, ou seja, 

aproximadamente 4,70% da população da cidade são optantes pelo 
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microempreendedor individual (MEI). A quantidade de empresas enquadradas 

como MEs ou EPPs totaliza 1.539. 

 

Entre os 853 municípios do estado de Minas Gerais, Piumhi é considerada o 65º 

município em termos de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além de 

ocupar a 96ª posição entre as cidades que mais exportam no estado. No ano de 

2017, exportou US$ 39.273.292,00 em café. A cidade tem como atividade 

econômica principal a agropecuária. 

 

Cabe destacar que, a despeito da importância do município e da observada 

tendência ao desenvolvimento do empreendedorismo na região, constatou-se 

uma lacuna retratada pela escassez de estudos sistematizados sobre o tema para 

aquela área. De fato, buscas realizadas nos endereços eletrônicos da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Scientific Periodicals Electronic 

Library (SPELL), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) não sinalizaram resultados positivos para o adequado tratamento da 

questão. Acrescente-se a isso o fato de que a conjuntura de crise político-

econômica por que atravessam os estados brasileiros implica a necessidade de 

melhor conhecimento da capacidade empreendedora das diversas regiões, 

mormente quanto  aos pequenos empreendedores individuais e às pequenas e 

médias empresas (PMEs). Nesse sentido, esta  dissertação tem por finalidade 

responder à seguinte pergunta norteadora: como os  pequenos empreendedores 

locais percebem as condições para o empreendedorismo no município? 

 

1.2 Objetivos 

 

 1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta dissertação consiste em captar a percepção dos pequenos 

empreendedores do município de Piumhi a respeito das condições locais para o 

empreendedorismo. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Desenvolver um modelo de análise para captar a percepção dos pequenos 

empreendedores do município de Piumhi. 

b) Testar a fidedignidade da escala do questionário utilizado para o 

levantamento das percepções a respeito das condições locais do pequeno 

empreendedorismo. 

c) Estabelecer a importância das dimensões do modelo de captação das 

percepções sobre o pequeno empreendedorismo local. 

d) Identificar o impacto dos indicadores selecionados sobre cada uma das 

dimensões do modelo de captação das percepções sobre o pequeno 

empreendedorismo local. 

e) Indicar a associação entre a percepção sobre as condições de 

empreendedorismo local e as características do empreendedor. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro constituído 

por esta introdução. O segundo capítulo apresenta o referencial teórico de onde 

se extraiu o modelo de análise. O terceiro capítulo descreve os diversos 

procedimentos metodológicos utilizados para a aplicação do modelo extraído do 

referencial teórico. A quarta parte da dissertação relata os resultados decorrentes 

da coleta, tratamento e análise quantitativa e qualitativa dos dados. O último 

capítulo traz as considerações finais a respeito do estudo desenvolvido e tece 

comentários sobre as suas implicações gerenciais e acadêmicas. 
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2 Referencial Teórico      

 

O presente capítulo adentra no referencial teórico que permite extrair um modelo 

de análise dos condicionantes com que se deparam os micro, pequenos e médios 

empreendedores. 

 

2.1 Empreendedorismo 

 

Cunha (2004) explicita que o termo empreender é oriundo do latim medieval 

datado de período anterior ao século XV, imprehendere, que significava pôr em 

execução. 

 

A expressão empreendedorismo, originária da França, relatado por Bueno, Leite e 

Pilatti (2004), foi citada pela primeira vez pelo economista Jean Baptiste Say, 

quando caracterizou o deslocamento de capital de um ambiente de baixa 

lucratividade para um setor altamente rentável. 

 

O termo empreendedor é de origem francesa, vem do século XII. À época seu 

significado era aquele que encorajava brigas. Já no século XVII, passou-se a 

conceituar empreendedor como aquele que cria ou gerencia um empreendimento. 

Cunha (2004) acrescenta que o termo empreendedor no francês é entrepreneur, 

que na língua inglesa recebeu o sufixo ship, formando a expressão 

entrepreneurship, que significa ter a habilidade de liderar. 

 

Filion (1999) correlacionou o empreendedorismo à criação de metodologias 

diferentes e inovadoras para se fazer algo novo e ponderou que o termo pode ser 

empregado em qualquer ramo do conhecimento  humano. 

 

Do ponto de vista econômico, Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2011), 

Shane e Venkataraman (2000) asseveram que o empreendedorismo é capaz de 

fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico, além de gerar trabalho e 

renda. 
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Autores como Baron e Shane (2007) chamam a atenção para o fato de que o 

empreendedorismo não está ligado apenas à inovação ou à criação de algum 

produto, serviço ou mercado novo. Segundo esses autores, empreendedorismo 

pode referir-se também à otimização de algo já existente. Por outro lado, o 

protagonista do tema, ou seja, aquele agente que enseja a origem do negócio é o 

chamado empreendedor. Este, por sua vez, pode apresentar-se sob várias 

nuanças, como se verá adiante. 

 

Para Chiavenato (2012), o empreendedor é quem assume riscos e 

responsabilidades, com o objetivo de iniciar ou potencializar um negócio visando 

concretizar uma ideia ou projeto pessoal. Corroboram esse entendimento Moraes, 

Hashimoto e Albertini (2013). 

 

O empreendedorismo é o processo de criar algo novo, investindo tempo e 

esforço, assumindo riscos para obter retorno, como, por exemplo, realização 

pessoal e independência financeira (Hisrich, Michael & Shepard, 2014). Esses 

autores, ao afirmarem que o objetivo do empreendedor é superar uma 

determinada meta, compatibilizam e agregam a essa conceituação obter uma 

recompensa que lhe propicie satisfação e independência econômica e social, 

mesmo que tenha de correr riscos mentais, sociais e financeiros. 

 

Silveira, Gonçalves, Boneli, Castro, Barbosa e Villena (2012) reforçam esse 

entendimento conceitual com a ideia de que o empreendedor é aquele que 

identifica a oportunidade e a aproveita para criar algo novo por via de 

concentração de esforços e perseverança em sua atividade, para alcançar os 

objetivos pretendidos, assumindo e calculando os riscos em todas as etapas do 

negócio. 

 

O presente tópico discorre sobre os tipos e características de empreendedor, 

estágio do empreendedorismo, motivações para empreender, características 

intrínsecas do empreendedor, habilidades gerenciais do empreendedor, 

capacidade de identificar e aproveitar as oportunidades.   
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Para tipificar e caracterizar o empreendedor, Dornelas (2007) realizou pesquisa 

com 399 empreendedores, concluindo que não existe um modelo-padrão de 

empreendedor. O referido autor apresentou oito tipos de empreendedores a 

saber: empreendedor normal, empreendedor nato, empreendedor que aprende, 

empreendedor serial, empreendedor corporativo, empreendedor social, 

empreendedor por necessidade, empreendedor herdeiro. 

 

Dornelas (2007) suscitou em seu estudo que há uma inquietação científica entre 

os estudiosos sobre os empreendedores, no sentido de sopesar se eles são natos 

ou se prepararam para o empreendedorismo. 

 

Em seus estudos, dois tipos de empreendedores são sugeridos por GEM (2016), 

sendo o primeiro o empreendedor por necessidade e o segundo por 

oportunidades. O autor chama a atenção para o fato de que alto número de 

empresas crescer pouco ou até mesmo não crescer  está associado à questão de 

serem geridas por meio de um empreendedorismo por necessidade. Nesse 

contexto, verifica-se, muito frequentemente, que o empreendedor tem por 

motivação extrair apenas os recursos suficientes para a subsistência da sua 

família, não sobrando qualquer espaço para o planejamento adequado ou para a 

implementação de inovações. 

 

Outro aspecto estudado por GEM (Greco, 2017) é o estabelecimento de fases do 

empreendedorismo, que permitem identificar em que estágio se encontra o 

empreendedor ao administrar o seu negócio. Nesse sentido, o empreendedor 

pode ser classificado em “ iniciante”  e “estabelecido”. Esses dois tipos, por sua 

vez, apresentam as características descritas a seguir: 

 

a) Iniciantes 

 

Essa categoria pode ser dividida em nascentes - que atuam há no máximo cinco 

meses - e novos - com tempo de atuação entre seis e 42 meses. 

 

a.1) Os empreendedores nascentes, com tempo de atuação inferior a três meses, 

estão  edificando um novo negócio. Entretanto, ainda não  pagaram salários, nem  
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retiraram pró-labore. GEM (2016) destaca como atividades preferidas pelos 

empreendedores motivados pela oportunidade aquelas relacionadas a 

restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas 

(9,5%) e ao comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (9,3%).   Entre 

os empreendedores motivados pela necessidade destacam-se os que atuam com 

restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas 

(29,3%) e os que atuam com serviços de catering, bufê e outros serviços de 

comida preparada (9,3%). 

 

GEM (2016) mostra que a faixa etária em que há maior concentração de 

empreendimentos nascentes é de 35 a 54 anos, com 37,8% dos 

empreendimentos em apenas duas atividades, ou seja, 26,8% em atividades de 

restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e 

comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios com 11%. Na faixa etária 

de 18 a 34 anos salientam-se a manutenção e reparação de veículos automotores 

e serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada, com 11,2% e 

9,7%, respectivamente. Entre as atividades com maior predominância entre as 

pessoas englobadas entre 55 e 64 anos, 39,2% incorporam serviços ambulantes 

de alimentação, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas, além de atividades de serviços pessoais não 

especificadas, com 9,8% para cada uma desses nichos. 

 

No que diz respeito ao faturamento, GEM (2016) realça que 30,6% dos 

empreendimentos iniciais ainda não geraram receita; 45,7% dos empreendedores 

nesse estágio faturam até R$ 12.000,00 por ano. Quanto à quantidade de 

empregados, 52% afirmaram não possuir funcionário e 32,9% deixaram de 

informar o número de funcionários.  

 

a.2) Os empreendedores novos encontram-se em uma fase um pouco mais  

adiantada de negócio. Com o empreendimento com duração  dois meses 

ocorreram remunerações a seus proprietários. 

GEM (2016) quantificou em 10,4% os empreendimentos ligados a restaurantes e 

outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, enquanto 
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cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza abrangeram 9,2% e o 

comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 8,9% dos 

empreendimentos por oportunidade. Quanto aos empreendimentos por 

necessidade, os serviços especializados para construção não especificados, 

serviços de limpeza e o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

envolvem 15,6, 14,9 e 9,7%, respectivamente, nessa fase. 

 

Para a  faixa etária entre 18 e 34 anos, nos empreendimentos entre três e 41 

meses, têm-se o setor de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de 

beleza, com 15,2%. Pessoas entre 35 e 54 anos detêm 12,6% dos serviços 

especializados para construção não especificados e 12,1% dos serviços 

domésticos. Já os indivíduos com idade entre 55 e 64 anos têm como 

predominância as atividades de serviços domésticos, comércio varejista de 

artigos do vestuário e acessórios, além de restaurantes e outros estabelecimentos 

de serviços de alimentação e bebidas com 16,2, 10,4 e 9,3%, respectivamente 

(GEM 2016). 

 

Quanto ao faturamento, GEM (2016) indica que os empreendimentos nessa fase 

predominantemente não empregam funcionários, faturavam em 2016 até R$ 

12.000,00 por ano, razão pela qual se tornou necessário incrementar suas 

receitas. Para tanto, foi sugerido, naquela ocasião, oferecer um serviço 

personalizado ou, ainda, produtos diferenciados e variados. No tocante ao 

enquadramento tributário, seriam considerados microempreendedores individuais 

(MEI). Importante mencionar que, para uma empresa se enquadrar no MEI, sua 

receita anual poderá ser de R$ 81.000,00 por ano ou R$ 6.750,00 por mês. Insta 

salientar o contido no endereço eletrônico do SEBRAE: “o microempreendedor 

individual que se formalizar durante o ano em curso tem seu limite de faturamento 

proporcional a R$ 6.750,00 por mês, até 31 de dezembro do mesmo ano”. Caso a 

receita extrapole essa proporção, o empresário perderá sua condição de 

microempreendedor individual. 

 

Essa categoria  engloba os empreendedores nascentes e os novos. Em ambos os 

casos, eles são enquadrados como empreendedores iniciais. Para quantificar os 

empreendedores que se encontram nessa etapa, utiliza-se a taxa de 
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empreendedorismo inicial ou Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA: 

nascentes ou novos). 

 

b) Estabelecidos 

 

Nessa categoria se enquadram os proprietários de empreendimentos 

consolidados que administram seus negócios por período superior a 42 meses e, 

de alguma forma, remuneraram seus proprietários durante esse período. 

 

A mensuração nesse estágio é obtida pela taxa de empreendedorismo 

estabelecido (TEE). No entanto, devido ao tempo de vida das empresas, esse 

índice enquadra tanto os empreendedores iniciais quanto os estabelecidos. 

 

Entre os homens, as atividades que mais se destacaram na setorização dos 

negócios estabelecidos foram os serviços especializados para construção, 24,7%, 

seguida por obras de acabamento, com 9,1%. Entre as mulheres, as atividades 

mais comuns foram cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza, 

com 24,1%, seguida por serviços domésticos 11,3% (GEM, 2016). Nos 

empreendimentos acima de 42 meses, na faixa etária entre 18 e 34 anos, o setor 

de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza ocupa 26,7% dos 

empreendimentos. Já os profissionais entre 35 e 54 anos demonstraram sua 

preferência por empreender em serviços especializados para construção não 

especificados e serviços de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de 

beleza, cujos percentuais são 12,9 e 10,3%, respectivamente. As pessoas 

enquadradas na faixa etária entre 55 e 64 anos assinalaram sua preferência no 

setor de serviços especializados para construção não especificados (GEM, 2016). 

No grupo de empreendimentos com maior grau de maturação, GEM (2016) 

relatou um dado alarmante quanto ao percentual de empresas que faturam até R$ 

12.000,00 por ano, que por sua vez atinge 50,2% dos empreendimentos. Os 

pesquisadores assinalam duas possíveis causas para essa dificuldade de 

crescimento. A primeira é a falta de acolhimento pelo seu ecossistema de apoio. 

Já a segunda denota uma possível comodidade ou, ainda, medo de se arriscar e 

perder o pouco que foi conquistado.  
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A pesquisa mostra que 28,8% desses empreendedores se enquadram no 

faturamento entre R$ 12.000,00 e R$ 24.000,00. Nesse caso, apresenta o 

percentual em dobro se comparar com o percentual dos empreendedores iniciais. 

Quanto à quantidade de funcionários, no universo das empresas estabelecidas 

apenas 1,6% não informou a quantidade de empregados, 15,4% possuem um 

funcionário, 12,2% dois a seis funcionários e 0,7% sete a 10 funcionários (GEM, 

2016). 

 

No que diz respeito ao enquadramento tributário, dessas empresas, 84,1% se 

encaixam como MEI e 13% como microempresas. 

 

A TTE, que é o somatório das taxas de empreendedores iniciais e estabelecidos, 

no Brasil, de acordo com GEM (Greco, 2017), foi de 36,4%. Estatisticamente, de 

cada 100 habitantes do país com idade entre 18 e 64 anos, 36 estavam criando 

ou aperfeiçoamento um novo negócio ou mantendo um novo negócio já 

estabelecido.  

 

O primeiro passo para empreender e o fator gerador do comportamento 

empreendedor, conforme constatado pela literatura, é a intenção de empreender 

(Abebe, 2012; Gelderen, Brand, van Praag, Bodewes, Poutsma & van Gils, 2008; 

Obschonka, Silbereisen & Schmitt-Rodermund 2010). Em harmonia com essa 

percepção, Kristiansen e Indarti (2004) citam três elementos que auxiliam no 

exercício do empreendedorismo:  

 

a) Motivos pessoais e fatores demográficos, como, por exemplo, gênero, 

idade, escolaridade e experiência profissional; 

b) personalidade e atitudes tais como liderança, ambição e independência; 

c) condições contextuais que dizem respeito ao acesso à informação, capital 

e a redes sociais.  

 

No entanto, a intenção somente será transformada em ação a partir do momento 

em que os elementos facilitadores transporem as barreiras. 
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Para Locke e Baum (2007), Mathieu e St-Jean (2013), a motivação consegue 

canalizar e harmonizar fatores individuais como a visão, necessidade de 

realização, a independência, perseverança e a paixão.  

 

Apesar das questões emocionais serem alheias ao contexto empresarial, Cardon,  

Gregoire, Stevens e Patel (2013) preconizam que o empreendedorismo 

comumente se associa à emoção. O empreendedor, na visão de Bygrave (2004), 

é uma pessoa apaixonada pela sua atividade. Ratifica esse ponto de vista 

Dornelas (2004), ao assegurar que o empreendedor se destaca por ser 

apaixonado pelo que faz, além de manifestar seu desejo de ser distinto de seus 

semelhantes.  

 

Entidades oficiais que promovem estudos sobre o empreendedorismo, como GEM 

(Greco, 2017), citam duas formas de motivação empreendedora. Por 

oportunidade ou então por necessidade. O empreendedor por oportunidade 

iniciaram seu negócio após perceberem uma oportunidade no ambiente. Já o 

empreendedor por necessidade iniciou seu empreendimento por falta de 

alternativas para a geração de renda e trabalho. 

 

Do grupo de empreendedores iniciais, cerca de 60% tiveram sua motivação ligada 

à oportunidade e 40% por necessidade.  

 

O Sebrae (2018a), por sua vez, em sua pesquisa, revela que 25% dos 

entrevistados abriram suas empresas movidos pela necessidade, seja para 

aumentar suas rendas, seja por estarem desempregados. Os empreendedores 

que tiveram sua motivação impulsionada por aspectos positivos, ou seja, 

conhecimento de mercado, experiência, vontade e oportunidade totalizam 75%, 

de acordo com a pesquisa.  

 

Observação feita pelo Sebrae (2018a) diz respeito aos períodos de crises 

econômicas ou baixo crescimento do PIB. O número de pessoas que decidem 

abrir um negócio por motivo de necessidade, ocasionado pela perda de seus 

empregos, pode aumentar. Nesse momento, suas experiências profissionais e de 

seu conhecimento tendem a auxiliar essas pessoas. 
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Por fim, estudos realizados pelo Sebrae (2017) alertam que quando há aumento 

de empreendedores que atuam por motivação e a consequente redução do 

número de empreendedores que atuam por necessidade, a tendência é ao 

crescimento da economia e do desenvolvimento social. A análise da entidade 

revela que, quando isso ocorre, é consequência do crescimento da inovação, 

ineditismo dos processos, dos produtos ou serviços decorrentes dos novos 

empreendimentos. 

 

A literatura mundial referencia que são várias características comportamentais 

individuais e contextuais que tornam o indivíduo, um empreendedor (e.g., Cardon 

et al., 2013; Gelderen et al., 2008; Obschonka et al., 2010; Roxas & Chade, 2013; 

Schmidt & Bohnenberger, 2009;  Tajeddini, Elg & Trueman 2013). 

 

Estilo de liderança, habilidades de gerenciamento, a identificação e o 

aproveitamento de oportunidades, capacidade de inovação, criatividade e assumir 

riscos calculados são recursos e habilidades inerentes ao empreendedor, que por 

sua vez, são referendados pela literatura mundial.   

 

O estilo de liderança é um fator que induz o indivíduo a desejar tornar-se 

empreendedor. Ser ambicioso, persistente, obstinado, almejar independência 

financeira, gerir seu próprio tempo, ter aversão ao fracasso, ser decidido (Barlach, 

2011; Madalozzo, 2010; Markman & Baron, 2003; Markman, Baron & Balkin, 

2005; Moraes et al., 2013; Mueller & Goić, 2002; Schmidt & Bohnenberger, 2009) 

e ser “de locus de controle interno” (Miner, 2000; Mueller & Thomas, 2001) são 

características intrínsecas ao estilo de liderança. 

Drucker (1997), Miner (2000), Guiso e Schiavardi (2005) e Santos (2008) 

propõem como habilidades de gerenciamento intrínsecas ao empreendedor a 

disciplina, para determinar prioridades e obter foco; objetividade, para aumentar 

seu lucro e atingir metas; planejamento, com fulcro em adquirir conhecimento, 

coordenar as ações, evitando improvisos; flexibilidade, procurando ser maleável 

para articular-se com desenvoltura diante das adversidades; capacidade em 

resolver problemas utilizando a imaginação e a criatividade; e a comunicação 

persuasiva para lograr êxito nas negociações. 
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A identificação e o aproveitamento de oportunidades, para Sarasvathy (2003), 

constituem a junção de fatores pessoais, contextuais e mercadológicos que 

corroboram a criação ou desenvolvimento de um negócio ou, ainda, de produto ou 

serviço, agregado de valor econômico. Converge com essa corrente Shane 

(2004), ao afirmar que as oportunidades devem ser descobertas, aproveitadas e 

intensificadas. Zahra, Gedajlovic, Donald, Neubaum e Shulman (2009) e 

Boszczowski e Teixeira (2012) demonstram em suas pesquisas que o “senso de 

oportunidade” poderá contribuir para a concepção de novos empreendimentos.  

 

Sarason, Dean e Dillard (2006); Santos-Álvarez e García-Merino (2010) 

relacionam o reconhecimento e potencialização das oportunidades, com a 

experiência de vida do empreendedor.  

 

A habilidade de vislumbrar oportunidades e tirar proveito delas dá suporte à 

inovação, que é o principal instrumento utilizado para se empreender (Drucker 

1997). O referido autor sustenta que esta é uma característica fundamental ao 

empreendedor e uma das mais antigas (Cantillon, 1755). O primeiro autor, 

entretanto, assevera que quando o cidadão é criativo e inovador, sua criação 

tende a sofrer críticas de outras pessoas. 

 

A capacidade de inovação é associada a alguns fatores intrínsecos ao 

empreendedor por alguns autores. Entre esses elementos estão conhecimentos 

aprofundados sobre produtos/serviços e potencialidade em sua área de atuação 

(Brush, Greene & Hart, 2002; Nassif, Ghobril & Silva, 2010), visão, iniciativa, 

sensibilidade, criatividade (Dornelas 2004; Schmidt & Bohnenberger, 2009) e 

facilidade de criar, agir e desenvolver (Tajeddini et al., 2013). 

 

A utilização de novos recursos tecnológicos ou produtivos, segundo Park (2005), 

capacita o empreendedor a identificar onde e como poderão ser criados e 

fomentados novos mercados para a aplicação de suas inovações. Sendo assim, 

esse é o momento de se utilizar a criatividade. 
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Schmidt e Bohnenberger (2009) associam a inovação à criatividade, no entanto, 

ressaltam a necessidade de abordar esses fatores de forma apartada e 

complementar, devido ao fato de abranger a sensibilidade e imaginação, além de 

outros seis coeficientes que são a inteligência, conhecimento, motivação, contexto 

ambiental, estilo intelectual e a personalidade (Alencar, Bruno-Faria & Fleith, 

2010). 

 

O empreendedor é aquele que tenta definir, delimitar e assumir os riscos do 

negócio (Moraes et al., 2013). 

 

Em contrapartida, para Santos (2008) a postura conservadora relacionada aos 

riscos tende a cercear a possível criação de um empreendimento. 

 

Para Nassif et al. (2010), a predisposição ao risco envolve aspectos como a 

ambição, persistência, paciência, perseverança, aversão ao fracasso e otimismo. 

 

O empreendedor precisa ter a habilidade de identificar as transformações no 

ambiente de mercado, como a demanda de mercado, inovações tecnológicas e 

regulamentações (Porter, 1996). 

 

Autores renomados, como Dolabela (2008) e Dornelas (2007), pontuam como 

características de empreendedores de sucesso a perseverança, o otimismo, a 

autonomia, a autoconfiança e a liderança. Segundo os autores, são pessoas 

capazes de esgotar as oportunidades e tomar decisões acertadas. Essas 

qualidades podem variar de acordo com o cenário onde o empreendedor e o 

empreendimento se encontram. 

Corroboram esse entendimento autores como Neck e Greene (2011), Shane 

(2012) e Eckhardt e Shane (2012), ao afirmarem que a relação entre a pessoa e a 

oportunidade, à medida que estas são identificadas, avaliadas e exploradas, 

tendem a colaborar para a criação de novos negócios. 

 

De acordo com Trindade (2018), o ambiente no qual alguns empreendedores se 

encontram os influencia pelo exemplo. Esse fato ocorre pela transmissão de 



 
 

30 

conhecimentos a partir de relatos de experiências vivenciadas ou, ainda, pela 

simples convivência com pessoas mais experientes. 

 

O surgimento tanto do empreendedor quanto do empreendimento pode se 

relacionar com diversas circunstâncias, como, por exemplo, a personalidade do 

empreendedor, conhecimento prático, habilidades técnicas e gerenciais 

relacionadas ao seu negócio, além de fatores externos como a cultura (Bernardi, 

2003).  

 

Devido à notória situação atual da economia brasileira, que se encontra 

estagnada, com vários estabelecimentos reduzindo seus quadros funcionais, 

várias empresas encerrando suas atividades, balança comercial desfavorável, 

redução drástica da quantidade de vagas ofertadas a partir de concursos 

públicos, entre outros fatores que atingem o cenário econômico, o presente 

estudo sugere o fomento do empreendedorismo como uma alternativa para a 

geração de trabalho e renda para a população brasileira.  

 

É desejável que o empreendedorismo seja fomentado, principalmente no que 

tange às PMEs. A literatura internacional corrobora este entendimento. De acordo 

com kuratko, (2005), Minniti e Bygrave (2001), os Estados Unidos da América, 

são uma nação na qual a iniciativa pública fomenta ativamente o 

empreendedorismo. O retorno que estas empresas dão ao país é a 

potencialização da produtividade, da vantagem competitiva das empresas e de 

um dinamismo para a economia que gera resultados positivos.  

 

Smith (1776 como citado em Seifriz (2012)), em sua obra “A Riqueza das 

Nações”, descreveu que os pequenos negócios eram, de fato, as únicas 

entidades econômicas no período que sucedeu a Idade Média.  

 

Os negociantes e seus servos viajavam pelo interior da Europa vendendo 

mercadorias aos nobres. Dessa forma, gradativamente os comerciantes drenaram 

o poder, a autoridade e as riquezas dos senhores feudais. 
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Após a segunda metade do século XVIII, as PMEs não tinham muita importância 

para a economia dos países aos olhos de seus governantes (Ramos, 1995).   

 

O autor informa que apenas no período pós-guerra, ou seja, após 1950, o 

governo dos Estados Unidos da América, preocupado com as consequências da 

segunda grande guerra sobre sua economia, criou programas de incentivo para 

que as famílias norte-americanas abrissem pequenos negócios com o objetivo de 

absorver a mão de obra que estava envolvida naquele conflito e, assim, 

desenvolver uma gama de serviços para o desenvolvimento econômico da nação.

  

Houve uma intensificação de debates sobre a importância das PMEs no processo 

de desenvolvimento das economias pós-industriais (Audretsch & Fritsch, 2000). 

Consequentemente, verificou-se aumento de pesquisas sobre os pequenos 

negócios. 

 

Lunsdström e Stevenson (2006)  alertam para o interesse em estudos de políticas 

públicas voltadas para o empreendedorismo no início do século XXI, pois eles 

relacionam o empreendedorismo ao desenvolvimento econômico. Para os 

autores, a criação de novas empresas gera mais postos de trabalho, incrementa a 

economia, corrobora a inovação e o crescimento econômico. 

 

Com o objetivo de harmonizar conceitualmente esta pesquisa com outros 

trabalhos desenvolvidos dentro e fora do Brasil, tomou-se o cuidado de considerar 

o universo das PMEs como constituído pelo microempreendedor individual (MEI), 

micro, pequenas e médias empresas. 

 

Nesse grupo, os estudos do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) destacam a 

grande quantidade de negócios, com o objetivo de atender às necessidades 

básicas da população, em especial nas áreas de alimentação, vestuário, 

calçados, construção, transporte, manutenção e reparação de veículos, serviços 

pessoais e informática. 

 

No que diz respeito ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo 

com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 
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2018a), os microempreendedores individuais (MEIs) não têm grande impacto. As 

médias e grandes empresas, por sua vez, têm mais impacto nesse tópico. 

Quando, porém, o assunto é o resgate da cidadania dos indivíduos que outrora 

operavam na informalidade, o MEI ganha importância devido ao acesso dos 

benefícios da formalização, como, por exemplo, acesso à previdência, mais 

acesso ao crédito, aumento da autoestima, possibilidade de emissão de nota 

fiscal e, consequentemente, negócios mais vultosos e legalização do negócio, 

entre outros. 

 

Os referidos estudos abordam duas dimensões para delimitar micro e pequenas 

empresas. Esses critérios são número de funcionários e a receita bruta anual. 

Quanto à quantidade de empregados, segundo a referida autarquia, 

microempresa é aquela que emprega até nove pessoas no caso do comércio e 

serviços e 19 funcionários nos setores industriais ou de construção. 

 

Já as pequenas empresas são aquelas que empregam 20 a 99 pessoas. Quando 

o assunto são pequenas empresas, estas empregam 10 a 49 pessoas e 20 a 99 

indivíduos, nos setores de comércio e serviços e indústria e empresas de 

construção, respectivamente. 

 

No tocante ao faturamento, a Lei Geral para Micro e Pequenas Empresas 

promulgada em dezembro de 2006 - Lei Complementar 123/2006 (Brasil, 2006), 

atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014 - enquadra as microempresas com 

faturamento anual até R$ 360 mil por ano. As pequenas empresas, por sua vez, 

têm faturamento anual entre R$ 360.000,01 e R$ 3,6 milhões. No entanto, a Lei 

Complementar 155/2016 aumentou esse teto para R$ 4,8 milhões. 

Em 6 de maio de 2003, no Jornal Oficial da União Europeia, consta a 

Recomendação da Comissão Europeia de 2003/361/CE, que em seu artigo 2º 

conceituou, definiu e caracterizou micro, pequenas e médias empresas dentro do 

universo das PMEs. Cabe destacar que a sigla PMEs será usada com esta 

acepção nesta dissertação. 

 

No mesmo ano houve a implementação da Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE). A PITCE propiciou às PMEs o fomento de instituições 
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governamentais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e 

Investimentos (APEX), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) em ações que envolvem os arranjos 

produtivos locais (APLs).  

 

Segundo informação do Sebrae (2018b) e o BNDES, uma microempresa tem 

faturamento bruto anual de até R$ 1.200.000,00. As pequenas empresas devem 

ter sua receita bruta anual entre R$ 1.200.000,01 e R$ 10.500.000,00. Importante 

informar que esses parâmetros se consubstanciam nos ditames do Mercado 

Comum do Sul (Mercosul). 

 

No Brasil, as exportações das PMEs estão concentradas em produtos como 

madeira serrada, mármores e granitos, pedras preciosas e semipreciosas, 

calçados, móveis e vestuário. 

 

De acordo com o Sebrae (2018b), os principais blocos de destino das 

exportações das PMEs são: 

 

a) Mercosul e Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) (33%); 

b) Estados Unidos e Canadá (25%); 

c) União Europeia (20%); 

d) Ásia-Pacífico (12%); e 

e) outros países (10%). 

 

O Sebrae (2017)  sugere que a produção daqueles produtos seja estimulada para 

que a sua comercialização nesses mercados seja potencializada. 

 

As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) representam 

98,5% do total de empresas privadas, 27% do PIB nacional, cerca de 40% da 

massa salarial brasileira e 54% do total de empregos formais existentes no país 

são gerados pelas MEs e EPPs, ou seja, empregam mais trabalhadores com 

carteira assinada que as médias e grandes empresas (Sebrae, 2018a).  
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Pela projeção do Sebrae (2018a), a quantidade de MEs no país deveria ter 

atingido 4,14 milhões, em 2017, e deverá chegar a 4,66 milhões, em 2022. 

Quanto às EPPs, a quantidade de empresas cadastradas na Receita Federal, de 

acordo com estimativa da própria autarquia, no ano de 2017, era de 1,13 milhão. 

E a estimativa do Sebrae (2018a) é de que em 2022 poderá chegar a 1,39 milhão. 

O setor com maior concentração de PMEs é o comércio, que engloba 47,2% das 

MEs e 45,7% das EPPs. Em seguida, vem o setor de serviços, com 33% das MEs 

e 38,5% das EPPs.  

 

O Relatório Especial do GEM, “Os negócios Promissores em 2018”, projetou para 

até dez/18 que o número de MEIs chegaria a 8,7 milhões e o número total de 

pequenos negócios poderia chegar a 13,6 milhões de empreendimentos. 

 

Outra fonte que mostra a importância das PMEs é o Portal do Empreendedor 

Sebrae (2018a), que por sua vez oferece informações sobre o MEI. Até o dia 30 

de setembro de 2018 existiam no Brasil 7.425.621 microempreendedores 

individuais, isso contando todas as nacionalidades. A quantidade de empresas 

optantes no MEI do Brasil com nacionalidade brasileira é de 7.387.370, ou seja, 

existem quase 40 mil empresas de pessoas oriundas de outras nacionalidades 

operando no Brasil pelo sistema MEI. 

 

Somente no estado de Minas Gerais existem 855.792 empresas optantes pelo 

MEI. Nessa unidade federativa, de acordo com o Sebrae (2018a), existem 

452.829 das MEs, ou seja, 11% do total dessa categoria de empresas. Ainda em 

Minas Gerais, a quantidade de EPPs chega a 113,3 mil, o que abrange 10% do 

total do país e 19,1% da região Sudeste. 

 

No município de Piumhi totalizam 1.601, de acordo com dados fornecidos pelo 

Portal do Empreendedor, ou seja, aproximadamente 4,70% da população da 

cidade são optantes pelo MEI. 

 

Em visita à Secretaria de Tributação do município de Piumhi em agosto de 2019, 

o número aproximado de empresas enquadradas como ME ou EPP totalizou 

cerca de 1.620.  
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Mesmo diante desse cenário que explicita a grande quantidade de PMEs, Doh e 

Kim (2014) alertam que o incentivo oferecido às empresas de porte menor, no que 

diz respeito à inovação e auxílio de políticas públicas, ainda é reduzido. O 

pensamento de Macedo (2014) reforça a tese dos autores citados anteriormente. 

Stevenson e Lundström (2001) fortalecem essa corrente ao afirmarem que para 

um desenvolvimento mais efetivo das PMEs locais é necessário promover 

eventos para divulgar os produtos desses empreendedores, favorecer a rede de 

contatos, fomentar a aprendizagem a essas empresas, além de dar-lhes apoio. 

 

O exame da literatura sobre empreendedorismo e PMEs, até aqui escrutinada, 

revela duas dimensões fundamentais para entendimento do conceito, a saber: 

aspectos econômicos e aspectos socioculturais. 

 

2.2 Dimensão econômica 

 

Sachs (1993) definiu o objetivo da dimensão econômica como sendo o de alocar 

e gerir recursos, tanto públicos quanto privados, para obter vantagem competitiva. 

 

Dolabela (2008) assegura que o empreendedorismo propicia aumento de renda, 

diminuição do desemprego, fomento da inovação, que por sua vez, propicia o 

desenvolvimento sociossustentável, sendo, portanto, fundamental para o 

crescimento econômico de uma nação.  

 

2.2.1 Políticas públicas de fomento ao empreendedorismo 

  

Para Cohen e Franco (2007), Belloni, Magalhães e Souza (2003), Rossi, Lipsey e 

Freeman (2004), o objetivo das políticas públicas é promover o bem-estar social. 

 

Como já exposto em outros tópicos deste trabalho, o empreendedorismo é uma 

alternativa para promover o desenvolvimento local e o bem-estar social. 

 

Estudos de Stevenson e Lundström (2001) apuraram que o primeiro governo que 

estabeleceu políticas para fomentar o empreendedorismo foram os Estados 
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Unidos da América, com a criação do programa Small Business Administration 

(SBA) no ano de 1953. A seguir vieram Taiwan, em 1954, Holanda, em 1954, e o 

Canadá, em 1961. 

 

É desejável que o empreendedorismo seja fomentado, principalmente no tocante 

às PMEs. A literatura internacional corrobora esse entendimento. Kuratko (2005),  

Minniti e Bygrave (2001) apregoam que os Estados Unidos da América são uma 

nação onde a iniciativa pública fomenta ativamente o empreendedorismo. O 

retorno que essas empresas dão ao país é a potencialização da produtividade, da 

vantagem competitiva das empresas e de dinamismo para a economia que gera 

resultados positivos. 

 

Os governos federais de países asiáticos em desenvolvimento, conforme 

elucidado por Moen e Servais (2002) - Taiwan, Cingapura, Hong Kong e Coreia 

do Sul -, são exemplos de intervencionismo sofisticado, baseado em adequada 

articulação entre governo, empresas, bancos e instituições representativas, que 

obtiveram acentuado crescimento econômico. 

 

Casarotto Filho e Pires (1998) destacam a importância das instituições 

representativas para articular os organismos de fomento e as empresas na Itália. 

Naquele país há a organização de grupos cooperativos com alto grau de 

especialização. Essa expertise impacta positivamente na competitividade das 

pequenas e médias empresas.  

 

Nesses países a geração, manutenção e o sucesso das PMEs são bem-vistos por 

suas populações e por seus governos. 

 

Já no nosso país, a falta de especialização dos sindicatos e cooperativas coloca 

as PMEs brasileiras em desvantagem, uma vez que não estão preparadas para 

intervir com os fornecedores, clientes e concorrentes para realizar acordos 

econômicos. Outro fator citado pelos autores é que essas empresas são 

extremamente verticalizadas. 
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2.2.2 Criação de legislação para incentivo ao empreendedorismo 

 

Stevenson e Lundström (2001) sugeriram a adequação das alíquotas de impostos 

para as empresas individuais. Como consequência, presume-se que o 

empreendedorismo tornar-se-á mais atraente para os indivíduos que pretendem 

explorar essa seara. 

 

No Brasil, com a implantação da Constituição Federal (1988), mais 

especificamente nos artigos 170 e 179, foi determinada a adoção de tratamento 

tributário diferenciado às micro e pequenas empresas. 

 

No ano de 1996, foi criado o Sistema Tributário Simples, que surgiu em 

decorrência da Lei 9317/96, Lei das Micro e Pequenas Empresas. Com o objetivo 

de atualizar a referida legislação, em 2005 foi instaurada a Lei Complementar 

123/2004, Lei Geral das Micro e Pequenas empresas. Esse instrumento legal, 

além de incluir várias atividades econômicas, ampliou os limites para o 

enquadramento tributário das instituições como micro e de pequeno porte. 

 

No ano de 2006 foi criada a Lei Complementar 123/2006 (Brasil, 2006), para 

disciplinar as PMEs no Brasil, que instituiu o Estatuto Nacional da microempresa e 

da empresa de pequeno porte e concedeu a essas empresas tratamento fiscal 

diferenciado, o que tem contribuído para seu crescimento, longevidade e aumento 

de competitividade. Essa legislação foi atualizada pela Lei Complementar 

147/2014 e modernizada pela Lei Complementar 155/2016. 

 

Foi instaurada, ainda, a Lei Complementar nº 128/2008, que por sua vez disciplina 

o programa de microempreendedores individuais (MEI), além de criar a figura do 

microempreendedor individual. Para uma empresa se enquadrar nesse programa, 

sua receita anual poderá ser de R$ 81.000,00 por ano ou R$ 6.750,00 por mês. 

Se a receita da empresa ultrapassar esses parâmetros, poderá ser 

desconsiderada participante do referido programa. 

 

A legislação original criou a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 

Presidência da República (SMPE/PR) pela Lei nº 12.792, de 28/03/13, cujo 
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objetivo é divulgar e promover o fortalecimento das micro e pequenas empresas 

brasileiras. 

 

O referido órgão público preside e coordena o Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FP) e o Comitê para Gestão da 

Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 

Negócios (CGSIM). Entre suas atribuições, a Secretaria é responsável por tratar 

dos aspectos não tributários da Lei Complementar (LC) nº 123/06, excetuando-se 

a competência legal do CGSIM, também vinculados à SMPE/PR. 

 

No âmbito estadual, algumas unidades federativas criaram programas para a 

redução da alíquota de redução de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS).  

 

Como forma de contribuição para o surgimento de pequenos empreendimentos, 

alguns municípios simpatizam com a ideia de promover redução na alíquota do 

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS-QN). 

 

Apesar desses subsídios e de outros, estudos demonstram que elevado 

percentual de PMEs ainda permanece na informalidade.  

 

Estudos mostram que outro fator que poderá colaborar para a longevidade das 

empresas de menor porte é o fomento ao ensino ligado ao empreendedorismo. 

 

2.2.3 Suporte especializado para a gestão das PMEs 

 

Com o objetivo de fomentar as PMEs no Brasil, foi criado o Sebrae, que é uma 

entidade privada que trabalha em prol do desenvolvimento, da competitividade e 

longevidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Com atuação de 

mais de 40 anos, atua nas 27 unidades federativas da União e tem como foco 

aliar o fortalecimento do empreendedorismo à aplicação de políticas públicas e, 

dessa forma, auxiliar o progresso da economia. 
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Entre os procedimentos que o Sebrae adota para auxiliar o pequeno 

empreendedor podem-se citar os programas de capacitação, acesso ao crédito, 

mercados e inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios, 

utilizando-se parcerias públicas e privadas.  

 

O Sebrae é uma entidade privada que promove a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte.  

A entidade desenvolveu soluções para atender desde o empreendedor que já 

está consolidado e que quer evoluir no mercado até aquele que pretende abrir 

seu primeiro negócio, mesclando estratégias de atendimento individual e coletiva. 

 

Existem outras instituições de auxílio ao empreendedor, como, por exemplo, o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), Endeavor, associações comerciais e sindicatos 

patronais. 

 

O Relatório do GEM (2016) informa que, entre os empreendedores que procuram 

ajuda desses órgãos, 68,1% procuram o Sebrae, sendo este a entidade mais 

reconhecida entre os empreendedores. O SENAC fica com 19,0% do público mais 

focado nas áreas de comércio e serviços. O SENAI engloba 14,9% de um grupo 

em que predomina as indústrias. As associações comerciais, a Endeavor e os 

sindicatos patronais atendem, juntos, a 12,3% dessa procura. 

 

Outros exemplos práticos vindos do exterior que corroboram a assertiva que as 

PMEs merecem atenção especial estão em Portugal e na União Europeia, 

conforme citação feita no Jornal Oficial da União Europeia, no qual consta a 

Recomendação da Comissão Europeia de 2003/361/CE, em seu artigo 2º. 

 

No caso específico de Portugal, a legislação que disciplina as PMEs entrou em 

vigor em 1º de janeiro de 2005, com o objetivo de propiciar um ambiente 

empresarial mais favorável às PMEs e, consequentemente, dar suporte ao 

empreendedorismo, fomentar o investimento e promover o crescimento daquela 

nação. 
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O resultado da pesquisa GEM (2016) traz as principais recomendações para o 

empreendedorismo brasileiro possa ter mais desenvoltura. Tanto no Brasil, 

quanto nos países em desenvolvimento, a principal recomendação para 75% dos 

especialistas entrevistados é a criação de políticas governamentais que atendam 

os empreendedores. 

 

O saldo da referida pesquisa assinala que o Brasil necessita progredir nas 

políticas governamentais de auxílio ao empreendedorismo para tornar o ambiente 

econômico mais propício aos negócios. Stevenson e Lundström (2001) 

reconhecem que os governos que facultam a participação das PMEs nos 

processos de licitação em contratos governamentais alavancam a geração de 

trabalho e renda. 

 

Os especialistas entrevistados identificam outra deficiência em pesquisas e 

desenvolvimento de produtos. 

 

Para 49,5% dos entrevistados, a questão de educação e capacitação teria de ser 

priorizada e ter maior aporte financeiro. 

 

A principal deficiência para praticamente todos os países participantes da 

pesquisa GEM (2016) é que a educação empreendedora poderia ser aplicada 

com mais profundidade no ensino básico e médio, não apenas no Brasil, mas em 

todo o mundo. 

 

Com o objetivo de sanar essa falha no ensino empreendedor, a título de exemplo, 

o estado de Minas Gerais procura mudar essa realidade com a implantação de 

programas voltados para o ensino na esfera do empreendedorismo. 

 

Em Minas Gerais, o site “Agência Minas Gerais” (2019) informa que o estado está 

implementando o programa Startup Universitário, com o objetivo de propiciar aos 

alunos das instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas a 

oportunidade de desenvolver o comportamento empreendedor. 
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Nesse programa, os professores são capacitados e recebem treinamento em 

educação empreendedora e projetos inovadores. Após essa fase, os docentes, 

juntamente com uma equipe especializada, desenvolvem um plano de trabalho 

das atividades a serem realizadas em suas respectivas instituições de ensino. Há 

uma expectativa de que essa forma de ensino diferenciada possa impactar 

positivamente em suas cidades.  

 

Em 2019, na cidade de Divinópolis, foi promovida a Oficina Regional de Políticas 

de Trabalho, Emprego e Renda. O evento foi realizado pela Secretaria de Estado 

de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) e o Conselho Estadual de 

Trabalho, Emprego e Renda (CETER). Nessa oportunidade, parte do secretariado 

do município de Piumhi participou desse evento, com o objetivo de aprofundar 

mais seus conhecimentos sobre as políticas públicas de trabalho, emprego e 

renda no contexto do desenvolvimento regional. 

 

Espera-se que sejam realizados cursos e oficinas, entre outros eventos, para 

fomentar a qualificação profissional, a inserção dos munícipes no mercado de 

trabalho e, consequentemente, a geração de trabalho e renda. 

 

2.2.4 Políticas para facilitar o acesso ao crédito 

 

Estudos elaborados pelo Sebrae (2018a) alertam para a grande quantidade de 

empreendimentos que operam muito tempo na informalidade. As pesquisas 

mostram que as MEs operam antes de obter seu Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), em média, por 10 anos, enquanto para empresas enquadradas 

como EPPs essa média é de 11 anos. Dessas instituições, aproximadamente 

36% se mantiveram no universo da informalidade por mais de 13 anos.  

 

A quantidade de empreendedores que não possuem CNPJ, conforme informado 

por GEM (2016), chega a 82,5%. Isso indica que pode existir vasta gama de 

negócios pequenos e pouco estruturados. O referido estudo indica, ainda, que a 

formalização desses negócios pode acarretar positivamente competitividade 

dessas firmas, que por sua vez teriam as condições facilitadas para conseguir 

empréstimos com condições mais favoráveis nas instituições financeiras.  
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GEM (2016) indica que um ponto positivo na legalização dos negócios é a 

possibilidade de emitir notas fiscais, boletos bancários e participar de licitações. 

Como consequência, é possível afirmar que esses empreendimentos se tornariam 

mais rentáveis e competitivos. Esses dados são confirmados pelos exames 

efetuados pelo Sebrae (2018a). De acordo com essa pesquisa, a formalização 

beneficiou mais as EPPs do que as MEs, quando o assunto são as melhores 

condições para comprar dos fornecedores. Em números, isso representa 86% das 

EPPs e 56% das MEs. Esse fator impactou na obtenção do aumento de renda 

para 83% das EPPs e 73% das MEs. 

 

Este estudo comprovou que a formalização dos negócios melhora as condições 

de compra aos fornecedores e aumenta o faturamento. Dados deste trabalho 

indicam que para 60% das pessoas entrevistadas a formalização permitiu aos 

empreendedores desfrutar desse benefício. Para 83% dos donos de EPP e 73% 

dos donos de ME, houve aumento em seus faturamentos.   

 

A pesquisa elaborada pelo GEM (2016) ratifica esses dados ao assinalar a 

possibilidade de crescimento do empreendedorismo a partir do momento em que 

o empreendedor fizer o CNPJ de sua empresa. Dessa forma, aumentam-se as 

chances de conseguir empréstimos de quantias mais expressivas e melhores 

condições de pagamento, concorrer em licitações, emitir boletos de cobrança e 

prestar serviços que exijam notas fiscais.  

 

Cavalcante (2003) cita outro tipo de política pública que poderá contribuir para a 

geração de emprego e renda: o fomento ao microcrédito. A literatura clássica do 

empreendedorismo representada por Stevenson e Lundström (2001) sustenta 

esta tese.  

 

A facilidade ao acesso a recursos, equipamentos e capital, para Kristiansen e 

Indarti (2004), impulsiona a intenção empreendedora. Entretanto, Shane (2012) 

alerta que a facilidade de conseguir crédito, ou seja, capital, pode ser mais 

importante do que possuir.  
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Para os autores, políticas públicas empreendedoras devem, naturalmente, 

fomentar o empreendedorismo em vários setores, sobretudo no tocante às 

garantias individuais e coletivas, além de propiciar geração de trabalho e renda e 

minimizar a disparidade de recursos. 

 

2.2.5 Geração de trabalho  

 

Um dos fatores que mais se destacam quando o assunto é empreendedorismo é 

a capacidade de geração de empregos, com destaque para o empreendedorismo 

de caráter individual. Este tem como objetivo alcançar as condições materiais 

necessárias para sua sobrevivência ou a auto-ocupação. O GEM (Greco, 2017) 

relata que 58,3% dos empreendedores em fase inicial não possuem empregados, 

enquanto que os empreendimentos em estágio estabelecido (68,4%) não geraram 

empregos em 2017. 

 

O país enfrenta uma crise na qual o desemprego e a taxa de desocupação, 

notoriamente, chamam a atenção de todos, no entanto, de forma negativa. O 

Sebrae (2017)  comprova essa assertiva. As pesquisas dessa entidade revelam 

que do primeiro trimestre de 2014 até o mesmo período de 2017 houve aumento 

da taxa de desemprego de 7,2 para 13,7%. No mesmo lapso temporal, houve 

queda no percentual de pessoas que possuíam carteira de trabalho assinada de 

39,9 para 37,6%. 

 

Stevenson e Lundström (2001) sugerem que outro fator favorável ao 

empreendedorismo é o incentivo para pessoas desempregadas abrirem seu 

próprio negócio. 

 

O relatório GEM (Greco, 2017) comprova a afirmação dos autores de que os 

empreendedores em estágio inicial, somente no exercício de 2017, abriram mais 

de 8 milhões de vagas, de maneira formal ou informal. Os empreendedores 

estabelecidos, por sua vez, abriram aproximadamente 11 milhões de postos de 

trabalho. O consórcio citado anteriormente manifesta-se sobre a importância do 

empreendedorismo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 
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O Sebrae (2017), em outro exame, ratifica esse fato ao informar que a ocupação 

dos indivíduos antes de abrir um negócio (2018) demonstra que, nas empresas 

enquadradas como PMEs, 53% eram empregados com carteira assinada, 12% 

trabalhavam sem ter suas carteiras assinadas, 7% eram estudantes e 11% eram 

empreendedores informais. Já nas EPPs, 56% eram registrados e possuíam suas 

carteiras assinadas, 9% laboravam em empresas de terceiros, no entanto, sem 

registro, 10% estavam estudando e apenas 6% trabalhavam como 

empreendedores informais. 

 

Diante desse cenário, para tentar facilitar o acesso da população ao trabalho, o 

Congresso Nacional aprovou a Lei 13.467/2017, instaurando a reforma 

trabalhista, que entrou em vigor a partir de novembro de 2017. Entre outros 

objetivos, foi implementada na expectativa de aumentar o número de postos de 

trabalho e renda, combate à informalidade e redução de processos judiciais na 

esfera trabalhista (Associação dos Magistrados do Trabalho - Amatra, 2018). 

 

Importante realçar que a referida pesquisa considerou dados oficiais do IBGE, 

que considera como pessoas ocupadas até indivíduos que trabalham de maneira 

informal, trabalhadores em potencial, desalentados ou, ainda, indivíduos que 

trabalham de forma voluntária. 

 

Com o propósito de perceber o impacto dessa alteração na legislação trabalhista, 

a Associação de Magistrados do Brasil (Amatra) elaborou estudos 

consubstanciados em dados estatísticos. A associação informa que até agosto de 

2018 foram criados menos de 300 mil empregos, 12% da força de trabalho estão 

sem ocupação e 28% dos indivíduos de 18 a 24 anos estão à procura de 

ocupação profissional. 

 

2.2.6 O impacto da informalidade na geração de trabalho 

 

Em relação aos indivíduos que têm alguma ocupação, a Amatra ( 2018) alerta que 

40,6% destes trabalham de modo informal. A pesquisa indica que esse número 

está em expansão nos últimos anos. Vale mencionar que essas informações têm 

abrangência de tempo inferior a um ano, portanto, sugere-se mais cautela ao 



 
 

45 

analisar esses números. Recomenda-se aguardar mais algum tempo para uma 

análise mais consubstanciada. 

 

Muitas pessoas que trabalham de modo informal, segundo a Amatra (2018), 

ocupam-se com atividades temporárias, ou seja, o popular “bico”, na tentativa de 

auxiliar com a renda familiar. 

 

Esse fenômeno se agrava com mais intensidade nas regiões onde há grande 

disparidade de recursos e elevado índice de desemprego. Sendo assim, o 

empreendedorismo se torna uma opção por necessidade.  

 

Nessas localidades, os poucos indivíduos que são detentores da maior parte das 

riquezas formam um importante mercado consumidor de bens de valor agregado, 

ou seja, haverá mais retorno para aqueles que optaram pelo empreendedorismo 

(Verheul et al., 2002).   

 

O Sebrae (2017), em suas observações, indica que os empresários entrevistados 

à época alegam que as principais dificuldades enfrentadas para a contratação de 

mão de obra são os elevados encargos trabalhistas, complexidade da legislação 

trabalhista, custo do salário mensal, 13º salário e férias, burocratização nos 

processos de admissão/demissão e o receio de ter de enfrentar ações 

trabalhistas. Flexibilizar a legislação trabalhista e reduzir custos com encargos 

sociais, como propõem Stevenson e Lundström (2001), poderá possibilitar a 

reversão desse quadro. 

 

Em contrapartida ao cenário desfavorável dessa crise, no período compreendido 

entre o primeiro trimestre de 2014 e os três primeiros meses de 2017, houve 

aumento de 1,6 milhão no número de empreendedores empregadores e 

autônomos (Sebrae, 2017) . No âmbito do empreendedorismo, destacam-se as 

PMEs que nos períodos de crescimento econômico contratam mais do que as 

médias e grandes empresas. Já nos períodos de recessão elas tendem a demitir 

menos e demoram mais tempo para demitir empregados do que as instituições de 

maior porte. 
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Alicerçados por IES e órgãos governamentais das três esferas do Poder 

Executivo, Sebrae, FINEP e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), entre outros, Gonçalves, Gosling e Lanna (2007) afirmam 

que o empreendedorismo poderá ser uma ferramenta importante para reaquecer 

nossa economia. O Sebrae (2017) reforça esse parecer ao acrescentar que o 

restabelecimento da economia irá contribuir com as PMEs, que são as que mais 

geram trabalho. Sendo assim, esse fator fomentará o empreendedorismo, 

gerando novos postos de trabalho e, consequentemente, a geração de renda. 

 

2.2.7 Geração de renda  

 

O empreendedorismo, para Lakatos (1997), tem a capacidade de gerar uma nova 

classe empresarial adicional, tem representatividade no comércio exterior e 

aumenta a cota de participação do setor privado em nossa economia.  

 

Estudos da Comissão Europeia (2003) exaltam a importância de se criar 

microempresas para corroborar o desenvolvimento econômico e social dos 

países. 

 

Ao iniciar um empreendimento, capital, equipamentos e recursos tornam-se os 

principais itens para o desenvolvimento de um empreendimento, na visão de 

Brush et al. (2002). 

 

Em referência à expectativa de auferir renda, o empreendedorismo de 

subsistência, ou seja, por necessidade, segundo estudo elaborado pelo GEM 

(Greco, 2017), indica elevado percentual de empreendedores que ganham em 

torno de R$ 1.000,00 por mês ou R$ 12.000,00 por ano. Nesse caso, o percentual 

de empreendedores em estágio inicial é de 52%, enquanto que o de 

empreendedores estabelecidos é 50,5%. 

 

De acordo com o Sebrae (2018b), 50% das PMEs têm o faturamento médio de R$ 

8.507,00/mês (Figura 1). 
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Figura 1 
Faixa de faturamento mensal. 
Fonte: Sebrae (2018 b).     

 

O percentual de empreendedores que apuram mais de R$ 5.000,00 por mês, ou 

R$60.000,00 por ano, engloba apenas 1% dos empreendedores iniciais e 3,2% 

dos empreendedores estabelecidos. Esse restrito grupo é responsável pelo 

faturamento anual superior a 100 bilhões de reais. 

 

Os níveis de renda da sociedade e a disparidade entre as riquezas dos indivíduos 

são fatores que influenciam a oferta Verheul et al. (2002). Nessa perspectiva, os 

autores advertem que salários elevados tanto permitem aos cidadãos terem 

acesso a linhas de crédito com valores mais elevados, quanto tendem a aumentar 

o custo de oportunidade para a abertura de novos empreendimentos. 

 

2.2.8 Disparidade de recursos 

  

As entrevistas com especialistas em empreendedorismo realizadas por GEM 

(2016), quando o assunto é empreendimento consolidado, ou seja, a partir de 42 

meses de existência, acusam que elementos que auferem renda mais alta tendem 

a predominar no ambiente empreendedor com 22,1%. Já os empreendedores 

com renda mediana abrangem 19,1% dos entrevistados. Aqueles que se 

encaixam na faixa de renda inferior englobam 12,1%. 
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Esses estudos mostram que o financiamento de empreendimentos nos quais o 

capital é oriundo de auxílio de familiares há a expectativa de que o público de 

classe econômica alta tenha melhores condições para investir na manutenção do 

negócio. 

 

Já os empreendedores de classe média e baixa, por sua vez, encontram mais 

dificuldades de obter financiamento para seus empreendimentos. Dessa forma, o 

GEM (2016) ressalta a desvantagem dessas categorias, que se veem obrigadas a 

tentar financiamentos nas instituições financeiras. 

 

Os investidores brasileiros tendem a não financiar negócios de pessoas que não 

fazem parte de seu círculo mais próximo. Os estudos elaborados por GEM (2016) 

revelam que, para os brasileiros, indivíduos mais distantes que tenham alguma 

boa ideia, que possam se tornar rentáveis não terão respaldo. O estudo corrobora 

esta assertiva quando notifica que 75% dos investidores brasileiros direcionaram 

recursos para parentes mais próximos, enquanto 16,2% foram para outros 

parentes, ficando 8,6% para pessoas mais distantes. Existe a possibilidade de a 

existência desse fenômeno ser cultural, uma vez que privilegia os mais próximos 

em detrimento à coletividade.  

 

Pelo exposto, percebe se que, quanto maior o amparo financeiro, maior será a 

possibilidade de um empreendimento prosperar. Outrossim, os empreendimentos 

formais tendem a ter mais sucesso. 

 

2.2.9 Comunicação 

 

A capacidade de se comunicar adequadamente, para Nassif et al. (2010), é uma 

característica imprescindível ao empreendedor para conseguir criar parcerias. 

 

Shapero e Sokol (1982) foram os pioneiros a definir o papel do empreendedor 

como um indivíduo social.  

 

A comunicação sobre as atividades do negócio deve ser feita de forma 

transparente para o público (Schlange, 2006). O Instituto ETHOS (2012) enaltece 
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a importância da elaboração dos balanços sociais de forma transparente, pelas 

organizações, como uma forma eficiente de comunicação entre elas e a 

sociedade. 

 

Os atributos do indivíduo, seu comportamento e suas opiniões, de acordo com 

Wellman (1983), resultam na interação entre os indivíduos e, consequentemente, 

na estrutura das relações sociais.  

 

Para que o empreendedor possa concretizar seus objetivos pessoais e 

empresariais, Santos (2008) suscitou que esse objetivo pode ser atingido a partir 

da construção de redes de relações formais e informais. 

 

O escrutínio realizado do item 2.2.1 ao 2.2.9 indicou que a dimensão econômica 

pode ser analisada por meio de indicadores de políticas públicas de fomento ao 

empreendedorismo, políticas públicas para criação de legislação de incentivos 

legais e fiscais, políticas de suporte especializado para o aprimoramento da 

gestão das PMEs, políticas para facilitar o acesso ao crédito e geração de 

trabalho, o impacto da informalidade na geração de trabalho, geração de renda, 

disparidade de recursos e comunicação.  

 

2.3 Dimensão sociocultural 

 

De acordo com a EFC 9: “Normas Culturais e Sociais”, desenvolvida por GEM 

(2016), essa dimensão observa as atitudes da comunidade quanto ao 

empreendedorismo.  

 

Melo Neto e Froes (2002) delinearam como missão dos empreendedores sociais 

encontrar soluções para as necessidades da comunidade e para os problemas 

sociais. Dixon e Clifford (2007), Schlange (2007), Young e Tilley (2006) endossam 

o entendimento dos autores. 

 

O modelo GEM listou uma série de condições que afetam o empreendedorismo, 

intitulando-as como Entrepreneurship Framework Conditions (EFC). O objetivo é 

demonstrar como as principais características socioeconômicas de um país 
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impactam na criação de novos negócios, permitindo analisar todas as 

perspectivas, levando em consideração as amplitudes operacional e conceitual 

das EFCs. 

 

A influência dos comportamentos e atitudes determinados pela cultura e pela 

sociedade, no que diz respeito à participação de grupos minoritários, como, por 

exemplo, grupos religiosos e étnicos, e camadas da população volumosas, tais 

como mulheres, idosos e deficientes, além dos efeitos das convenções sociais no 

comportamento empreendedor, são fatores que sugerem a união da dimensão 

social com a dimensão cultural. 

 

Nessa dimensão serão contemplados os aspectos pessoais, o uso das redes de 

contato como agente facilitador dos negócios, porque os empreendedores não 

procuram os órgãos de apoio às PMEs, integração regional e os benefícios do 

empreendedorismo para determinada região. 

 

2.3.1 Pessoais 

 

Alguns autores, como Robinson, Stimpson, Huefner e Hunt (1991), McGrath, 

Macmillan, Yang e Tsai (1992), sustentam que as motivações para empreender 

são intrínsecas aos empreendedores. Em contraposição, Moore (1986), Hisrich 

(1990), Mueller e Thomas (2001) atestam que tais fatores são externos. 

 

Os primeiros autores citaram valores e atitudes como fatores intrínsecos, já os 

últimos relacionaram dois tipos de fatores, sendo o primeiro pull (motivos que 

puxam para empreender), como, por exemplo, a identificação de oportunidades, 

apoio de redes sociais, interesse em melhorar a qualidade de vida, ambiente 

familiar, fatores políticos e econômicos. O segundo, por sua vez, como push 

(razões que empurram para empreender), como a insatisfação ou falta de 

oportunidades de emprego ou, ainda, revezes na carreira profissional.  

 

A localidade que se inclina a valorizar a realização pessoal e profissional dos 

indivíduos, que se caracteriza por incentivar a independência financeira, além da 

competitividade e a inovação, para Kreiser, Marino, Dickson e Weaver (2010) e 
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Autio, Pathak e Wennberg (2013), tende a colher os frutos desse fomento ao 

empreendedorismo, que por sua vez irá ecoar positivamente nessa comunidade.  

 

Na concordância com essa afirmação, Lenzi, Kiesel e Zucco (2010) proclamam 

que a ação empreendedora gera resultados positivos para desenvolvimento 

econômico e social, atende às ofertas e demandas de mercado e relaciona-se a 

atividades inovadoras.  

 

A competitividade exige que o empreendedor tenha cada vez mais conhecimentos 

e afinidade com os avanços tecnológicos e com a inovação (Cunha, Bulgacov, 

Meza & Balbinot, 2009). Para os autores, o empreendedorismo tende a gerar 

satisfação pessoal de seus empreendedores, criando, dessa forma, valores 

individuais, sociais e organizacionais. Como consequência, impacta positivamente 

na sociedade.  

 

Schmidt e Bohnenberger (2009) enfatizam como qualidades positivas e 

desejáveis na personalidade do empreendedor a sociabilidade e o carisma. 

 

O GEM (2016), em sua pesquisa, indagou os entrevistados sobre seus sonhos e 

obteve que 31,7% sonham em ter seu próprio negócio, enquanto 19,5% almejam 

construir carreira em uma empresa. Esses números assinalam que a cultura do 

povo brasileiro tende a ser mais voltada para as experiências individuais, como, 

por exemplo, empreender, ter casa e carro, do que as experiências vivenciadas 

de forma coletiva, tais como fazer carreira em uma empresa ou formar família. E 

concluiu que o desejo de se tornar empreendedor não está ligado às diferentes 

condições econômicas dos países, mas sofre mais a influência de fatores 

culturais do que fatores políticos ou econômicos.  

 

Culturas marcadas pelo individualismo, pela masculinidade, pela baixa resistência 

à incerteza, de acordo com a percepção de Hayton, George e Zahra,  (2002), que 

relacionaram as dimensões culturais com o nível de empreendedorismo de uma 

nação, tendem a promover a abertura de novos negócios e, consequentemente, 

fomentar as atividades empreendedoras. 
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Entre os países selecionados pela pesquisa, no que diz respeito à taxa de 

potenciais empreendedores, o Brasil e a China são os países com maior 

potencial. No Brasil, quanto ao gênero, os estudos documentam percentuais 

parelhos entre homens e mulheres como potenciais empreendedores. A faixa 

etária que concentra o maior percentual está entre 18 e 44 anos, com 

predominância entre os 25 e 34 anos. Apesar de ter percentual menor, 20,1% dos 

indivíduos entre 45 e 64 anos têm intenção de se tornarem empreendedores 

(GEM, 2016).  

O perfil de renda das pessoas que anseiam se tornarem empreendedores tem a 

renda familiar entre um e seis salários mínimos e engloba 80% dos participantes. 

Esses dados aduzem que a possibilidade de criação de futuros empreendimentos 

estará ligada a setores que não possuam barreiras de entrada muito elevadas e 

que demandem menor volume de recursos financeiros (GEM, 2016). 

 

Quanto ao grau de escolaridade, nos próximos três anos, entre os elementos 

entrevistados, 60% da população que possui ensino médio completo e está 

cursando o ensino superior querem abrir seu próprio negócio. O GEM (2016) 

relata que estudos recentes comprovaram a necessidade de aprimoramento da 

educação para o empreendedorismo. A referida pesquisa demonstra que quanto 

mais determinada é a intenção dos estudantes em empreender, mais acentuada é 

a sua busca pelo conhecimento ligado ao empreendedorismo.  

 

Vários autores, como Berlim, Portella, Franceschini e Carvalho (2006) e Cunha et 

al. (2009), endossam essa corrente, asseverando que o empreendedor sempre foi 

importante para a sociedade. Os últimos analisaram a ação empreendedora 

levando em consideração o resultado que pode impactar na sociedade e a 

progressão pessoal e social, trazendo criações e novidades com a idealização de 

novos negócios. 

 

2.3.2 O papel das redes de contato no empreendedorismo local 

 

A literatura registra que as redes sociais são um fenômeno que tende a facilitar a 

comunicação entre as organizações e os indivíduos. Até o final da década de 



 
 

53 

1970, o alcance das redes sociais se restringia a comunidades e pequenos 

grupos de indivíduos (Scott, 2000). 

 

Os estudos sobre as redes sociais elaborados por Minhoto e Martins (2001), 

apesar de indicarem caminhos ligados à interdisciplinaridade, tendem a convergir 

para a interação e ligação entre os indivíduos. 

 

Granovetter (1974) exaltou que as relações informais agem como um fator 

facilitador da interação e da tomada de decisão, dos elementos que compõem 

determinada estrutura social. Em consonância com esse raciocínio, Wellman 

(1983) assegura que a participação ativa dos indivíduos de forma coletiva impacta 

no comportamento social. Como consequência, a estrutura social torna-se uma 

rede de relacionamento (networks) que influencia o comportamento e as opiniões 

dos indivíduos. Granovetter, Castilla, Hwang e Granovetter (2000)) conceituam 

networks como um conjunto de pessoas ou organizações ligadas por relações 

sociais ou por algum tipo de interesse em comum. 

 

A socialização do empreendedor facilita sua integração e entendimento das 

características culturais da região. Procurar entender quais são as necessidades 

do público local permite identificar quais são os nichos de mercados a serem 

explorados (Corrêa, Paiva & Oliveira, 2006). Conforme o entendimento dos 

autores, os modos de interação podem ser decisivos na formação da empresa e 

nas articulações com seus fornecedores, clientes e com entes financeiros em 

busca de financiamentos. 

 

Para Kristiansen e Indarti (2004), o empreendedor está inserido em redes sociais 

com o objetivo de descobrir possíveis aliados estratégicos, além de estabelecer 

novas parcerias.  

 

As redes de relacionamento, sejam elas formais ou informais, acarretam mais 

facilidade para que o empreendedor possa conseguir financiamentos, recursos e 

mercadorias (Shane, 2012). Consequentemente, essa oferta auxilia no 

surgimento de novos empreendimentos. 
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No entanto, pequenos empreendedores que não se relacionam, segundo a 

literatura especializada, tendem a não trocar informações e em muitos casos não 

têm acesso à ajuda de entidades especializadas em auxílio aos pequenos 

empresários.  

 

2.3.3 A subutilização dos órgãos de apoio pelas PMEs 

 

A pesquisa GEM (2016) relata que muitos empreendedores não procuram os 

órgãos de auxílio para seus empreendimentos. Dessa forma, buscou-se entender 

os motivos pelos quais tais órgãos de apoio não são acionados com tanta 

frequência como deveria ocorrer. De acordo com a pesquisa, há a necessidade 

de ações para divulgação dos serviços oferecidos concomitantemente com a 

conscientização dos empreendedores de que existe a disponibilidade de serviços 

de apoio para auxiliá-los a gerir seus negócios.  

 

Os estudos demonstram que, quanto ao gênero, 60,1% dos homens buscam 

orientações nos órgãos de apoio, enquanto que o percentual de mulheres fica em 

39,9%. Considerando a faixa etária, pessoas entre 35 e 44 anos constituem o 

grupo que mais procura orientações. Sob a visão da escolaridade, 60% das 

pessoas que buscam ajuda especializada têm o ensino médio concluído. Àqueles 

que ganham entre três e seis salários mínimos são a faixa predominante do 

público que busca auxílio nos órgãos de apoio, abrangendo 43,2%. 

 

Entre os motivos pelos quais os empreendedores não procuram a ajuda de 

órgãos de apoio, segundo a pesquisa GEM (2016), o que mais se destacou, 

abrangendo 42,2% dos entrevistados, foi a falta de conhecimento ou de 

informações sobre a disponibilidade desses serviços. A falta de interesse vem a 

seguir, com 40,8%. A ausência de necessidade incorpora 21,5% dos 

entrevistados. Por fim, 12,2% dos depoentes declararam que não buscam apoio 

desses órgãos, por falta de tempo. 

 

Fatores como, por exemplo, mais maturidade e desenvolvimento do 

empreendedorismo, na pesquisa do Consórcio, levam a crer que a falta de 

conhecimento decresce à medida que esses negócios prosperam e aumenta sua 
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continuidade. Dos entrevistados, 60,9% com negócios em estágio inicial não têm 

informação ou conhecimento desses canais; 36,9% dos empreendedores com 

negócios estabelecidos coadunam com o entendimento de que há mais 

necessidade da divulgação desses serviços entre os empresários que iniciam 

seus empreendimentos. Esses fatores colaboram para o crescimento do 

desinteresse em buscar ajuda nas entidades de apoio ao fomento empreendedor 

no país. O percentual dos empreendedores estabelecidos abrange 44,1% do 

contingente dos depoentes. 

 

Outro dado alarmante detectado pela pesquisa GEM (2016) é que apenas 23,4% 

dos novos empreendedores têm forte interesse nesse tipo de apoio. O estudo 

afirma que o interesse acentuado dos empreendedores nascentes pode 

fundamentar e desenvolver produtos e serviços voltados para empreendimentos 

nesse estágio. 

 

Corrêa et al. (2006) opinam que quanto mais facilidade de socialização do 

empreendedor, maior será o reflexo positivo na constituição e gerência de seus 

negócios. Em contrapartida, caso o empreendedor não se socialize de forma 

adequada, os efeitos poderão ser nocivos ao empreendimento.  

 

A organização em rede, nos estudos de Martes (2005), promove o 

desenvolvimento local, principalmente em relação às micro e pequenas 

empresas, propiciando mais longevidade, foca na cooperação e favorece a 

criação de parcerias que tendem a ser duradouras. Em harmonia com o autor, 

Uzzi (1997) acrescenta que a organização em rede facilita a criação de laços de 

confiança e colabora para o desenvolvimento da cooperação entre os elementos, 

reduzindo os custos das transações. Propicia, também, economia de tempo nas 

ações, promove a melhoria na distribuição e auxilia na elaboração dos acordos de 

integração. 

 

Trompenaars e Hampden-Turner (1997) e Lacerda (2011) estabeleceram três 

tipos de dificuldades para compreender uma cultura que carece de soluções para 

os a) problemas provenientes do relacionamento entre os indivíduos; b) a relação 

entre as pessoas e o ambiente; c) e a passagem do tempo.  
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2.3.4 Integração regional 

 

O fenômeno da globalização, segundo Compans (2005), promove o aumento da 

mobilidade do capital e do comércio em determinado local. Serra e Paula (2004) 

indicam que essas transformações geram uma crescente competição regional e 

sucessivas reconstruções da localidade. Isso ocorre devido ao avanço das 

atividades econômicas, que se associam a lugares que propiciam mais 

lucratividade. 

As localidades, como recomendam Stevenson e Lundström (2001), devem 

acolher os novos empreendedores, sejam eles locais ou regionais, fornecendo-

lhes o suporte e as orientações adequadas; disponibilizando consultorias; 

estabelecendo redes de contatos; propiciando acesso a incubadoras, mentoring, 

central de atendimento, além de um ambiente acolhedor. 

 

Estudos de Jacinto e Ribeiro (2015) convergem com as opiniões de Stevenson e 

Lundström (2001) e indicam que a cultura empreendedora em uma sociedade é 

afetada pelos elementos culturais de uma comunidade. Esse fator também foi 

percebido por Hall (2003), que asseverou que o comportamento e a identidade 

são influenciados pelas particularidades culturais e pelas formas de socialização 

de uma região. Dessa forma, pode-se verificar o aumento de recursos, capitais e 

tecnologias. 

 

Vários autores assinalam que o capital social se relaciona às taxas mais elevadas 

de sucesso nos negócios (Burt, 1992; Martes & Rodrigues, 2004). Essas 

comunidades que possuem elevado grau de capital social propiciam aos 

indivíduos acesso a recursos e informações privilegiadas. O desenvolvimento dos 

negócios é obtido de forma cooperativa entre eles, impactando no 

desenvolvimento e na constituição da estrutura social e econômica dessas 

regiões. 

 

Burt (1992) declarou que as relações cooperativas estabelecem relações de 

confiança, mais coesão, previsibilidade e densidade das relações comerciais, 

surgimento e manutenção dos contratos de longo prazo, reciprocidade, normas 

cooperativas e troca de informações refinadas. No entanto, alerta que essas 
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relações podem dificultar o acesso a outras informações que transitam fora 

daquele ambiente. 

 

2.3.5 Os benefícios do empreendedorismo regional 

 

A relação das técnicas e atitudes empreendedoras, pelo viés do 

empreendedorismo regional, segundo Julien (2010), pode ser uma alternativa 

para resolver problemas ligados a inovação, produtividade, competitividade e 

desenvolvimento local, em um momento de turbulência econômica no qual a 

sociedade procura alternativas para transitar em um cenário econômico mais 

estável.  

 

O autor percebeu que esse fator pode impactar positivamente na produção de 

bens de consumo e serviços em arranjos produtivos locais (APLs). Os APLs, 

conforme entendimento de Veiga (2005), são “um conjunto de empresas atuantes 

em torno de uma atividade produtiva principal, interdependentes, 

economicamente organizadas e territorialmente aglomeradas”.  

 

O progresso dos municípios, conforme suscitado por Serra e Paula (2004), está 

ligado ao aproveitamento das potencialidades locais, seja no aproveitamento do 

potencial de inovação das empresas, seja na importância dos empreendedores no 

desempenho de seu papel na mudança da realidade local. 

 

Outro papel importante que o empreendedor poderá exercer na sociedade local, 

para Oliveira (2004), é no campo social. O autor argumenta que 59% das PMEs 

do Brasil realizam ou já realizaram algum tipo de ação social em prol da 

comunidade. Mattos (2010) relata que muitos empreendedores investem 

consideravelmente, de forma gratuita, nesse âmbito, seja no apoio a entidades 

filantrópicas com a doação de alimentos, roupas e outros produtos, seja com o 

patrocínio de atividades esportivas. Stevenson e Lundström (2001) citam como 

propulsor ao empreendedorismo local a divulgação na mídia e o uso de 

conferências sobre os eventos dos quais essas empresas estão participando. Os 

referidos autores referem como alternativa a divulgação na mídia das histórias 

desses empreendedores, além de estabelecer-lhes premiações. 
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A incursão anteriormente delineada no conceito de empreendedorismo e PMEs 

sugere que um modelo de análise objetivando captar a percepção dos 

empreendedores locais em relação às condições de empreendedorismo no 

muncípio de Piumhi deve ser  constituído por duas dimensões e 11 indicadores 

(Figura 2).     

 

2.4 O modelo de análise 

 

Após o exame da literatura concernente aos diversos aspectos do micro, pequeno 

e médio empreendedorismo foi possível o desenvolvimento de um modelo 

constituído por duas dimensões e doze indicadores que passa a constituir o 

arcabouço teórico conceitual utilizado nesta dissertação. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
Modelo de análise. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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3 Metodologia  

 

Este item apresenta os procedimentos metodológicos para coleta, tratamento e 

análise dos dados utilizados neste estudo, tanto no que se refere à abordagem 

quantitativa quanto à abordagem qualitativa. Adicionalmente, são apresentadas a 

caracterização da pesquisa e a descrição da unidade de análise e de observação. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta dissertação pode ser considerada descritiva e exploratória.  

 

Para Gil (1987), as pesquisas com características descritivas retratam as 

características de populações ou fenômenos. Tem por objetivo analisar a 

qualidade do atendimento dos órgãos públicos, avaliando as opiniões de 

determinada população. Outros propósitos, segundo o autor, são identificar a 

natureza da existência de relações entre as variáveis que “acabam servindo mais 

para proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas 

exploratórias”. 

 

Quanto à caracterização exploratória, o autor assevera que essa modalidade tem 

a finalidade de propiciar uma visão geral acerca de um fenômeno ainda pouco 

estudado. Cabe destacar que esta assertiva é válida para o pouco conhecimento 

do tema na região estudada, embora, de um modo geral, empreendedorismo seja 

um assunto bastante explorado. Essa classificação é perfeitamente adequada a 

esta dissertação. De fato, como foi esclarecido na introdução deste trabalho, não 

existe estudo sistematizado que permita captar a percepção dos pequenos 

empreendedores a respeito das condições de empreendedorismo na unidade de 

análise aqui considerada. Nessa direção, a pesquisa aqui realizada contribuirá 

para desvelar o tema. 

 

3.2 Unidade de análise  

 

Neste estudo, a unidade de análise escolhida foi o município de Piumhi, que está 

situado na região centro-oeste do estado de Minas Gerais. Segundo dados do 
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IBGE (2018), a população estimada em 2019 é de 34.456 habitantes. Entre os 

853 municípios do estado de Minas Gerais, está na 65a posição no ranking em 

termos de IDH-M na pesquisa efetuada no endereço eletrônico do Sebrae 

(2018a). Esse índice denota que a cidade tem fator de desenvolvimento alto, ou 

seja, 0,737.  

 

O Sebrae (2013) encontrou que, no município, 90,4% dos domicílios têm acesso à 

àgua e 99,8% à energia. Outra informação que merece citação é que o município 

possui três vias de acesso rodoviário, que são as rodovias BR-354, MG-050 e 

MG-439. 

 

O PIB anual per capita, nessa pesquisa, mostra que em 2011 o município 

apresentou o valor anual de R$ 26.430,00 contra R$ 19.573,00 no estado, R$ 

18.353,00 na regional e R$ 21.769,00 na microrregião. Mostra, ainda, crescimento 

de 274% nas receitas correntes do município. Isso significa que em 2002 o valor, 

que era de aproximadamente R$ 15 milhões, passou para R$ 57 milhões em 

2012. 

 

Sendo assim, por essas razões, a referida cidade foi escolhida para ser a unidade 

de análise deste trabalho.  

 

3.3 Unidade de observação  

 

A unidade de observação deste trabalho são os empreendedores responsáveis 

pelas PMEs do município, ou seja, microempreendedores individuais e dirigentes 

ou proprietários de micro, pequenas e médias empresas. 

 

3.4 Procedimentos para coleta dos dados 

 

Nesta investigação utilizaram-se tanto métodos quantitativos quanto qualitativos 

de análise. Para o primeiro caso,  os dados foram obtidos por meio de survey com 

121 respondentes. Os questionários foram enviados pela plataforma Google 

Docs. Para a obtenção dos dados qualitativos, foram adotados questionários 
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semiestruturados, que embasaram as entrevistas realizadas com 13 

empreendedores locais. 

 

O desenvolvimento da rede de contatos foi um procedimento crucial para a 

consecução desta parte do trabalho. A princípio, os testes foram aplicados à 

distância, por intermédio deste “network”, via e mail e aplicativo “Whatsapp”. 

Entretanto, em determinado momento, percebeu-se que o processo de coleta de 

dados não obteve a celeridade almejada. Desta forma, este pesquisador 

diligenciou até o município de Piumhi, tomando o cuidado de encontrar 

pessoalmente com os indivíduos, que por sua vez, fizeram parte desta rede de 

contatos com o objetivo de propiciar maior credibilidade para que o trabalho de 

campo fluísse de maneira mais célere. A visita à cidade ocorreu entre os dias 28 

de agosto a 02 de setembro de 2019, ou seja, durante cinco dias, incluindo 

trabalho no sábado e no domingo. 

 

No primeiro dia, foram visitados os contatos citados alhures, com o objetivo de 

potencializar a fugacidade da atividade e ao mesmo tempo, alguns questionários 

foram aplicados via aparelho celular. 

 

Nos dias subsequentes, utilizando-se das benesses dos contatos efetuados 

anteriormente, foram aplicados os restantes dos questionários válidos.  

 

Outra forma de aplicação do questionário foi a forma impressa dos formulários 

com a aplicação “in loco”, devido à ausência de afinidade de alguns depoentes 

com relação aos meios eletrônicos, por parte dos entrevistados.  

 

Esta ação, por sua vez, possibilitou ao pesquisador maior agilidade na obtenção 

dos dados para conclusão da pesquisa de campo desta dissertação.  
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3.4.1 Elaboração do questionário para o survey 

  

A escolha do survey como método de coleta dos dados se justifica por permitir 

tratamento e análise estatística dos resultados obtidos, permitindo a utilização de 

métodos quantitativos rigorosos. 

 

Babbie (2003) destaca três aspectos positivos em relação à utilização de um 

survey: 

 

a) Há a possibilidade de o pesquisador controlar as variáveis; 

b) Podem-se codificar as respostas por via das perguntas; 

c) possibilita efetuar observações de forma neutra e precisa. 

 

O autor adverte que o survey requer planejamento acurado por parte do 

entrevistador, além do monitoramento constante, isso com a finalidade de 

identificar e tomar as devidas providências caso ocorra algum imprevisto. 

Assegura também que o método busca identificar, de forma padronizada, como 

são a distribuição e a característica da população estudada. 

 

Sendo assim, no preâmbulo do questionário, os entrevistados foram distribuídos 

em três características, a saber: 

 

a) Tempo de atuação no mercado; 

b) ramo de atividade; 

c) enquadramento fiscal segundo a média de faturamento anual. 

 

O procedimento da coleta de dados foi por via da plataforma Google Docs® para 

coletar informações sobre a percepção dos empreendedores de Piumhi-MG sobre 

as condições do empreendedorismo local.  

 

As afirmativas foram mensuradas utilizando-se a escala Likert com respostas 

psicométricas adotadas em pesquisas de opinião. Bermudes, Santana, Braga e 

Souza (2016) ensinam que a referida escala foi desenvolvida por Rensis Likert 

(1903-1981) no ano de 1932.  
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Silva Júnior e Costa (2014) a descrevem como uma metodologia capaz de 

desenvolver um conjunto de assertivas nas quais o entrevistado expressará a 

intensidade de sua concordância. 

 

Neste trabalho, a escala de Likert possui cinco alternativas, variando entre 

concordo totalmente e discordo totalmente (Figura 3). 

 
 
5. A capacidade de comunicação entre os empreendedores locais é satisfatória. 
 

o 1. Discordo totalmente 

o 2. Discordo 

o 3. Não concordo nem discordo 

o 4. Concordo 

o 5. Concordo totalmente 
 

Figura 3  
Modelo da Escala de Likert. 
Fonte: imagem extraída do google.docs.  
 

Os participantes da pesquisa, nessa modalidade, foram motivados a avaliar a 

opção disponibilizada segundo as alternativas existentes na escala. 

 

O questionário incorporou um termo de esclarecimento em que constam os 

objetivos e a identificação dos seus responsáveis: mestrando e professor 

orientador (Figura 4). 

 

 
Figura 4  
Objetivos e a identificação dos responsáveis pelo questionário. 
Fonte: imagem extraída do google.docs.  
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A disponibilização desta pesquisa ocorreu por meio eletrônico mediante as 

seguintes justificativas: 

 

a) Celeridade no processo devido à facilidade de repasse via aplicativo 

Whatsapp e acesso a e-mails; 

b) economia de recursos financeiros para o pesquisador; 

c) mais agilidade no envio, recepção e processamento das respostas; 

d) possibilidade de enviar uma quantia considerável de questionários com a 

viabilidade de exportar os dados para outras ferramentas.  

 

Os questionários foram aplicados, ainda, de forma presencial via formulário 

impresso e com o uso de aparelho celular. 

 

O presente questionário foi estruturado e fundamentado de acordo com 

referencial teórico. Dessa forma, o instrumento de coleta de dados se 

consubstanciou na análise das duas dimensões de análise do 

empreendedorismo, ou seja, aspectos econômicos e aspectos socioculturais, 

como ilustra a Figura 2.  

 

3.4.2 Pré-teste do questionário  

 

Ramalho (2006) recomenda que, antes da aplicação de um questionário, seja 

feito um pré-teste em campo, com o objetivo de assegurar que não haja dúvidas, 

desinteresse ou desvios em decorrência de falha na comunicação entre 

entrevistador e entrevistados.   

 

Para o autor, é importante que se faça o pré-teste em campo para assegurar que 

a ferramenta possa fornecer dados robustos para o estudo a ser elaborado. Com 

essa precaução, podem-se identificar eventuais problemas que futuramente 

possam comprometer a reputação da pesquisa, em decorrência de peculiaridades 

culturais do local. 
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Após a elaboração, revisão e formatação do questionário, foi aplicado o pré-teste 

em uma amostra de oito entrevistados. Foi utilizada a “autoaplicação”, que foi 

verossímil ao processo utilizado no levantamento definitivo.  

 

Por intermédio do pré-teste, uma das entrevistadas teve dificuldade de 

compreensão a respeito de uma informação requerida na assertiva “as alíquotas 

de impostos para as PMEs locais favorecem o empreendedorismo”. Para a 

respondente, não ficou claro o significado da expressão “PMEs”. Sendo assim, 

ficou definido que essa expressão seria acompanhada de seu significado - “PMEs 

(micro, pequenas e médias empresas)”. Dessa forma, a afirmativa ficou redigida 

da seguinte forma: “as alíquotas de impostos para as PMEs (micro, pequenas e 

médias empresas) locais favorecem o empreendedorismo”. 

 

Com o objetivo de aumentar a predisposição dos entrevistados a responder os 

questionários, adicionou-se ao questionário uma fotografia da cidade (Figura 5). 

  

 

Figura 5 
Imagem aérea de Piumhi. 

Fonte: Google 2019. 

No entanto,  duas entrevistadas sugeriram que a fotografia fosse alterada. 

Segundo elas, o mau tempo mostrado ao fundo da fotografia  retratava um ar 

sombrio para o município. Assim, a fotografia inicial foi substituída por uma vista 

aérea mais agradável da região (Figura 6). 
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Figura 6  
Fotografia aérea da cidade de Piumhi-MG. 
Fonte: Google 2019. 

 

Outra ponderação que merece a atenção está relacionada à assertiva de número 

três, cuja redação original era “o suporte especializado às PMEs (micro, pequenas 

e médias empresas) por meio da realização de cursos e outros eventos é 

adequado para estimular o empreendedorismo local”. De acordo com uma 

entrevistada, não ficou clara a forma pela qual fora redigida a expressão, sendo 

assim, a alternativa foi alterada para “o suporte especializado às PMEs (micro, 

pequenas e médias empresas) por meio da realização de cursos, treinamentos, 

consultorias realização de feiras e outros eventos é adequado para estimular o 

empreendedorismo local”. 

 

Outro entrevistado alertou sobre a necessidade de duas alterações na assertiva 

oito, sendo que a primeira estava relacionada ao entendimento e a segunda à 

concordância e tinha como redação original: “o conhecimento dos serviços 

prestados pelos órgãos de apoio às PMEs (micro, pequenas e médias empresas) 

no município é adequada”. Com essas observações, com a finalidade de tornar a 

pesquisa mais cristalina, a assertiva passou a ter a seguinte redação: “o nível de 

conhecimento dos serviços prestados pelos órgãos de apoio às PME s (micro, 

pequenas e médias empresas) no município é adequado”. 

 

A assertiva de número 10 fora formulada da seguinte forma: “o conhecimento do 

volume de recursos disponíveis ao empreendedor local é adequado”. No pré-teste 

foi identificada a necessidade de mudanças para melhor compreensão dos 

entrevistados. Dessa forma, o enunciado foi reescrito para “o nível de 

conhecimento acerca do volume de recursos disponíveis ao empreendedor local é 

adequado”. 
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Para um dos respondentes do pré-teste, a assertiva de número 11 também 

carecia de reformas para evitar interpretações dúbias. O texto original fora escrito 

da seguinte forma: “o conhecimento dos avanços tecnológicos disponíveis ao 

empreendedor local é adequado”. Após o retorno obtido pelo entrevistado, 

obteve-se a seguinte redação: “o grau de conhecimento acerca dos avanços 

tecnológicos disponíveis ao empreendedor local é adequado”. 

 

Por fim, a última afirmação, que fora escrita como “o empreendedor em potencial 

da região consegue identificar as oportunidades para empreender”, segundo um 

dos participantes do pré-teste oferecia o risco de dificuldade de entendimento. E 

por precaução foi alterada para: “o agente que pretende iniciar um 

empreendimento na região consegue identificar as oportunidades para 

empreender”. 

 

Finalmente, considerados todos os aspectos relevantes identificados pelo pré-

teste, as afirmativas foram reelaboradas, com o intuito de assegurar que o 

processo de autoaplicação não comprometesse a qualidade das respostas.  

 

3.4.3 Perguntas semiestruturadas  

 

O segundo procedimento metodológico de coleta de dados foi a aplicação de um 

questionário com perguntas semiestruturadas. Por seguirem um roteiro que tinha 

por finalidade garantir mínima organização, foram consideradas semiestruturadas. 

Devido ao fato de terem seu objeto fixado pelo pesquisador, consequentemente 

direcionou o tema de acordo com o interesse da pesquisa (Boni & Quaresma, 

2005; Brito & Feres, 2011; Haguette, 1992 & Mattos  2010). Os questionários 

foram aplicados em 13 empreendedores do município de Piumhi, escolhidos de 

acordo com sua disponibilidade. 

 

O modelo teórico norteou e consubstanciou o elenco de questões 

semiestruturadas. Com isso, foi realizado um roteiro de entrevistas cujo objetivo 

foi conduzir o processo de coleta. Para garantir mais celeridade na coleta de 

dados desse questionário, eles foram enviados via e-mail para os respondentes. 
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O intuito do questionário foi propiciar aos entrevistados elementos para responder 

de forma livre às questões apresentadas para captar sua percepção quanto às 

condições do empreendedorismo no município de Piumhi-MG. Isso de acordo 

com as duas dimensões de análise deste trabalho (econômico e sociocultural). 

 

O roteiro de perguntas semiestruturadas foi elaborado sob a égide do modelo 

teórico conceitual (Tabela 1), disponível no Apêndice A. 

Tabela 1                             

Roteiro de perguntas semiestruturadas 

  Indicadores Perguntas 

A
s
p

e
c
to

s
 

e
c
o

n
ô

m
ic

o
s

 

Políticas públicas de incentivo ao 
empreendedorismo 

As políticas públicas de incentivo ao 
empreendedorismo local são adequadas? 

Legislação tributária para incentivo 
ao empreendedorismo 

O suporte especializado às PMEs por meio da 
realização de cursos e outros eventos é adequada 
para estimular o empreendedorismo local? 

Suporte especializado às PMEs O conhecimento dos serviços prestados pelos órgãos 
de apoio às PME s no município é adequada? 

A
s
p

e
c
to

s
 s

o
c
io

c
u

lt
u

ra
is

 

Capacidade de comunicação A capacidade de comunicação entre os 
empreendedores locais é satisfatória? 

O uso adequado das redes sociais Os empreendedores locais fazem uso adequado das 
redes sociais? 

Mobilização dos recursos latentes 
 
 

A mobilização (utilização) dos recursos latentes 
(recursos humanos, tecnológicos e institucionais) na 
região é adequada à geração do empreendedorismo 
local? 

Utilização das redes informais de 
interação social 

A utilização das redes informais de interação social 
facilita o empreendedorismo local? 

O conhecimento do volume de 
recursos 

O conhecimento do volume de recursos necessários 
ao empreendedorismo é adequado? 

Conhecimento dos avanços 
tecnológicos  

O conhecimento dos avanços tecnológicos disponíveis 
aos negócios locais é adequado? 

Identificação de oportunidades para 
empreender 

O empreendedor em potencial da região consegue 
identificar as oportunidades para empreender? 

 

Portanto, os procedimentos para a coleta de dados seguiram as seguintes etapas: 

 

a) Planejamento das ações; 

b) aplicação do pré teste; 

c) estabelecimento de uma rede de contatos para potencializar a participação 

dos empreendedores do município de Piumhi; 

d) aplicação dos questionários. 
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O planejamento pretendeu promover celeridade nas ações, além de prever 

eventuais fatores que poderiam complicar o andamento da atividade de campo. 

 

A aplicação do pré-teste foi necessária para averiguar a existência de assertivas 

com inconsistências que pudessem comprometer seu entendimento. 

O desenvolvimento da rede de contatos foi um procedimento crucial para a 

consecução dessa parte do trabalho. A princípio, os testes foram aplicados a 

distância, por intermédio desse network, via e-mail e aplicativo Whatsapp.  

 

No entanto, em determinado momento, percebeu-se que o processo de coleta de 

dados não obteve a celeridade almejada. Dessa forma, este pesquisador 

diligenciou até o município de Piumhi, tomando o cuidado de encontrar 

pessoalmente com os indivíduos que fizeram parte dessa rede de contatos, com o 

objetivo de propiciar mais credibilidade para que o trabalho de campo fluísse de 

maneira mais célere. A visita à cidade ocorreu entre os dias 28 de agosto e 2 de 

setembro de 2019 - durante cinco dias -, incluindo trabalho no sábado e no 

domingo. 

 

No primeiro dia, foram visitados os contatos escolhidos, para potencializar a 

fugacidade da atividade. Ao mesmo tempo, alguns questionários foram aplicados 

via aparelho celular. 

 

Nos dias subsequentes, utilizando-se das benesses dos contatos efetuados 

anteriormente, foram aplicados os restantes dos questionários válidos.  

 

Outra forma de aplicação do questionário foi a forma impressa dos formulários 

com a aplicação in loco, devido à ausência de afinidade de alguns depoentes em 

relação aos meios eletrônicos, por parte dos entrevistados.  

 

Essa ação, por sua vez, possibilitou ao pesquisador mais agilidade na obtenção 

dos dados para conclusão da pesquisa de campo desta dissertação.  
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4  Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

As informações extraídas mediante survey receberam tratamento quantitativo, ao 

passo que aquelas extraídas por meio das entrevistas semiestruturadas foram 

analisadas com base na técnica da análise de conteúdo. 

 

O modelo de análise (Figura 2), desenvolvido a partir do exame da literatura e 

constituído por duas dimensões e 12 indicadores, atende ao primeiro objetivo 

específico desta pesquisa. 

 

Neste capítulo relata-se como cada um dos objetivos específicos estabelecidos foi 

atingido. 

 

4.1 Tratamento e análise estatística dos dados 

 

Os dados quantitativos foram tabulados com a utilização dos softwares Statistical 

Package for Social Science (SPSS) e Excel. Inicialmente, examinou-se o perfil da 

amostra utilizada a partir da distribuição em frequência concernente ao tempo em 

que o entrevistado atua no mercado, ao seu ramo de atividade e ao valor médio 

do seu faturamento anual. Adicionalmente, examinou-se a consistência interna da 

escala do questionário construído a partir do modelo teórico aqui utilizado para os 

entrevistados. Nesse caso, o que se fez foi examinar a intensidade das 

correlações entre os indicadores dos construtos, o que permitiu verificar a 

confiabilidade da escala por meio do coeficiente Alfa de Cronbach (α), como é 

amplamente conhecido (Cronbach, 1951).  

 

Em terceiro lugar, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman (Spector, 

1992), pretendendo proceder a uma comparação entre as duas dimensões do 

modelo de análise bem como entre seus indicadores.  

 

Finalmente, examinaram-se os possíveis impactos das características do 

empreendedor entrevistado sobre cada uma das dimensões do modelo. 

 

 



 
 

71 

4.1.1 Perfil da amostra utilizada 

 

A amostra utilizada neste estudo foi constituída por 121 respondentes, entre os 

quais 100 (82,6%) informaram ter mais de 42 meses de atuação. Os demais 

respondentes distribuíram-se entre 16 (13,2%) que apresentaram tempo de 

atuação entre seis e 41 meses e os que mostraram, no máximo, cinco meses 

(4,1%) (Figura 7). 

 

 

Figura 7 
Distribuição da amostra segundo o tempo de atuação. 
Fonte: dados da pesquisa.  

 

Em termos de faturamento médio anual, o maior percentual dos respondentes se 

classificou como microempreendedor individual (43%). Compõem o percentual 

restante 34,7% atuando em microempresas e 22,3% em empresas de pequeno 

porte (Figura 8). 
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Figura 8 
Distribuição da amostra segundo o faturamento médio anual. 
Fonte: dados da pesquisa.                

 

Quanto ao ramo de negócios, o maior percentual dos respondentes (32,2%) atua 

na prestação de serviços, seguido de 27,3% no comércio em geral e 10,7% na 

indústria de processamento de alimentos (Figura 9). 

 

 

Figura 9 
Distribuição da amostra segundo o ramo de atividade. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.1.2 Análise de consistência da escala utilizada 

 

A análise da fidedignidade da escala do questionário para cada um dos dois  

construtos (ou dimensões) que, em conjunto, perfazem o modelo de análise 

utilizado nesta dissertação foi realizada por meio do coeficiente Alfa de Cronbach 

(α), largamente utilizado pela academia (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005). 

 

A Tabela 2 apresenta uma síntese dos dados obtidos por meio da amostra 

extraída na região. Os valores encontrados mostram que o instrumento de medida 

utilizado (questionário) é confiável, uma vez que para pesquisas exploratórias o 

valor mínimo sugerido para o α é de 0,60 (Hair, Babin, Money & Samouel, 2005). 

  

Análise ainda mais detalhada mostra que apenas um dos indicadores – a 

utilização das redes informais de interação social facilita o empreendedorismo 

local - poderia ser questionável na composição do construto sociocultural. 



 
 

73 

Entretanto, sua exclusão não melhoraria de modo significativo a consistência da 

escala, pois elevaria o coeficiente Alfa de Cronbach de 0,680 para 0,715. Desse 

modo, optou-se por mantê-lo em face da inexistência de uma razão teórica sólida 

para suprimi-lo como indicador da dimensão considerada. 

 

Essa síntese mostra como foi alcançado o segundo objetivo específico, cuja 

proposta foi analisar a confiabilidade da escala do questionário referente aos 

construtos que compõem o modelo utilizado nesta pesquisa. 

 

Tabela 2 

Análise da fidedignidade da escala 

Dimensões Variáveis 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach 
se Item Deletado 

Econômica 

1. As políticas públicas de incentivo ao 
empreendedorismo local são adequadas 

0,604 

,469 
 

2. As alíquotas de impostos para as PMEs 
(micro, pequenas e médias empresas) locais 

favorecem o empreendedorismo 

,598 
 
 

3. O suporte especializado às PMEs (micro, 
pequenas e médias empresas) por meio da 

realização de cursos, treinamentos, 
consultorias realização de feiras e outros 

eventos é adequado para estimular o 
empreendedorismo local. 

,545 
 
 
 
 

4. A disponibilidade de crédito às PMEs (micro, 
pequenas e médias empresas) locais é 

adequada. 

,595 
 
 

5. A capacidade de comunicação entre os 
empreendedores locais é satisfatória. 

,526 
 

Sociocultural 

6. Os empreendedores locais fazem uso 
adequado das redes sociais. 

0,680 
 
 

,650 
 

7.  A mobilização (utilização) dos recursos 
latentes (recursos humanos, tecnológicos e 

institucionais) na região é adequada à geração 
do empreendedorismo local. 

,612 
 
 
 

8. O nível de conhecimento dos serviços 
prestados pelos órgãos de apoio às PMEs 
(micro, pequenas e médias empresas) no 

município é adequado. 

,640 
 
 
 

9. A utilização das redes informais de interação 
social facilita o empreendedorismo local. 

,715* 
 

10. O nível de conhecimento acerca do volume 
de recursos disponíveis ao empreendedor local 

é adequado. 

,620 
 
 

11. O grau de conhecimento acerca dos 
avanços tecnológicos disponíveis ao 

empreendedor local é adequado. 

,624 
 
 

12. O agente que pretende iniciar um 
empreendimento na região consegue 

identificar as oportunidades para empreender. 

,646 
 
 

* Optou-se por não retirar o item.   
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4.1.3 Análise da importância das dimensões e dos seus respectivos 

indicadores  

 

Neste caso, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, que permite a 

comparação de dados amostrais relacionados e obtidos mediante uma atribuição 

de postos, como ocorre na escala Likert utilizada nesta dissertação (Spector, 

1992). Na aplicação desse tipo de teste, o mesmo respondente fornece mais de 

uma informação que, no presente caso, refere-se aos escores atribuídos a cada 

indicador.  

 

Inicialmente, por meio do teste de Friedman, verificou-se se há diferença 

significativa entre as duas dimensões de análise utilizadas e também se essa 

diferença existia entre os indicadores ao considerar cada dimensão 

individualmente. Quando a hipótese básica - não há diferença significativa entre 

as dimensões e entre os indicadores de uma mesma dimensão - é rejeitada, 

procede-se, ainda, ao teste de comparações múltiplas para identificar as 

diferenças entre as dimensões e/ou entre os indicadores.  

 

As Tabelas 3 a 5 mostram os resultados fornecidos pelo pacote estatístico SPSS. 

Comparando-se a probabilidade de significância calculada (p-valor) com nível de 

significância de 5%, ou até mesmo de 1%, foram obtidas as seguintes 

conclusões: 

 

a) Na percepção dos entrevistados, os aspectos culturais se mostraram mais 

relevantes para captar o clima de empreendedorismo na região (Tabela 3); 

b) a dimensão aspecto econômico é mais impactada pelos indicadores -  

suporte especializado, disponibilidade de crédito e capacidade de 

comunicação entre os empreendedores - (Tabela 4) na visão do 

entrevistado; 

c) a dimensão aspecto sociocultural, na visão do pesquisado, é mais 

impactada pelo indicador - utilização das redes informais de interação 

social (Tabela 5). 
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As análises anteriormente delineadas atendem ao terceiro e quarto objetivos, uma 

vez que explicitam a dimensão mais significativa bem como os indicadores de 

mais impactos sobre cada dimensão do modelo. 

 

Tabela 3 

Caracterização dos entrevistados segundo as duas dimensões 

Dimensões 

Medidas Descritivas 

P-valor Conclusão Média DP P25 Mediana P75 

      

p<0,001** 

Aspectos 
socioculturais> 

aspecto econômico 
 

Aspectos socioculturais 
 

3,12 0,62 2,71 3,14 3,57 

Aspectos econômicos 
 

2,83 0,72 2,40 2,80 3,20 

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 
– DP: desvio-padrão 
– P: percentil. 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 4 

Caracterização dos entrevistados segundo a dimensão econômica. 
  

Dimensão Econômica 

Medidas Descritivas P-valor 
 

Conclusão 
 Média DP P25 Mediana P75 

3. O suporte especializado às PMEs 
(micro, pequenas e médias 

empresas) por meio da realização 
de cursos, treinamentos, 

consultorias realização de feiras e 
outros eventos é adequado para 
estimular o empreendedorismo 

local. 

3,05 
 
 
 
 
 
 
 

1,13 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 
 
 
 
 
 
 
 

3,00 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 
 
 
 
 
 
 
 

 0,004**  3=4=5>1=2  

4. A disponibilidade de crédito às 
PMEs (micro, pequenas e médias 

empresas) locais é adequada. 

2,97 

 

1,22 

 

2,00 

 

3,00 

 

4,00 

 

5. A capacidade de comunicação 
entre os empreendedores locais é 

satisfatória. 

2,96 

 

1,14 

 

2,00 

 

3,00 

 

4,00 

 

1. As políticas públicas de incentivo 
ao empreendedorismo local são 

adequadas 

2,63 

 

1,18 

 

2,00 

 

3,00 

 

4,00 

 

2. As alíquotas de impostos para as 
PMEs (micro, pequenas e médias 

empresas) locais favorecem o 
empreendedorismo 

2,57 

 

 

1,15 

 

 

2,00 

 

 

2,00 

 

 

3,00 

 

 

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
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– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,04** (nível de confiança de 96,0%). 

– DP: desvio-padrão 
 – P: percentil. 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

 

Tabela 5 

Caracterização dos entrevistados segundo a dimensão sociocultural. 
 

Dimensão Sociocultural 

Medidas Descritivas P-valor 
 

Conclusão 
 Média DP P25 Mediana P75 

9. A utilização das redes informais de 
interação social facilita o 
empreendedorismo local. 

3,69 
 
 

1,04 
 
 

3,00 
 
 

4,00 
 
 

4,00 
 
 

 0,003**  

9
>

6
=

1
2
>

1
1
>

7
=

8
>

1
0

  

6. Os empreendedores locais fazem 
uso adequado das redes sociais. 

3,36 
 

0,99 
 

3,00 
 

4,00 
 

4,00 
 

12. O agente que pretende iniciar um 
empreendimento na região consegue 

identificar as oportunidades para 
empreender. 

3,23 
 
 
 

1,10 
 
 
 

2,00 
 
 
 

3,00 
 
 
 

4,00 
 
 
 

11. O grau de conhecimento acerca 
dos avanços tecnológicos disponíveis 
ao empreendedor local é adequado. 

3,12 
 
 

1,07 
 
 

2,00 
 
 

3,00 
 
 

4,00 
 
 

7.  A mobilização (utilização) dos 
recursos latentes (recursos humanos, 

tecnológicos e institucionais) na 
região é adequada à geração do 

empreendedorismo local. 

2,92 
 
 
 
 

1,05 
 
 
 
 

2,00 
 
 
 
 

3,00 
 
 
 
 

4,00 
 
 
 
 

8. O nível de conhecimento dos 
serviços prestados pelos órgãos de 
apoio às PMEs (micro, pequenas e 
médias empresas) no município é 

adequado. 

2,81 
 
 
 
 

1,02 
 
 
 
 

2,00 
 
 
 
 

3,00 
 
 
 
 

4,00 
 
 
 
 

10. O nível de conhecimento acerca 
do volume de recursos disponíveis ao 

empreendedor local é adequado. 

2,74 
 
 

1,08 
 
 

2,00 
 
 

3,00 
 
 

4,00 
 
 

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,03** (nível de confiança de 97,0%). 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

4.1.4 Análise da associação entre a percepção sobre as condições de 

empreendedorismo local e as características do empreendedor 

 

Neste subitem, procedeu-se a um teste de diferença de medianas para permitir a 

comparação entre os resultados referentes às percepções apresentadas pelas 

diversas características dos respondentes. Nesse caso, compararam-se as 

percepções considerando-se inicialmente cada uma das dimensões que captam a 

percepção da questão do empreendedorismo local. 
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A Tabela 6 mostra não haver a associação estatisticamente significativa entre o 

tempo de atuação do respondente no mercado e sua percepção sobre os 

aspectos econômicos nem sobre os aspectos socioculturais do 

empreendedorismo na região. 

 

Tabela 6 

Associação entre o tempo de atuação do respondente e sua percepção sobre as 
dimensões econômicas e socioculturais do empreendedorismo local 

Construtos 
(dimensões) Tempo de Atuação 

Medidas Descritivas 

P-valor Conclusão 1 Q Mediana 3 Q 

Aspectos econômicos 
Menos de 42 meses 2,40 2,60 3,60 0,995 Iguais 
Mais de 42 meses 2,40 2,80 3,20 

  

Aspectos socioculturais  
Menos de 42 meses 2,64 3,14 3,71 0,653 Iguais 
Mais de 42 meses 2,71 3,14 3,57     

Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney. 
         - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível 
de confiança de 95%). 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

A Tabela 7 mostra também não haver associação entre o nível do faturamento e a 

percepção dos aspectos econômicos e socioculturais do empreendedorismo local. 

 

Tabela 7 

Associação entre o nível de faturamento do respondente e sua percepção sobre 
as dimensões econômicas e socioculturais do empreendedorismo local 

Construtos 
(dimensões) 

 Valor médio do faturamento 
anual 

Medidas Descritivas P-valor 
 

Conclusão 
 1 Q Mediana 3 Q 

Aspectos 
Econômicos 

Empresa de pequeno porte (EPP)  
de R$ 360.000,01 a R$ 
4.800.000,02 

2,20 
 
 

2,60 
 
 

3,00 
 
 

0,694 Iguais 
Microempreendedor individual 
(MEI) até R$ 81.000,02 

2,40 
 

2,80 
 

3,35 
 

Microempresas   
de R$ 81.000,01 até R$ 
360.000,02 

2,35 
 
 

2,80 
 
 

3,60 
 
 

Aspectos 
Socioculturais 

  

Empresa de pequeno porte (EPP) 
de R$ 360.000,01 a R$ 
4.800.000,02 

2,57 
 
 

3,29 
 
 

3,57 
 
  

 
0,642 

  

 
 

Iguais 
  

Microempreendedor individual 
(MEI) até R$ 81.000,02 

2,71 
 

3,14 
 

3,68 
 

Microempresas   
de R$ 81.000,01 até R$ 
360.000,02 

2,57 
 
 

3,00 
 
 

3,46 
 
 

Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de kruskall-Wallis. 
         - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 



 
 

78 

- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível 
de confiança de 95%). 

  Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

Quanto ao relacionamento entre as dimensões econômica e sociocultural e o 

ramo de atuação no mercado, não foi identificado algum tipo de associação, pois 

o teste estatístico apresentou p-valor acima de 5% (Tabela 8).  

 

Tabela 8 

Associação entre o ramo de atuação do respondente e sua percepção sobre as 
dimensões econômicas e socioculturais do empreendimento local 

Construtos 
(dimensões) 

 
Ramo de Atuação 

 

Medidas 
Descritivas 

P-
valor 

 
Conclusão 

 1 Q Mediana 3 Q 

Aspectos 
econômicos 

Comércio em geral exceto setor de alimentos 2,60 2,80 3,30 0,467 Iguais 
Prestação de serviços 2,20 2,80 3,20 

  
Alimentos 2,20 2,60 3,40 

  
Outros 2,15 2,60 3,00 

 
 

Aspectos 
socioculturais 

Comércio em geral exceto setor de alimentos 2,79 3,29 3,64 0,660 Iguais 
Prestação de serviços 2,57 2,86 3,43 

  Alimentos 2,57 3,14 3,43 

  Outros 2,79 3,00 3,75     

Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney. 
         - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível 
de confiança de 95%). 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

As três análises precedentes examinaram a existência de associação 

estatisticamente significativa entre as diversas características dos respondentes e 

suas percepções sobre os aspectos econômicos e socioculturais do 

empreendedorismo no município de Piumhi. Assim, atendeu-se ao quinto objetivo 

específico deste estudo. 

 

4.2 Tratamento e análise qualitativa dos dados 

 

Godoy (1995, p. 58), em suas reflexões, entendeu que a análise qualitativa de 

dados: 

 
Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 
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estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 
dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.  

 

Para a consecução da análise qualitativa, foi usada a técnica da análise de 

conteúdo. Bardin (2011) classifica a análise de conteúdo como o uso de 

metodologias sistemáticas que relatam o teor das respostas dos entrevistados, 

com o objetivo de identificar a mensagem obtida, por intermédio da aplicação do 

questionário. Em outras palavras, para a autora, é significado contido nas 

entrelinhas, o que seria a análise da palavra utilizando o efeito da paráfrase.  

 

Caregnato e Mutti (2006) asseveram que essa técnica possibilita obter deduções 

objetivas do contexto social, com mais praticidade sobre o conteúdo da 

informação a ser trabalhada.  

 

A vantagem da utilização da técnica de análise de conteúdo, para Mattos (2010), 

é que potencializa as chances de novas concepções em uma atividade 

exploratória, que por sua vez caracteriza o presente trabalho. 

 

Quanto às fases da análise de conteúdo, Bardin (2011), Mattos (2010), Santos 

(2012), Silva e Fossá (2013) as ilustram nos termos da Figura 10: 

 

 

Figura 10 
Fases da análise de conteúdo. 
Fonte: adaptado de Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições, 70. 

 

1ª Fase – pré-análise  
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Nessa fase, de acordo com Bardin (2011), o material coletado é submetido ao 

processo de organização. A abstração pode ser uma aliada para que as ideias 

iniciais possam ser sequenciadas e tornarem-se plausíveis. Nesse momento 

sugere-se estabelecer um programa flexível no qual possam ser inseridas novas 

etapas no decurso das análises. A autora identificou três objetivos, que são: a) 

escolher os documentos submetidos à análise; b) formular hipóteses e objetivos; 

por fim, c) elaborar indicadores necessários à interpretação final. 

 

Nessa atividade, quanto ao tratamento ofertado às respostas coletadas, foram 

desenvolvidas três atividades: a) digitação; b) seleção para a formulação da 

análise das referidas respostas; c) codificação e preparação do material digitado. 

 

2ª Fase – exploração do material  

 

Nessa etapa, foi pesquisado o sentido da palavra, sua codificação e a sua 

transformação. Bardin (2011) adverte que essa fase é longa, extenuante e 

minuciosa, pois é a sequência do planejamento previamente estabelecido. E 

nesse momento a codificação escorreita é fundamental para o sucesso da 

conversão, agrupamento e classificação das respostas. 

 

As atividades relacionadas adiante consubstanciaram essa fase:  

 

a) Seleção dos textos que desempenharam o papel de unidades de registro 

para formar o conteúdo da análise das indagações; 

b) compilação do conteúdo das unidades de registros com o conceito 

norteador, elaborada com base na revisão da literatura (Tabela 2). O 

conceito norteador consiste em afirmações provisórias sobre as quais se 

presume  ter captado a percepção dos empreendedores do município de 

Piumhi acerca das condições do empreendedorismo local, conforme as 

dimensões de análise. Na sequência, cada unidade de registro fora 

agrupada nos termos da categorização apriorística (Campos, 2004);    

c) sequencialmente, foram estabelecidos os indicadores para promover a 

interpretação do material classificado anteriormente;  
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d) por fim, foi feita a montagem de uma tabela para o agrupamento de 

opiniões verossímeis entre os depoentes. Isso possibilitou fazer as 

deduções de acordo com o modelo de pesquisa proposto (Apêndice B). 

A Tabela 9 mostra os conceitos norteadores extraídos com base no referencial 

teórico para cada item do roteiro de entrevista. 

 

Tabela 9  

Conceitos norteadores teóricos 

  Roteiro de entrevista Conceito norteador teórico 

1 

As políticas públicas de incentivo ao 
empreendedorismo local são 
adequadas? 
 

As políticas de incentivo ao empreendedorismo 
são as formas de auxílio dos órgãos 
governamentais aos empreendedores de 
determinado local. 

2 

O suporte especializado às PMEs por 
meio da realização de cursos e outros 
eventos é adequada para estimular o 
empreendedorismo local? 

 

 

O suporte especializado às PMEs é o apoio de 
entidades como, por exemplo, associações, 
sindicatos, Sebrae, SENAR, SENAC, entre outros, 
que por sua vez têm o objetivo de auxiliar o 
empreendedor, em primeiro instante, a obter 
longevidade em seu negócio e em um segundo 
momento, potencializá-lo. 

3 
O conhecimento dos serviços 
prestados pelos órgãos de apoio às 
PME s no município é adequada? 

O conhecimento da diversidade dos serviços 
prestados pelos órgãos de apoio por parte dos 
empreendedores. 

4 
A capacidade de comunicação entre os 
empreendedores locais é satisfatória? 

 

A capacidade de comunicação do empreendedor 
local com seus clientes, isso com o objetivo de 
promover seu negócio. 

5 
Os empreendedores locais fazem uso 
adequado das redes sociais? 

 

O uso adequado das redes sociais para divulgar a 
marca, os produtos ou serviços dos 
empreendedores de Piumhi-MG. 

6 

A mobilização (utilização) dos recursos 
latentes (recursos humanos, 
tecnológicos e institucionais) na região 
é adequada à geração do 
empreendedorismo local? 

A mobilização dos recursos latentes é o uso dos 
recursos humanos tecnológicos e institucionais que 
não se sobressaem à espera da oportunidade ideal 
para emergirem. 

 

7 

A utilização das redes informais de 
interação social facilita o 
empreendedorismo local? 

 

A utilização das redes informais de interação social 
é o uso da comunicação informal para obtenção de 
informações que tendem a corroborar os negócios 
de uma localidade 

8 

O conhecimento do volume de recursos 
necessários ao empreendedorismo é 
adequado? 
 

 

O conhecimento do volume de recursos 
necessários ao empreendedorismo diz respeito à 
facilidade ao acesso à informação necessária ao 
empreendedor para promover a estabilidade e 
evolução do seu emprendimento. 

9 

O conhecimento dos avanços 
tecnológicos disponíveis aos negócios 
locais é adequado? 

 

O conhecimento dos avanços tecnológicos são os 
recursos destinados ao aumento da produção, 
faturamento e captação de novos clientes 
disponíveis. 

10 O empreendedor em potencial da 
região consegue identificar as 

A identificação das oportunidades para 
empreender serve como arcabouço para 
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oportunidades para empreender? impulsionar o surgimento de um novo negócio. 

Senar: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; Senac: Serviço Nacional de Aprendizagem  
Comercial. 

 

A partir do referencial teórico desenvolvido nesta pesquisa, foram preparados os 

conceitos norteadores (CN), com o fito de orientar a avaliação de cada unidade de 

registro das entrevistas. Silva (2017) sugere a utilização de uma estrutura mínima 

que possibilite a identificação do conteúdo analisado. 

 

No presente trabalho, seguindo a sugestão de Silva (2017), foram utilizados 

quatro pressupostos para categorizar as respostas extraídas das entrevistas, que 

se encontram detalhadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 

Pressupostos para categorização 

Pressupostos de categorização 

P1 A característica analisada corresponde ao sugerido pelo CN. 

P2 A característica analisada corresponde parcialmente ao sugerido pelo CN. 

P3 A característica analisada não corresponde ao sugerido pelo CN. 

P4 A característica identificada foi anômala em relação ao CN. 

 

3ª Fase – tratamento dos dados  

 

A tratativa dos dados foi realizada com o objetivo de se tornarem validadas. 

Sendo assim, o pesquisador obtém resultados robustos e, assim, propõe 

interpretações e deduções acerca dos objetivos previstos, englobando nesse 

exame, inclusive, descobertas inesperadas. Consequentemente, cria-se um novo 

estudo em torno de novas dimensões teóricas, surgindo daí um ciclo crescente do 

conhecimento sobre determinado tema (Bardin, 2011). 

 

Inicialmente, apresenta-se o perfil da amostra dos entrevistados de acordo com o 

tempo de atuação no mercado, o ramo do negócio e o enquadramento tributário 

conforme a média do faturamento anual. Foi analisado o total de 130 respostas 

advindas de 13 questionários, contemplando, cada um, 10 questões. 

 



 
 

83 

A etapa subsequente do trabalho consistiu em extrair as respostas das unidades 

de registro e analisá-las em conformidade com os pressupostos de categorização 

contidos na Tabela 10. Para sintetizar o resultado dessa categorização, foi criado 

o Apêndice B, que incorpora todas as respostas obtidas pelos questionários, tanto 

aquelas que tinham por objetivo identificar o perfil dos entrevistados, como as que 

objetivavam captar suas percepções acerca das condições do empreendedorismo 

no município de Piumhi-MG. 

 

4.2.1 Perfil da amostra dos entrevistados 

 

A Tabela 11 apresenta, de forma sintética, o perfil dos entrevistados segundo o 

tempo de atuação no mercado, o ramo do negócio em que atua e o seu 

enquadramento tributário. 

 

Tabela 11  

Perfil dos entrevistados 

Variáveis % 

Tempo de atuação Até 05 meses 0 

 
De 06 a 41 meses 7,69 

 
Acima de 42 meses 92,31 

Ramo de atuação Indústria de processamento de alimentos 7,7 

 
Comércio de alimentos processados 7,7 

 
Artesanato 15,4 

 
Comércio em geral exceto setor de alimentos 0,0 

 
Prestação de serviços 61,5 

 
Construção civil 0,0 

 
Representação comercial 7,7 

 
Restaurantes, bares, hotéis e similares 0,0 

Quanto ao valor médio do 
faturamento anual 

MEI (Microempreendedor Individual) até R$ 81.000,00 30,8 

 
Microempresas (MEI)  
R$ 81.000,01 a R$ 360.000,00 

61,5 

 
Empresa de pequeno porte (EPP)  
R$ 360.000,01 a R$ 4.800.000,00 

7,7 

       100 

 

As três caracterizações citadas anteriormente serão explanadas de forma 

apartada. 

 

4.2.1.1 Tempo de atuação no mercado 
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A Figura 11 mostra que, entre as respostas válidas, 92,31% dos entrevistados 

atuam em seu ramo há mais de 42 meses, enquanto que 7,69 têm entre seis e 41 

meses. 

 
Figura 11  
Tempo de atuação no mercado. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.1.2 Ramo do negócio em que atua 

 

Na Figura 12 percebe-se que, quanto ao ramo em que atuam, 7,7% dos 

entrevistados afirmaram atuar no setor de indústria de processamento de 

alimentos. O mesmo percentual englobou tanto o ramo de comércio de alimentos 

processados quanto representação comercial. E 15,4% dos respondentes 

laboram com artesanato, enquanto 61,5% são prestadores de serviços. 
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Figura 12 
Ramo do negócio em que atua. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.1.3 Faturamento médio anual 

 

Nota-se, na Figura 13, que quanto ao valor médio do faturamento anual, 7,7% dos 

entrevistados se enquadram como empresa de pequeno porte (EPP), 30,8% 

como microempreendedor individual até R$ 81.000,00; e 61,5% são 

microempresas, de R$81.000,01 a R$ 360.000,00. 

 

 

 
Figura 13  
Valor médio do faturamento anual (receita bruta). 
Fonte: dados da pesquisa. 
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4.2.2 Análise geral das dimensões por meio dos pressupostos de 

categorização 

 

Para conseguir captar a percepção dos entrevistados acerca das condições do 

empreendedorismo no município de Piumhi, realizou-se a conciliação entre as 

respostas ofertadas nos questionários e os conceitos norteadores (Tabela 9). Em 

um segundo momento, as referidas respostas foram classificadas adotando-se os 

quatro pressupostos de categorização constantes na Tabela 10. 

 

As respostas que vinham totalmente ao encontro do conceito norteador foram 

classificadas como P1. As respostas que correspondiam parcialmente ao conceito 

norteador receberam a classificação P2. As que foram enquadradas como P3 não 

guardavam concordância com o conceito norteador. Por fim, aquelas que foram 

enquadradas como P4 foram consideradas anômalas e, em tese, não diziam 

respeito ao real questionamento. 

 

Dessa forma, foram analisados os 13 questionários semiestruturados respondidos 

e o resultado foi apresentado de forma consolidada, abrangendo as duas 

dimensões do modelo de análise (Figura 14). 

 

 

Figura 14 
Classificação das respostas segundo os pressupostos de categorização. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Por intermédio do questionário, que se consubstancio no referencial teórico e nos 

conceitos norteadores, foi possível captar a percepção dos entrevistados.  

 

Das respostas, 27,69% foram caracterizadas como P1; 23,85% foram 

enquadradas como P2, por explicitar concordância parcial; 43,08% exprimiram 

discordância em relação ao conceito norteador e por isso estão caracterizadas 

como P3; e 5,38% foram consideradas anômalas, por não atenderem aos 

questionamentos realizados na pesquisa, ou seja, P4. 

 

Em função dos resultados, de forma geral, é possível concluir que, apesar do 

expressivo número de empreendedores existentes na cidade, aproximadamente 

dois terços dos entrevistados acreditam que as condições para exercer atividades 

empreendedoras no município devem melhorar ou, ainda, manifestam 

contrariedade quanto às circunstâncias do empreendedorismo local. 

 

Na sequência são examinadas separadamente as dimensões “econômicas” e  

“socioculturais” que, em conjunto, constituem o modelo de análise extraído do 

referencial teórico. 

 

4.2.2.1 Percepção sobre a dimensão aspectos econômicos 

 

Foram utilizados quatro indicadores nessa modalidade de pesquisa. 

 

A Figura 15 mostra que, considerando o resultado das entrevistas, no geral, 

17,31% admitiram que as condições do empreendedorismo são adequadas; 

25,00% manifestaram sua concordância, no entanto, com ressalvas. No entanto, 

a maioria asseverou seu descontentamento em relação aos aspectos econômicos 

para se empreender em Piumhi-MG. Insta salientar que 1,92% dos respondentes 

não responderam às perguntas nos termos indagados e, por esse motivo, tiveram 

suas respostas consideradas anômalas. 
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Figura 15 
Pressupostos de categorização: dimensão aspectos econômicos 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 12 exibe, em síntese, o enquadramento dos indicadores 

correspondentes à dimensão “aspectos econômicos” de acordo com os 

pressupostos de categorização. 

 

Tabela 12  

Dimensão dos aspectos econômicos 

Questões 

P1   P2   P3   P4   Total 

n %   n %   n %   n %   n % 

1) As políticas públicas de 
incentivo ao 
empreendedorismo local 
são adequadas? 

2 
 
 
 

15,38% 
 
 
 

  

3 
 
 
 

23,08% 
 
 
 

  

7 
 
 
 

53,85% 
 
 
 

  

1 
 
 
 

7,69% 
 
 
 

  

13 
 
 
 

100,00% 
 
 
 

 
2) O suporte especializado 
às PME’s por meio da 
realização de cursos e 
outros eventos é adequada 
para estimular o 
empreendedorismo local? 

3 
 
 
 
 

23,08% 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 

23,08% 
 
 
 
 

 

7 
 
 
 
 

53,85% 
 
 
 
 

 

0 
 
 
 
 

0,00% 
 
 
 
 

 

13 
 
 
 
 

100,00% 
 
 
 
 

 
3) O conhecimento dos 
serviços prestados pelos 
órgãos de apoio às PME’ s 
no município é adequada? 

 
2 
 
 
 

15,38% 
 
 

 

4 
 
 

30,77% 
 
 

 

7 
 
 

53,85% 
 
 

 

0 
 
 

0,00% 
 
 

 

13 
 
 

100,00% 
 
 

 
4) A capacidade de 
comunicação entre os 
empreendedores locais é 

2 
 
 

15,38% 
 
 

  
3 
 
 

23,08% 
 
 

  
8 
 
 

61,54% 
 
 

  
0 
 
 

0,00% 
 
 

  
13 
 
 

100,00% 
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satisfatória? 

 

4.2.2.1.1 Percepção sobre o indicador políticas públicas 

 

Dos respondentes, 15,38% anuíram às condições do empreendedorismo. Para 

23,08%, tais políticas são satisfatórias, no entanto, poderiam ser aprimoradas. 

Para a maioria dos entrevistados, ou seja, 53,85%, as políticas públicas voltadas 

para o empreendedorismo não são adequadas, enquanto que 7,69% não 

responderam adequadamente à questão e, por tal motivo, ela foi categorizada 

como anômala (Figura 16). 

 

 

Figura 16 
Percepção sobre o indicador políticas públicas. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.1.2 Percepção sobre o indicador suporte especializado às PMEs 

 

Para 53,85% dos respondentes, o suporte especializado às PMEs no município 

de Piumhi-MG não é adequado, por isso foram categorizadas como P3. Os 

demais respondentes apresentaram igual percentual de respostas classificadas 

como P1 e P2 (23,08%) cada um (Figura 17). 
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Figura 17 
Percepção sobre o indicador suporte especializado às PMEs. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.1.3 Percepção sobre o indicador o conhecimento acerca dos recursos 

oferecidos pelos órgãos de apoio 

 

De acordo com a Figura 18, 53,85% dos entrevistados não têm conhecimento 

acerca dos recursos oferecidos pelos órgãos de apoio às PMEs. Por essa razão 

foram inseridas na alternativa P3; 30,77% informaram que conhecem 

parcialmente tais recursos e por isso foram categorizados como P2; 15,38% 

assinalaram conhecimentos mais aprofundados sobre esses recursos, portanto, 

foram enquadrados como P1.  
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Figura 18  
Percepção sobre o indicador subutilização dos órgãos de apoio pelas PMEs. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.1.4 Percepção sobre o indicador capacidade de comunicação  

 

Para 61,54% dos entrevistados, os empresários locais não fazem uso adequado 

da comunicação. Dessa feita, suas respostas foram classificadas como P3. Em 

seguida, foram tipificados como P2 23,08% dos entrevistados que aludiram ser 

satisfatório o uso das redes sociais por parte do empresariado local, porém essa 

prerrogativa poderia se potencializar. Somente 15,38% dos respondentes 

concordaram que as redes sociais são utilizadas adequadamente para a 

divulgação dos produtos, marcas e serviços. Por essa razão, suas respostas 

foram denotadas como P1. Para ilustrar esses dados, foi elaborada a Figura 19. 

 
Figura 19 
Percepção sobre o indicador capacidade de comunicação. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2 Percepção sobre a dimensão aspectos socioculturais 

 

O objetivo dessa dimensão e de seus indicadores foi captar as atitudes da 

comunidade empreendedora local em relação às condições do 

empreendedorismo da cidade. Avaliando o resultado das entrevistas, no geral, em 

conformidade com a Figura 20, percebeu-se que 34,62% dos respondentes 

manifestaram que as condições socioculturais não contribuem para o 

empreendedorismo no município de Piumhi-MG. Assim, suas respostas foram 
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direcionadas para o pressuposto de categorização P3. Para 34,62% dos 

entrevistados, os empreendedores locais percebem positivamente os aspectos 

socioculturais. Suas respostas foram categorizadas como P1 pelo fato de 

considerarem as condições socioculturais como satisfatórias; 23,08% dos 

respondentes manifestaram-se de forma positiva, mas enfatizaram a possibilidade 

de melhorias nesse aspecto. Dessa forma, essas respostas foram classificadas 

como P2. Por fim, 7,69% ofertaram respostas que não se enquadraram nos 

questionamentos e por esse motivo tais respostas foram alocadas como P4, ou 

seja, anômalas. 

 

 

Figura 20 
Percepção sobre a dimensão aspectos socioculturais. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 13 sintetiza-se o enquadramento dos indicadores correspondentes à 

dimensão “aspectos socioculturais” de acordo com os pressupostos de 

categorização. 

 

Tabela 13  

Dimensão aspectos socioculturais 

Questões 
P1   P2   P3   P4   Total 

n %   n %   n %   n %   n % 
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5) Os empreendedores 
locais fazem uso 
adequado das redes 
sociais? 

3 
 
 
 

23,08% 
 
 
 

 

4 
 
 
 

30,77% 
 
 
 

 

6 
 
 
 

46,15% 
 
 
 

 

0 
 
 
 

0,00% 
 
 
 

 

13 
 
 
 

100,00% 
 
 
 

 
6) A mobilização 
(utilização) dos recursos 
latentes (recursos 
humanos, tecnológicos e 
institucionais) na região é 
adequada à geração do 
empreendedorismo local? 

3 
 
 
 
 
 

23,08% 
 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 

38,46% 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

30,77% 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 

7,69% 
 
 
 
 
 

 

13 
 
 
 
 
 

100,00% 
 
 
 
 
 

 
7) A utilização das redes 
informais de interação 
social facilita o 
empreendedorismo local? 

6 
 
 

46,15% 
 
 

  

1 
 
 

7,69% 
 
 

  

5 
 
 

38,46% 
 
 

  

1 
 
 

7,69% 
 
 

  

13 
 
 

100,00% 
 
 

 
8) O conhecimento do 
volume de recursos 
necessários ao 
empreendedorismo é 
adequado? 

4 
 
 
 

30,77% 
 
 
 

 

2 
 
 
 

15,38% 
 
 
 

 

5 
 
 
 

38,46% 
 
 
 

 

2 
 
 
 

15,38% 
 
 
 

 

13 
 
 
 

100,00% 
 
 
 

 
9) O conhecimento dos 
avanços tecnológicos 
disponíveis aos negócios 
locais é adequado? 

6 
 
 

46,15% 
 
 

 

2 
 
 

15,38% 
 
 

 

4 
 
 

30,77% 
 
 

 

1 
 
 

7,69% 
 
 

 

13 
 
 

100,00% 
 
 

 
10) O empreendedor em 
potencial da região 
consegue identificar as 
oportunidades para 
empreender? 

5 
 
 
 

38,46% 
 
 
 

  

4 
 
 
 

30,77% 
 
 
 

  

3 
 
 
 

23,08% 
 
 
 

  

1 
 
 
 

7,69% 
 
 
 

  

13 
 
 
 

100,00% 
 
 
 

 

4.2.2.2.1 Percepção sobre o indicador uso adequado das redes sociais  

 

O objetivo desse indicador é compreender se os empreendedores de Piumhi-MG 

fazem o uso adequado das redes sociais para divulgar sua marca, seus produtos 

ou serviços. Do conjunto de entrevistados, 15,38% afirmaram que o uso desse 

meio de comunicação é apropriado e por isso suas respostas foram interpretadas 

como P1. Já 23,08% foram categorizados como P2, por afirmarem que o uso das 

redes sociais para divulgação dos seus produtos ou serviços, por parte do 

empreendedor de Piumhi, é satisfatório, contudo, poderia melhorar. Nesse item, 

46,15% dos respondentes assinalaram que os empreendedores locais não fazem 

o uso adequado das redes sociais. Por essa justificativa, suas respostas foram 

assinaladas como P3. Os dados explanados anteriormente estão expostos na 

Figura 21. 
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Figura 21 
Percepção sobre o indicador uso adequado das redes sociais. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2.2 Percepção sobre o indicador mobilização dos recursos latentes 

 

A intenção dessa questão foi assimilar qual é a percepção sobre a mobilização 

dos recursos latentes, que por sua vez é o uso dos recursos humanos 

tecnológicos e institucionais que não se sobressaem à espera da oportunidade 

ideal para emergirem no município. Nessa parte, a categoria enquadrada como 

P1 atingiu a marca de 23,08%. Para 38,46% dos questionados, que foram 

classificados como P2, a utilização dos referidos recursos é feita de modo 

adequado, mas poderia ser mais bem explorada. Foram 30,77% os que 

discordaram sobre a capacidade de absorver tal riqueza, e por isso foram 

qualificados como P3. Esses resultados estão resumidos na Figura 22. 

 



 
 

95 

Figura 22 
Percepção sobre o indicador mobilização dos recursos latentes. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2.3 Percepção sobre o indicador utilização das redes informais de interação 

social 

 

O propósito desse ponto foi entender se o uso da comunicação informal para 

obtenção de informações necessárias para alavancar os negócios da localidade é 

satisfatório. A categoria P1 abrangeu 46,15% dos depoentes, portanto, de 

maneira geral, pode ser considerada adequada. Quanto a essa percepção, 7,69% 

concordam, mas acreditam que poderia ser melhor (P2). 38,46% discordam, 

sendo assim, foram classificados como P3.  

 

A Figura 23 mostra esses resultados. 

 

 

Figura 23 
Percepção sobre o indicador utilização das redes informais de interação social. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2.4 Percepção sobre o indicador conhecimento do volume de recursos 

disponíveis 

 

A finalidade deste tópico foi verificar se o empreendedor local é informado sobre o 

volume de recursos disponíveis. Entre os entrevistados, 38,46% manifestaram 

sua discordância, por isso foram enquadrados no pressuposto de categorização 
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P3. Houve concordância sem ressalvas por parte de 30,77% dos respondentes 

(P1). Já 15,38% foram classificados como P2 por considerarem o acesso à 

informação parcialmente adequado. Observou-se o mesmo percentual de 

entrevistados que não apresentaram respostas condizentes com a pergunta e 

foram, portanto, classificados como P4.  Os resultados estão retratados na Figura 

24. 

 

 
Figura 24 
Percepção sobre o indicador o conhecimento do volume de recursos disponíveis. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2.5 Percepção sobre o indicador conhecimento dos avanços tecnológicos 

disponíveis 

 

O objetivo dessa questão foi perceber se os empreendedores da cidade estão 

aptos a identificar quais são os avanços tecnológicos disponíveis, que têm a 

capacidade de lhes prover do aumento da produção, faturamento e captação de 

novos clientes. Entre os quatro pressupostos de categorização, a categoria P1 

englobou 46,15% dos entrevistados. Parte deles (15,38%) concordou 

parcialmente a respeito da percepção sobre esse indicador. A maioria (30,77%) 

não manifestou conhecimento dos avanços tecnológicos disponíveis e, por isso, 

suas respostas foram classificadas como P3. Os demais entrevistados (7,69%) 

não apresentaram respostas nos termos do questionamento, sendo classificados 

como P4. Os resultados gráficos encontram-se na Figura 25. 
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Figura 25 
Percepção sobre o indicador conhecimento dos avanços tecnológicos disponíveis. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2.6 Percepção sobre o indicador identificação de oportunidades para 

empreender 

 

O propósito deste tópico foi captar qual era a percepção dos responsáveis pelo 

empreendedorismo em Piumhi-MG sobre a capacidade de identificar as 

oportunidades para empreender a ponto de impulsionar o surgimento de um novo 

negócio. Nessa seara, o pressuposto de categorização P1 abrangeu 38,46% dos 

entrevistados, por considerarem os empreendedores locais aptos a identificar tais 

oportunidades; 30,77% anuíram parcialmente e por esse motivo foram 

enquadrados como P2; 23,08% afirmaram que o cidadão piumhiense não 

consegue identificar e potencializar novas oportunidades de negócio. Por 

ofertarem respostas que não atenderam ao questionado, 7,69% das respostas 

foram qualificadas como P4  (Figura 26). 
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Figura 26 
Percepção sobre o indicador identificação de oportunidades para empreender. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.3 Triangulação de métodos 

 

Combinar métodos por triangulação metodológica é a prática mais usual de 

triangulação aplicada nas pesquisas na atualidade.  

 

Quando diferentes abordagens quant e quali são combinadas em um estudo, a 

triangulação é dita ocorrer entre métodos. O objetivo é obter melhores resultados 

de pesquisa. Essa combinação “aumenta a capacidade de descartar explicações 

rivais [...] e reduz o ceticismo dos achados relacionados à mudança” (Hinds, 1989, 

p. 442). 

 

A utilização simultânea de uma abordagem analítica quantitativa e qualitativa é 

conhecida como triangulação de métodos. O objetivo de tal procedimento é 

entendido como capaz de assegurar mais consistência às conclusões (Silva, 

Azevedo, Klei & Ramalho, 2018). 

 

Esse recurso foi utilizado no presente estudo e permitiu concluir que os 

empreendedores do município de Piumhi não percebem de modo propício as 

condições de empreendedorismo na região. A consistência observada entre a 

análise quantitativa (item  4.1) e a análise qualitativa  (item  4.2) atestam a 

robustez da conclusão. 
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5 Considerações Finais  

 

Esta dissertação teve como objetivo examinar as condições do 

empreendedorismo no município de Piumhi sob a ótica dos empreendedores 

locais. 

 

O modelo de análise utilizado foi obtido após um escrutínio do referencial teórico 

concernente à questão do empreendedorismo e das características das  micro, 

pequenas e médias empresas. O modelo extraído consistiu em duas dimensões 

(econômica e sociocultural) e 12 indicadores. Assim, o primeiro objetivo específico 

foi alcançado. Ao fim e ao cabo o trabalho sugere indicadores capazes de medir 

as condições de empreendedorismo local. 

 

A análise dos resultados mostrou a fidedignidade da escala do questionário 

utilizado na pesquisa (objetivo específico dois).  

 

O estudo mostrou que houve mais concordância dos empreendedores locais em 

relação à dimensão sociocultural do que à dimensão econômica do 

empreendedorismo. Não obstante, em ambos os casos a percepção sobre as 

condições de empreendedorismo no município não foi auspiciosa. 

Adicionalmente, concluiu-se que os indicadores suporte especializado, 

disponibilidade de crédito e capacidade de comunicação foram os melhores 

avaliados na dimensão econômica. Utilização das redes informais e uso de redes 

sociais foram os mais bem avaliados na dimensão sociocultural. Cumpriram-se, 

assim, os objetivos específicos três e quatro. 

 

Contrariamente ao esperado, as características dos empreendimentos locais 

referentes ao tempo de atuação no mercado, ramo de atividade e faturamento 

médio anual não apresentaram associação estatisticamente significativa com a 

percepção das condições de empreendedorismo local. Dessa forma, o último 

objetivo deste trabalho foi atingido. 

 

No ponto de vista da análise qualitativa, observou-se que 43,08% das respostas 

foram classificadas como P3, ou seja, as respostas obtidas foram no sentido 
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contrário ao que se espera de acordo com o conceito norteador. Este resultado 

corrobora o fato, já constatado na análise quantitativa, de que a percepção das 

condições de empreendedorismo local não é favorável. De fato, apenas 27,69% 

das respostas foram classificadas como P1, ou seja, estão de acordo com o 

conceito norteador. 

 

Uma triangulação de métodos quantitativo (estatística não paramétrica) e 

qualitativo (análise de conteúdo) permite, então, concluir de modo mais robusto 

que a percepção das condições de empreendedorismo local não é auspiciosa.  

 

Exame detalhado do material apresentado neste estudo permite identificar os 

aspectos (indicadores) sobre os quais se deve atuar para permitir melhores 

condições de empreendedorismo sob a ótica dos empreendedores locais. 

 

À guisa de conclusão, pode-se afirmar que esta pesquisa respondeu à sua 

pergunta de partida, sobre as condições de empreendedorismo no município de 

Piumhi, de acordo com a percepção dos empreendedores locais. 

 

No aspecto de políticas públicas, o estudo propicia um instrumento de gestão e de 

planejamento, por indicar sobre quais aspectos se deve atuar para melhorar as 

condições de empreendedorismo local na concepção dos empreendedores do 

município. 

 

Considerando o lado acadêmico, este estudo exploratório visa contribuir para o 

desenvolvimento de um modelo robusto de captação da percepção das condições 

de empreendedorismo em uma região com potencial significativo de 

desenvolvimento. Nesse sentido, sugerem-se novos estudos utilizando-se 

modelos de análise semelhantes ao aqui empregado, de modo a permitir 

caminhar em direção a essa meta. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Questionário Survey 

Questionário de pesquisa: "survey" 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Estamos realizando uma pesquisa para atender ao Programa de Mestrado 

Profissional da Fundação Pedro Leopoldo - FPL. Nesse sentido, solicito a sua 

gentileza em responder algumas questões referentes ao empreendedorismo no 

Município de Piumhi/MG. 

 

O estudo, orientado pelo Prof. Dr. Wanderley Ramalho tem objetivos acadêmicos. 

Não há necessidade de sua identificação uma vez que as respostas obtidas serão 

analisadas em conjunto. 

 

Sua participação, respondendo a todas as questões, é muito importante para o êxito 

do nosso trabalho. 

  

Desde já, agradecemos a sua colaboração! 

 

Atenciosamente 

Dalton Carvalho de Freitas 

*Obrigatório 

Tempo de atuação no mercado * 

o até 05 meses 

o 06 a 41 meses 
o 42 meses ou mais 

Ramo do negócio em que atua * 

o Industria de processamento de alimentos 

o Comércio de alimentos processados 

o Artesanato 

o Comércio em geral exceto setor de alimentos 

o Prestação de serviços 

o Construção civil 

o Representação comercial 
o Restaurantes, bares, hotéis e similares 

Quanto ao valor médio do faturamento anual, ou seja, receita bruta sem impostos, 

sua empresa se enquadra em qual opção * 

o MEI (Microempreendedor Individual) até R$ 81.000,00 

o MICROEMPRESAS (MEI) de R$ 81.000,01 até R$ 360.000,00 

o Empresa de Pequeno Porte (EPP) de R$ 360.000,01 até R$ 4.800.000,00 
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1. As políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo local são adequadas * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 
o Discordo totalmente 

2. As alíquotas de impostos para as PME’s (micro, pequenas e médias empresas) 

locais favorecem o empreendedorismo * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

3. O suporte especializado às PME’s (micro, pequenas e médias empresas) por meio 

da realização de cursos, treinamentos, consultorias realização de feiras e outros 

eventos é adequado para estimular o empreendedorismo local. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

4. A disponibilidade de crédito às PME’s (micro, pequenas e médias empresas) locais 

é adequada. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

5. A capacidade de comunicação entre os empreendedores locais é satisfatória. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

6. Os empreendedores locais fazem uso adequado das redes sociais. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 
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7. A mobilização (utilização) dos recursos latentes (recursos humanos, tecnológicos e 

institucionais) na região é adequada à geração do empreendedorismo local. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

8. O nível de conhecimento dos serviços prestados pelos órgãos de apoio às PME’ s 

(micro, pequenas e médias empresas) no município é adequado. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

9. A utilização das redes informais de interação social facilita o empreendedorismo 

local. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

10. O nível de conhecimento acerca do volume de recursos disponíveis ao 

empreendedor local é adequado. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

11. O grau de conhecimento acerca dos avanços tecnológicos disponíveis ao 

empreendedor local é adequado. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

12. O agente que pretende iniciar um empreendimento na região consegue identificar 

as oportunidades para empreender. * 

o Concordo totalmente 

o Concordo 

o Não concordo e nem discordo 

o Discordo 
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o Discordo totalmente 
 

Apêndice B - Roteiro de perguntas semiestruturadas 

  Indicadores Perguntas 

A
s

p
e

c
to

s
 e

c
o

n
ô

m
ic

o
s
 

Políticas públicas de 
indentivo ao 
empreendedorismo 

As políticas públicas de incentivo ao 
empreendedorismo local são adequadas? 

Legislação tributária para 
incentivo ao 
empreendedorismo 

O suporte especializado às PME’s por meio da 
realização de cursos e outros eventos é adequada 
para estimular o empreendedorismo local? 

Suporte especializado às 
PME’s 

O conhecimento dos serviços prestados pelos 
órgãos de apoio às PME’ s no município é 
adequada? 

Capacidade de 
comunicação 

A capacidade de comunicação entre os 
empreendedores locais é satisfatória? 

A
s

p
e

c
to

s
 s

ó
c

io
-c

u
lt

u
ra

is
 

O uso adequado das redes 
sociais 

Os empreendedores locais fazem uso adequado 
das redes sociais? 

Mobilização dos recursos 
latentes 

A mobilização (utilização) dos recursos latentes 
(recursos humanos, tecnológicos e institucionais) na 
região é a’dequada à geração do 
empreendedorismo local? 

Utilização das redes 
informais de interação 
social 

A utilização das redes informais de interação social 
facilita o empreendedorismo local? 

O conhecimento do volume 
de recursos 

O conhecimento do volume de recursos necessários 
ao empreendedorismo é adequado? 

Conhecimento dos avanços 
tecnológicos  

O conhecimento dos avanços tecnológicos 
disponíveis aos negócios locais é adequado? 

Identificação de 
oportunidades para 
empreender 

O empreendedor em potencial da região consegue 
identificar as oportunidades para empreender? 
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Apêndice B – Planilha para sintetizar o resultado da categorização dos entrevistados 
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QUESTÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
42 

meses 
ou mais 

Prestação de 
serviços 

Microempresas (MEI) 
de R$ 81.000,01 até 

R$ 360.000,00 
P1 P3 P3 P3 P1 P1 P1 P1 P1 P4 

2 
42 

meses 
ou mais 

Prestação de 
serviços 

Microempresas (MEI) 
de R$ 81.000,01 até 

R$ 360.000,00 
P3 P3 P2 P3 P3 P2 P4 P4 P4 P2 

3 
42 

meses 
ou mais 

Prestação de 
serviços 

Microempresas (MEI) 
de R$ 81.000,01 até 

R$ 360.000,00 
P3 P3 P3 P3 P3 P3 P1 P3 P3 P3 

4 
42 

meses 
ou mais 

Prestação de 
serviços 

Microempresas (MEI) 
de R$ 81.000,01 até 

R$ 360.000,00 
P1 P1 P1 P1 P3 P1 P1 P1 P1 P3 

5 
42 

meses 
ou mais 

Prestação de 
serviços 

Microempresas (MEI) 
de R$ 81.000,01 até 

R$ 360.000,00 
P3 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P1 P2 
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6 
42 

meses 
ou mais 

Prestação de 
serviços 

Microempreendedor 
Individual (MEI) até 

R$ 81.000,00 
P2 P3 P3 P3 P3 P2 P3 P1 P3 P2 

7 
42 

meses 
ou mais 

Prestação de 
serviços 

Microempreendedor 
Individual (MEI) até 

R$ 81.000,00 
P3 P1 P3 P3 P3 P2 P3 P2 P3 P2 

8 
42 

meses 
ou mais 

Prestação de 
serviços 

Microempresas (MEI) 
de R$ 81.000,01 até 

R$ 360.000,00 
P4 P1 P3 P2 P2 P4 P3 P3 P3 P1 

9 
42 

meses 
ou mais 

Representaç
ão comercial 

Microempresas (MEI) 
de R$ 81.000,01 até 

R$ 360.000,00 
P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P2 P2 P3 

10 
42 

meses 
ou mais 

Comércio de 
alimentos 

processados 

(Microempreendedor 
Individual (MEI) até 

R$ 81.000,00 
P2 P2 P2 P1 P2 P2 P2 P4 P2 P1 

11 
42 

meses 
ou mais 

Industria de 
processamen

to de 
alimentos 

Empresa de pequeno 
porte (EPP) de R$ 
360.000,01 até R$ 

4.800.000,00 

P3 P3 P1 P3 P1 P1 P3 P3 P1 P1 

12 
42 

meses 
ou mais 

Artesanato 
Microempreendedor 
Individual (MEI) até 

R$ 81.000,00 
P3 P3 P3 P3 P1 P3 P1 P1 P1 P1 

13 
06 a 41 
meses 

Artesanato 
Microempresas (MEI) 
de R$ 81.000,01 até 

R$ 360.000,00 
P3 P3 P3 P3 P3 P3 P1 P3 P1 P1 

 

 

 

 

 

 


