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RESUMO 

 

Para incentivar o a formalização os micronegócios, entrou em vigor no 
Brasil, a partir de 2009, a Lei do Empreendedor Individual - EI, que busca 
principalmente minimizar as vulnerabilidades da economia informal. A partir de 
uma ação unificada em todo o país, passou-se a oferecer condições especiais 
para os empreendedores individuais para que seus negócios fossem 
formalizados. Este estudo tem como objetivo analisar as percepções dos 
empreendedores com relação ao Programa Empreendedor Individual em Sergipe 
e verificar como essa adesão influenciou nos resultados de seu negócio.  
Especificamente teve como objetivo delinear o perfil dos empreendedores, definir 
as características dos empreendimentos formalizados através do Programa EI, 
identificar as percepções dos empreendedores com relação às mudanças nos 
empreendimentos e descrever os resultados percebidos pelos empreendedores 
após essa adesão. Foi realizado survey com amostra de trezentos 
Empreendedores Individuais que aderiram ao programa desde a sua criação em 
Sergipe em junho de 2009. As informações foram coletadas por meio de 
questionários estruturados aplicados pessoalmente com os empreendedores.  Os 
dados foram analisados por meio de estatística descritiva e os resultados foram 
comparados ao de outras pesquisas realizadas no Brasil relacionadas ao 
programa EI. Pode-se verificar que programa EI em Sergipe alcançou resultados 
expressivos, entre eles: a adesão ao programa permitiu o aumento nas vendas 
pelo acesso a novos mercados e ampliação da oferta dos seus produtos, além de 
permitir aos empreendedores a contratação de mão de obra no apoio às 
atividades do negócio.  Destaca-se também a que a formalização do negócio 
também facilitou o acesso ao crédito para os empreendedores. Contudo, a 
participação dos EIs nas compras governamentais ainda é incipiente, pois ainda 
não reconhecem as vendas para o governo como um grande potencial de 
receitas. 

 

Palavras chave: Negócios informais, Empreendedor individual; Programa 
Empreendedor Individual em Sergipe 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 To encourage the micro businesses formalization, it was created a law in 
Brazil from 2009, of Individual entrepreneur-EI, which seeks primarily to minimize 
the vulnerabilities of the informal economy.  From a unified action across the 
country, it was offered to individual entrepreneurs special conditions for business 
be formalized. This study aims to analyze the perceptions of entrepreneurs with 
respect to the Individual Entrepreneur Program in Sergipe and check how this 
influenced the results of their business. Specifically this study has the objective to 
draw entrepreneurs  profile, define the characteristics of formalized businesses  
through the EI program, identify entrepreneurs perceptions  with respect to 
changes in enterprises and describe the results achieved by entrepreneurs after 
participates on EI program. Survey was conducted with three hundred Individual 
Entrepreneurs who joined the program since its inception in Sergipe, June 2009. 
The information was collected through structured questionnaires applied 
personally with entrepreneurs.  Data were analyzed through descriptive statistics 
and the results were compared to other research on the same program carried out 
in Brazil. It can be verified that the program in Sergipe achieved significant results, 
among them: adherence to program allowed the increase in sales by access to 
new markets and expansion of the supply of its products, in addition allowing 
entrepreneurs to hire labor to support business activities. Also highlights that the 
formalization of business also facilitated credit access to  entrepreneurs. However, 
the participation of EIs in government purchase is still incipient, because they still 
do not recognize this sales as a large revenue potential. 

 

Key words: Informal Business, Individual Entrepreneur, Individual Entrepreneur 
Program in Sergipe 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os pequenos negócios cumprem um papel fundamental para a formação de 

um ambiente social estável e sustentável na economia de um país (SAMUJH, 2011 

e IRWIN, 2011). Nesse sentido, tais empreendimentos fornecem uma estrutura de 

suporte para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, uma vez 

que servem como um canal de conversão de ideias inovadoras em oportunidades 

econômicas, estimulam a competitividade pela renovação da cadeia produtiva, e 

podem propiciar o aumento da produtividade e da oferta de novos postos de trabalho 

(KANTIS, ISHIDA e KOMORI, 2002). 

Entretanto, Souza e Mazalli (2008) afirmam que embora as micro e pequenas 

empresas (MPEs) gerem competitividade nos setores em que se inserem, fornecem 

produtos/serviços complementares às grandes empresas e possuem estruturas mais 

adaptáveis às variações de mercado, contribuem, também, para a absorção de mão-

de-obra com baixa qualificação, conferindo oportunidades a profissionais menos 

capacitados. 

No que diz respeito ao seu tamanho, Drucker (1985) discute que as MPEs 

conseguem melhor aproveitar as oportunidades, utilizando uma estrutura mais 

flexível, explorando mercados ineficientes e reagindo, mais rapidamente, aos 

deslocamentos dos custos e dos benefícios. 

No Brasil, segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2011b), são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos 

empreendimentos formais, em que desse total mais de 99% são MPEs, o que 

representa cerca de 6,1 milhões de estabelecimentos. Corroborando o exposto, 

pode-se observar a relevância das MPEs através da análise dos dados dispostos no 

Anuário do Trabalho (SEBRAE, 2011a), no qual consta que as MPEs contribuíram 

com uma participação de 20% do PIB e foram responsáveis por 14,7 milhões de 

empregos formais ou 51,6% do total de postos de trabalho com carteira assinada, 

além de responderem por 39,7% da massa remuneratória paga aos empregados, de 

maneira que, só no período de 2000 a 2010, foram criadas 1,9 milhões de MPEs. 
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Na região Nordeste, conforme dados do SEBRAE (2011a), as 917.761 

(novecentas e dezessete mil, setecentas e sessenta e uma) MPEs existentes 

concentraram cerca de 50% dos empregos formais no ano de 2010, 

correspondentes a 2,2 milhões de empregos. Contudo, apesar de sua 

expressividade no mercado, cerca de 50% desses empreendimentos desenvolvem 

suas atividades em segmentos de baixo valor agregado. 

No Estado de Sergipe, segundo o SEBRAE (2011a), existem 30.448 (trinta mil 

e quatrocentos e quarenta e oito) MPEs, sendo 16.917 (dezesseis mil, novecentas e 

dezessete) no setor do comércio, 8.687 (oito mil, seiscentas e oitenta e sete) no 

setor de serviços e 4.844 (quatro mil, oitocentas e quarenta e quatro) no setor da 

indústria e construção civil. Assim, as MPEs sergipanas são responsáveis por 52% 

dos empregos formais ou 98.860 (noventa e oito mil, oitocentos e sessenta) postos 

de trabalho. 

Em meio a esses aspectos, Souza e Mazalli (2008) destacam a relação direta 

do empreendedorismo como movimento de criação de micros e pequenos negócios, 

proporcionando melhorias dos segmentos produtivos e promovendo o 

desenvolvimento econômico. Nesse sentido, Schumpeter (1983) foi o pioneiro a 

associar o empreendedorismo ao desenvolvimento econômico, demonstrando como 

as ações inovadoras geram descontinuidades cíclicas na economia, que permitem 

os ciclos de crescimento econômico. Para o autor, os papéis centrais do 

empreendedor se fixaram em três bases: inovar, assumir os riscos e se expor 

permanentemente em uma economia em constante estado de desequilíbrio, o que 

leva ao rompimento de paradigmas estabelecidos. 

Segundo dados de 2011 do Global Entrepreneurship Monitor – GEM, a Taxa de 

Empreendedores em Estágio Inicial (TEA) no Brasil, de 14,9%, é significativamente 

expressiva, com cerca de 21,1 milhões de pessoas desempenhando alguma 

atividade empreendedora, no universo de 120 milhões de pessoas componentes da 

população adulta, resultado que coloca o país entre as doze maiores taxas de 

empreendedorismo do mundo, mesmo com o decréscimo de 17,5% observado em 

2010 para os 14,9% em 2011, representando 2,6% de percentual negativo se 

comparado ao ano anterior (GEM, 2012). 
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O referido resultado do GEM em 2011 indica o bom desempenho da economia 

brasileira, somado a outros indicadores, como a Taxa de Participação de Novos 

Negócios, com um percentual de 11%, estando atrás somente da China e Tailândia, 

e uma taxa de 45,2% para o empreendedorismo orientado por oportunidade, além 

de uma taxa de descontinuidade de empresas relativamente baixa de 3,8, sendo 

menor a dos Estados Unidos, com 4,4. Dessa forma, em geral, das 16 economias 

orientadas à eficiência que participaram do GEM, entre elas o Brasil, houve 

crescimento em sua TEA e em outros indicadores positivos, totatilizando uma média 

de crescimento de TEA de 25% na média geral desses países (GEM, 2012). 

Apesar da expressividade dos empreendimentos brasileiros, a situação das 

MPEs é preocupante quando analisados os dados apresentados pelo estudo Taxa 

de Sobrevivência das Empresas no Brasil, realizado pelo SEBRAE (2011b), o qual 

demonstrou que a cada 100 empresas que abrem 27 fecham as portas em menos 

de dois anos, resultado esse que chama a atenção mesmo sendo inferior ao de 

países exemplos de atividade empreendedora tal qual é a Itália. No Nordeste, a taxa 

é ainda maior, chegando a 30,9% das MPEs com até dois anos de funcionamento, o 

que revela, portanto, as vulnerabilidades a que esses empreendimentos estão 

expostos, principalmente nos primeiros anos de funcionamento. 

Apesar das dificuldades, Souza e Mazalli (2008) argumentam que a pequena 

empresa é tida como um segmento singular no conjunto das unidades produtivas, 

apresentando uma atuação continuada nos espaços produtivos delimitados e 

contribuindo nas mais variadas formas e intensidades das cadeias produtivas. 

Dessa maneira, de acordo com o SEBRAE (2011b), para diminuir a 

mortalidade, é preciso criar condições para o desenvolvimento dessas empresas, 

tais quais: ambiente político, infraestrutura, capital formal, instituições especializadas 

de suporte, programas de apoio, entre outros, os quais devem ser concebidos 

segundo a realidade desses empreendimentos. Segundo o GEM (2012), na visão 

dos especialistas, o Brasil não apresenta condições que favoreçam a criação de 

negócios, prevalecendo um distanciamento entre as necessidades dos 

empreendedores e a oferta de programas do governo. 

Em contrapartida, o referido estudo também evidencia que o 

empreendedorismo no Brasil ganhou mais força com a entrada em vigor da Lei 
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Geral das Micro e Pequenas Empresas, em 2006, e da Lei do Empreendedor 

Individual, em 2008. De maneira que esses estatutos foram decisivos para 

impulsionar o empreendedorismo no Brasil ao criarem figuras jurídicas específicas 

que facilitaram o apoio através de políticas e programas. 

A Lei no128/2008 teve por objetivo tirar da informalidade diversos micros 

empreendimentos e trabalhadores autônomos, oferecendo benefícios 

previdenciários e tributários, diminuindo a burocracia para o registro do negócio e 

garantindo as condições ofertadas pela Lei no123/2006, que criou o Estatuto das 

Micro e Pequenas Empresas. O Programa Empreendedor Individual, por meio de 

instituições como o SEBRAE e a Junta Comercial, em suas unidades regionais, 

ofereceu, assim, suporte para auxiliar os empreendedores rumo à formalização. 

Mais recentemente, foi promulgada a Lei Complementar no 139/2011, que 

alterou diversos itens sobre o Simples Nacional, os quais produzirão efeitos a partir 

de 2012. O teto de faturamento anual para os empreendedores individuais (EI) 

passou de R$ 36 mil para R$ 60 mil; assim, o limite de enquadramento no regime 

simplificado de tributação subiu de R$ 240 mil para R$ 360 mil para as 

microempresas e de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões para as pequenas 

empresas (SEBRAE, 2012). 

De acordo com os dados do Ministério da Fazenda (2010), existem 10.335.962 

(dez milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois) 

empreendimentos informais. Contudo, o Programa Empreendedor Individual já 

formalizou mais de 2,5 milhões de empreendedores, dos quais, em Sergipe estão 

9.078 (nove mil e setenta e oito) empreendimentos formalizados desde o início do 

Programa, de modo que há estimativas para que em todo o Brasil existam em 2014 

mais empreendedores individuais do que MPEs (SEBRAE, 2012). 

Apesar do sucesso numérico do Programa Empreendedor Individual, não 

existem ainda estudos no Estado de Sergipe que revelem qual o seu verdadeiro 

impacto para o desenvolvimento dos negócios formalizados, nem como os 

empreendedores individuais percebem os seus benefícios no desempenho dos seus 

empreendimentos; e os estudos desenvolvidos pelo SEBRAE (2011a) e do 

SEBRAE/DF (2010) retratam apenas o perfil do EI, mas não tratam da avaliação, 

sendo abordados alguns aspectos somente no estudo desenvolvido pelo SEBRAE 
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(2012). Em virtude disso, o presente trabalho visa preencher essa lacuna, ao avaliar 

o Programa Empreendedor Individual em Sergipe na perspectiva dos 

empreendedores. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Em função do contexto apresentado, coloca-se o seguinte problema de 

pesquisa: 

De que forma o Programa Empreendedor Individual contribuiu para o 

desenvolvimento dos micro empreendimentos formalizados no Estado de 

Sergipe? 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Analisar a contribuição do Programa EI na perspectiva dos empreendedores 

individuais e verificar como essa adesão influenciou nos resultados de seu negócio. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

1.  Delinear o perfil dos empreendedores; 

2.  Caracterizar os empreendimentos do Programa EI em Aracaju; 

3.  Analisar as percepções dos empreendedores com relação às mudanças 

nos empreendimentos após a adesão ao Programa EI; 

4.  Verificar quais os resultados percebidos pelos empreendedores após 

essa adesão; 

5.  Analisar de que forma o Programa Empreendedor Individual contribuiu 

para o desenvolvimento dos microempreendimentos formalizados no Estado de 

Sergipe. 
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1.3  JUSTIFICATIVA 

As micro e pequenas empresas cumprem um papel fundamental no contexto 

econômico e social do país, pois atuam em atividades econômicas de baixa 

produtividade e absorvem mão de obra pouco qualificada e descartada pelos 

mercados formais, além de possuírem baixo custo para os investimentos iniciais e 

de funcionamento (KANTIS, ISHIDA e KOMORI, 2002; OYELARAN-OYEYINKA e 

LAL, 2004; VIOTTI, 2004). 

A criação de pequenos negócios emerge como uma estratégia com potencial 

para beneficiar a economia local, gera empregos, distribui rendas, desenvolve 

inovações, tecnologias, mão de obra, ou seja, proporciona um crescimento 

econômico sustentável (FANG, YULI e HONGZHI, 2009; SAARENKETO et al., 2009; 

BORGES, FILION e SIMARD, 2008). 

O desenvolvimento de micronegócios se traduz também como uma alternativa 

ao crescente mercado informal e suas consequências. Nesse âmbito, alguns dos 

empreendimentos informais carecem de desenvolvimento tecnológico, possuem 

mão de obra com baixa qualificação e têm acesso restrito ao crédito, além dos 

problemas sociais que a informalidade causa ao trabalhador, como condições 

precárias do ambiente de trabalho, falta de garantias previdenciárias para saúde e 

aposentadoria, pouco reconhecimento da sociedade e baixa remuneração pelos 

produtos ou serviços prestados. 

Diante disso, a formalização de empreendimentos e dos trabalhadores 

autônomos gera benefícios ao trabalhador como o amparo social previdenciário, o 

reconhecimento do seu negócio perante a sociedade e o acesso a programas de 

apoio para o seu negócio, gerando, ademais, benefícios ao Governo, que passa a 

recolher mais impostos e a ter acesso a informações para a elaboração de políticas 

específicas de apoio a esse setor produtivo. Também beneficia a sociedade, que 

pode desfrutar de produtos e serviços com procedência e lutar pelos seus direitos 

quando esses produtos e serviços não atendam à legislação vigente. 

Mediante essas considerações, este estudo visa oferecer subsídios para a 

formulação de políticas públicas voltadas ao apoio dos micronegócios no Brasil, de 

forma que a sua realização permitirá uma avaliação dos resultados do Programa EI, 
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do ponto de vista do microempreendedor, ensejando ao SEBRAE direcionar suas 

estratégias de apoio e capacitação para esse tipo de negócio. 

Nesse sentido, o trabalho aqui apresentado está dividido em: introdução, na 

qual foi realizada uma visão geral do problema de pesquisa aqui levantado; 

referencial teórico, com aspectos referentes ao empreendedorismo e o processo de 

criação de negócios, economia informal, micronegócios e microfinanças, apoio à 

criação de negócios, e por fim, o Programa Empreendedor Individual; a metodologia; 

seguida da análise e discussão dos resultados; e as conclusões do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A fim de relacionar as principais temáticas inerentes à problemática proposta 

no presente trabalho, a base teórica deste estudo está dividida em quatro partes. 

Assim, inicialmente será apresentada uma breve revisão sobre empreendedorismo e 

o processo de criação de negócios; a segunda parte visa descrever a economia 

informal; a terceira analisar os micronegócios e microfinanças, apresentando dados 

estatísticos para melhor entendimento do tema; na quarta seção será discutido o 

apoio à criação de negócios, no qual o SEBRAE desempenha um importante papel 

no apoio às MPE’s; e por fim, na quinta parte, o Programa Empreendedor Individual, 

explanando sua base legal, finalidades e as ações desenvolvidas no Estado de 

Sergipe. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO E O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS 

Segundo Kantis, Ishida e Komori (2002), a atividade empreendedora contribui 

de forma significativa para o desenvolvimento econômico dos países e sua 

expansão aumenta a produção de bens e serviços, gerando empregos, distribuindo 

renda e dinamizando a economia como um todo.  

O empreendedorismo emerge, assim, como uma estratégia para o 

autodesenvolvimento, oferecendo grande potencial para o fortalecimento econômico 

local. Nesse contexto, os projetos de autodesenvolvimento exercem um papel 

importante dentro desse processo, tendo como características o envolvimento das 

organizações locais; investimentos substanciais de recursos locais; e controle dos 

resultados das empresas locais (KORSCHING e ALLEN, 2004). 

Dentro dessa perspectiva, o empreendedorismo, de acordo com Salazar, Silva 

e Linarelli (2003), relaciona todas as atividades humanas direcionadas ao 

cumprimento de um objetivo, seja através da aplicação de inovações em novos 

negócios, de forma individual ou organizacional, permitindo utilização no mercado 

com durabilidade de longo prazo ou até que tal inovação seja superada pela 

concorrência. Os referidos autores afirmam ainda que o empreendimento rompe o 
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fluxo circular do capital e passa a ocupar, a cada iniciativa do empreendedor, um 

status superior e diferenciado dos concorrentes. 

Conforme foi descrito por Thompson (1999), o empreendedorismo é uma ação 

articulada no âmbito administrativo que visa explorar ao máximo as oportunidades 

de maneira a alcançar resultados superiores as suas capacidades. Dessa forma, os 

povos empreendedores, explica o autor, formam um conjunto de agentes de 

mudança e desenvolvimento em uma sociedade, mais relevantes quando 

considerados de maneira coletiva do que quando observados de forma individual. 

Para Shane e Venkataraman (2000), existe uma grande dificuldade em definir 

um modelo conceitual para o empreendedorismo por causa de suas diversas 

definições, de modo que a maioria dos pesquisadores tem definido as pesquisas 

unicamente em termos de quem são os empreendedores e o que fazem. Visando 

superar essa visão limitada, Shane e Venkataraman (2000) entendem que o 

empreendedorismo é uma investigação acadêmica de como, por quem e com que 

efeitos as oportunidades para criar futuros negócios e serviços são descobertas, 

avaliadas e exploradas. Assim, apontam como sendo importantes o estudo das 

oportunidades, o processo da sua descoberta, a avaliação e exploração de 

oportunidades, e o grupo de indivíduos que as descobre, as avalia e as explora. 

Filion (1999) destaca também que existe, na literatura, certa confusão a 

respeito da definição do termo empreendedorismo. Para facilitar o entendimento 

sobre o assunto, ele apresenta duas abordagens: a dos economistas, que associa o 

empreendedor com inovação; e a dos comportamentalistas, que se concentra nos 

aspectos criativo e intuitivo. 

Na visão de Greatti e Senhorini (2000), não se conseguirá compreender o 

fenômeno do empreendedorismo se não for considerado o indivíduo. Segundo os 

autores, sua personalidade empreendedora não nasce pronta, assim, o seu 

desenvolvimento depende do ambiente e das experiências vividas por eles. Sendo 

assim, como o desenvolvimento de comportamentos e atitudes, a personalidade 

empreendedora é moldada em função do ambiente (social e cultural), das condições 

políticas e econômicas e da influência familiar. 

Segundo Drucker (1986), um empreendedor frequentemente é definido como 

aquele que começa o seu próprio, novo e pequeno negócio. Entretanto, o autor 
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observa que uma empresa não precisa ser pequena e nova para ser 

empreendedora, uma vez que os empreendedores são uma minoria entre as 

pequenas empresas, já que para que isso ocorra devem ter como características a 

criação de algo novo, diferente, uma mudança ou transformação de valores. 

Na visão de Gartner (1988), o empreendedor é um indivíduo que estabelece e 

gerencia um negócio com o objetivo de lucro, o qual se caracteriza, principalmente, 

pelo comportamento inovador e por empregar práticas estratégicas gerenciais em 

seus negócios. Assim, na abordagem dos traços de personalidade, o empreendedor 

é a unidade básica de análise e os traços de sua personalidade ao lado de suas 

características são a chave para explicar o empreendedorismo como um fenômeno, 

uma vez que o empreendedor “causa” o empreendedorismo. 

Diante disso, Schumpeter (1983) destaca que os papéis centrais do 

empreendedor se fixaram em três bases: a inovação, assumir os riscos e a 

permanente exposição à economia em estado de desequilíbrio, o que leva ao 

rompimento de paradigmas estabelecidos. Para Cook, Belliveau e Lentz (2007), de 

fato, a dinâmica de comparação entre sonho e realidade em si gera um aprendizado 

útil ao empreendedor, contudo o tempo desse aprendizado pode variar de acordo 

com as características do empreendedor, das empresas e do ambiente no qual o 

mesmo está inserido. 

Da mesma forma, afirma Filion (1999) que o empreendedor é uma pessoa 

atenta ao mercado e que sabe identificar as oportunidades de negócios quando 

estas se apresentam, identificando nichos de mercado e organizando os recursos 

necessários para o melhor aproveitamento da oportunidade. Nesses parâmetros, as 

principais preocupações que influenciam o empreendedor, ao iniciar o seu negócio, 

estão relacionadas aos fatores de sucesso e desempenho desse novo 

empreendimento em seu estágio inicial (COOK, BELLIVEAU, SANDBERG, 2004; 

BORGES, FILION, SIMARD, 2008). 

Sendo assim, Salazar, Silva e Linarelli (2003) afirmam que o empreendedor 

deve ser minucioso em seu processo de análise, pois, quanto mais bem depurada 

for a ideia, melhor relação haverá entre oferta e demanda, permitindo um 

planejamento estratégico mais próximo da realidade e atendendo ao grau de 
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formalidade que a complexidade da ideia exige, trazendo, portanto, sustentação 

adequada para o seu desenvolvimento. 

Shane e Ventakaraman (2000) explicam que a essência do empreendedorismo 

está na percepção e no aproveitamento das oportunidades com possibilidade de 

lucro através do lançamento de novos negócios, já que o aproveitamento das 

oportunidades sempre cria novas formas de uso dos recursos nacionais, 

diferentemente do seu emprego tradicional e está sujeita a novas combinações. 

Assim, o processo decisório depende da capacidade de percepção de cada 

indivíduo, da sua vontade para assumir riscos, otimismo, tolerância diante das 

dificuldades. Dessa forma, apenas algumas pessoas apresentam um 

comportamento empreendedor e a percepção diante de uma oportunidade 

situacional, que pode ocorrer dentro de uma organização já existente. 

Drucker (1985) descreve três diferentes categorias de oportunidades 

empreendedoras: (1) A criação de nova informação (invenção de novas tecnologias); 

(2) A exploração de um mercado ineficiente (dependente da informação assimétrica 

no tempo e no espaço); (3) A reação aos custos/benefícios de usos alternativos de 

recursos (políticas regulatórias ou mudanças demográficas). 

Venkataraman e Sarasvathy (2001) destacam que as oportunidades 

empreendedoras existem em todos os níveis da economia: individual, corporativo e 

macroeconômico, fazendo parte de um contexto específico. Em sua visão, o 

empreendedorismo consiste em combinar produtos da imaginação humana com as 

aspirações do ser humano para criar mercados de bens e serviços que não existiam 

antes do ato empreendedor. 

Assim Gartner e Shane (1995) defendem que o desenvolvimento do 

empreendedorismo em uma sociedade depende de uma sequência de eventos 

anteriores que também irão moldar as suas características gerais. Esses eventos 

englobam: a criação de uma empresa, as taxas de mortalidade e sobrevivência, a 

busca do autoemprego, entre outros. Assim, a ocorrência do empreendedorismo 

pode aumentar ou diminuir em determinada sociedade considerando a atual 

conjuntura do ambiente econômico no qual está inserido e considerando o contexto 

histórico de sua formação e características. 
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Na visão de Bacic e Souza (2008), existem três etapas no processo 

empreendedor que englobam: incubação da ideia, início do empreendimento e 

consolidação inicial, que são influenciadas pela ação sistêmica de distintos fatores 

motivacionais, competências, redes de sustentação e recursos financeiros. 

Como afirmaram Gartner e Shane (1995), a compreensão do processo 

empreendedor deve analisar o padrão de acontecimentos do passado em um 

conjunto de dados longitudinais para que se tornem evidentes os aspectos de sua 

formação.  

Baron e Shane (2007) consideram o empreendedorismo na perspectiva do 

processo, ou seja, que inicia no reconhecimento da oportunidade e do seu potencial 

para se tornar algo útil para a sociedade. De acordo com os autores, sua origem 

está na mudança de conhecimento ou das condições econômicas, políticas, sociais 

ou demográficas, ou ainda, do conjunto delas. Os autores esclarecem ainda que 

essas oportunidades devem possuir o potencial de gerar valor econômico, além de 

atenderem aos padrões legais e morais da sociedade na qual pretende se inserir. 

De acordo com Bacic e Souza (2008), o processo de criação de um negócio 

engloba desde a percepção da oportunidade até a exploração dessa oportunidade, 

entretanto, existem problemas relacionados à tecnologia, análise de mercado, 

produção, fornecedores, logística, marketing e financiamento, que criam barreiras à 

entrada no mercado dos novos negócios. 

Já para Borges, Filion e Simard (2005), o processo de criação é dinâmico, 

complexo e não linear. Afirmam ainda que não existe um processo de criação único, 

ou seja, isto significa que os acontecimentos e as atividades que se desenvolvem 

durante o processo de gestação diferem entre as empresas. 

Contudo, não existe um consenso entre os autores sobre um modelo conceitual 

das etapas que compõem o processo de criação das empresas, de maneira que 

alguns divergem quanto ao número de etapas, atividades envolvidas e suas 

respectivas nomenclaturas. Entretanto, afirmam Borges, Filion e Simard (2008) que 

existem similaridades entre os diversos conceitos e que permitem considerar o 

processo de criação com as seguintes etapas: iniciação, preparação, lançamento e 

consolidação. 
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Diante da complexidade exigida pelo processo de criação de empresas, o 

modelo desenvolvido por Gartner (1985) apresenta-se apropriado para organizar um 

entendimento acerca das etapas de desenvolvimento do processo empreendedor. 

Assim, o referido autor entende que a criação de um negócio se traduz em um 

fenômeno multidimensional, ou seja, cada dimensão está associada a uma única 

variável. 

O modelo de Gartner (1985), apresentado na figura 01, foi desenvolvido 

considerando a complexidade do processo de criação de negócios, por isso, o autor 

utilizou uma abordagem sistêmica, concentrando a análise em quatro dimensões. 

Dessa forma, Scheel (2009) afirma que as dimensões estão dispostas da seguinte 

forma: o indivíduo, o ambiente, a organização e o processo. Essas dimensões se 

inter-relacionam de forma que as variáveis de uma dimensão podem contribuir para 

a modificação das variáveis de outra dimensão. 

 

Figura 01: Estrutura de criação de um novo negócio  
 

 

 

 

 

 
Fonte: Gartner (1985) 

 

A primeira dimensão do modelo é o indivíduo. Para Gartner (1985), essa 

constitui as pessoas que participam das atividades iniciais na construção do novo 

negócio. Essa dimensão relaciona as variáveis psicológicas dos indivíduos que 

podem influenciar no processo de criação de negócios, por exemplo, é considerada 

na análise do empreendedor a variável necessidade de realização. 

A segunda dimensão do modelo de Gartner (1985) é a organização. Pode ser 

descrita como o conjunto de atividades iniciadas pelo empreendedor na criação do 

novo empreendimento de acordo com suas características. Dessa forma, variáveis 

como definição dos produtos ou serviços ofertados ao mercado, mobilização dos 

recursos, localização do empreendimento, montagem da estrutura física, definição 

da estrutura de funcionamento, regularização do negócio, entre outros, se traduzem 

Indivíduo 

Organização 

Ambiente Processo 
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em escolhas estratégicas que demandam tempo para serem analisadas em todos os 

seus aspectos. 

A terceira dimensão do modelo de Gartner (1985) é o ambiente, que reúne os 

fatores externos que influenciaram no desenho do empreendimento, desde a 

concepção inicial até os primeiros anos do seu funcionamento. Assim, abrange: 

concorrência local, recursos financeiros, equipamentos, disponibilidade de mão de 

obra qualificada no local, fornecedores, acesso a mercado consumidor, entre outros. 

Outros fatores que podem contribuir para a continuidade das novas empresas são: 

alto profissionalismo, áreas urbanas de grande tamanho e disponibilidade de 

recursos financeiros. Por fim, podem-se analisar fatores relacionados à economia: 

barreiras à entrada, rivalidade entre competidores, poder de barganha dos 

compradores, poder de barganha dos fornecedores e outros. 

A quarta dimensão do modelo de Gartner (1985) é o processo, que se traduz 

na descrição das ações e medidas tomadas pelos empreendedores para realização 

das etapas de construção do novo empreendimento e que varia entre a concepção 

da ideia até o lançamento do empreendimento no mercado. São medidas como 

localizar a oportunidade, mapear os recursos, desenvolvimento dos 

produtos/serviços, montagem da estrutura organizacional, realização da primeira 

venda, etc. 

Segundo Gartner (1985), não é sua intenção responder a questões específicas 

ou desenvolver um modelo específico sobre como as novas empresas são criadas, 

ao invés disso, o autor procura apresentar uma nova perspectiva do 

empreendedorismo alertando sobre a necessidade de se compreender mais sobre 

criação de novos negócios. Por fim, o autor argumenta que a análise cuidadosa 

dessa estrutura formará uma visão mais realista do funcionamento do futuro 

negócio, descrevendo os objetivos, recursos necessários, forma de organização, 

fornecedores e clientes, ou seja, subsidiando o empreendedor com informações 

seguras para a decisão de prosseguir ou não com o empreendimento. 

Dessa forma, o desenvolvimento das ações, no dizer de Perusi Filho e Mendes 

(2005), está ligado ao planejamento e ao pleno conhecimento do mercado, por isso, 

um bom estudo das ações a serem implementadas permite identificar falhas no 

mercado e fazer uso de ações mais eficientes durante o processo. 
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Borges, Filion e Simard (2008) explicam que, desde a identificação da 

oportunidade empreendedora, até as atividades relacionadas ao planejamento do 

negócio, como, por exemplo, descrição de um plano de negócios, de um estudo de 

mercado, da busca pelas melhores condições para o acesso a recursos financeiros 

e pela caracterização do perfil da equipe de trabalho, até o funcionamento do novo 

negócio, faz-se possível mensurar alguns aspectos relacionados ao desempenho do 

novo empreendimento. Portanto, a partir da observação de alguns indicadores, 

como alcance do ponto de equilíbrio, faturamento, número de funcionário, 

comparação com empresas similares, faz-se possível descrever o desempenho do 

empreendimento. 

 

2.2 ECONOMIA INFORMAL 

Para entender a economia informal, devem ser consideradas as 

recomendações da 15a Conferência da OIT (Organização Internacional do Trabalho 

– 1993), que delineou alguns aspectos propostos para definir o setor informal da 

economia. Dessa maneira, temos: 

 A unidade econômica entendida como unidade de produção e não o 

trabalhador individual ou a ocupação por ele exercida; 

 As unidades econômicas não agrícolas que produzem bens e serviços 

com o principal objetivo de gerar emprego e rendimento para as pessoas envolvidas; 

 As unidades caracterizadas pela produção em pequena escala, baixo nível 

de organização e quase inexistência de separação entre capital e trabalho, como 

fatores de produção. 

Contudo, Krein e Proni (2010), em seu estudo publicado pela própria OIT, 

reconsideram a nomenclatura dos termos “formal” e “informal”, substituindo-os por 

“setor tradicional” e “setor moderno”, respectivamente, sendo esse último entendido 

como um fenômeno moderno decorrente do processo de urbanização. Os autores 

explicam, ainda, que a definição do fenômeno vem sendo ampliada e revista à 

medida que o debate acadêmico avança e que novas circunstâncias econômicas, 

políticas e sociais acrescentam novos elementos e novas questões para discussão. 
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Para o SEBRAE (2007), as atividades informais compreendem as unidades 

econômicas pertencentes aos trabalhadores por conta própria e aos empregadores 

com até cinco empregados, incluindo todos os proprietários (sócios) desses 

empreendimentos. 

Já para Tiryaki (2008), os empreendimentos do setor informal se caracterizam 

pela pouca produtividade e acesso restrito a crédito. Silva et al. (2010) explicam que 

o conceito de setor informal aparece como um instrumento explicativo para um 

fenômeno histórico que é a existência de atividades econômicas de baixa 

produtividade e que se desenvolvem à margem da legislação. 

Descrevem Gomes, Freitas e Júnior (2005) que o trabalho informal pode ser 

caracterizado pela produção em pequena escala, pelo reduzido emprego de técnicas 

e por não apresentar uma separação clara entre o capital e o trabalho, além de 

exercer atividades econômicas à margem da lei e desprovidas de proteção ou 

regulamentação pública. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2002), a elevação da 

informalidade no mercado de trabalho tem como fatores explicativos: 1) as novas 

formas de produção e de relações de trabalho, que aumentam o contingente de 

trabalhadores autônomos, por exemplo, por meio do processo de terceirização; 2) a 

realocação de mão de obra de setores tradicionalmente com maior grau de 

formalização (indústria de transformação) para setores com maior grau de 

informalidade (serviços e comércio) – terceirização do emprego; e 3) fatores 

institucionais associados ao sistema de seguridade social e à legislação trabalhista, 

incentivando o estabelecimento de relações informais de trabalho entre as empresas 

e os trabalhadores. 

De acordo com Cacciamali (1983), a economia informal surge como 

consequência do modelo de produção capitalista, que na busca por diminuir custos 

dos fatores de produção, visam trabalhar com excedentes de mão de obra. Esse 

posicionamento cria desequilíbrios na relação de oferta de vagas e crescimento 

demográfico, de modo que essa relação também é influenciada por fatores como a 

distribuição populacional entre as zonas urbana e rural e a distribuição de renda per 

capita. 
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Já para Silva et al. (2010), o mercado informal brasileiro surge em função do 

alto comprometimento do trabalho formal que resulta na perda do dinamismo 

econômico e do desemprego originado por inovações tecnológicas ou por períodos 

econômicos recessivos. Contudo, a informalidade emerge como uma alternativa à 

geração de renda e de sustentabilidade para grupos excluídos, seja pela 

incapacidade técnica, seja pela oferta excedente de mão de obra no mercado de 

trabalho. 

Segundo Tiryaki (2008), esse fenômeno ocorre em função das características 

dos empreendimentos informais, ou seja, dificuldades de acesso a crédito, de 

alavancagem financeira, baixo investimento inovativo, baixa produtividade da mão 

de obra e grande dependência dos setores formalizados, que tendem a retrair suas 

operações em períodos recessivos. 

Em seu estudo, Schneider (2008) identificou os principais fatores citados pelos 

entrevistados, que influenciam no aumento da economia informal, conforme ilustra o 

resultado da pesquisa exposto na Figura 02. 

 

Figura 02: Principais Causas para o Incremento das Atividades Informais. 

 

Fonte: Schneider (2008) 
 
 

Pode-se observar que a maioria dos fatores citados pelos empreendedores faz 

referência a fatores associados a custos, como são os casos de: aumento de 

tributos (39%); falta de vontade de pagar impostos (25%) e intensidade da regulação 

governamental. Schneider (2008) afirma, ainda, que as intervenções fiscais têm forte 

influência nas decisões dos empreendedores sobre o custo/benefício das ações, 
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pois acresce o custo de oportunidade e diminui a possibilidade de lucro do 

empreendimento. 

De acordo com Silva et al. (2010), o tamanho do mercado informal será 

determinado por variáveis institucionais, como tradição, respeito ao sistema legal e 

controle da corrupção. Portanto, a dimensão da informalidade depende da atuação 

estatal que pode trabalhar em três dimensões: econômica, fiscal e tributária. 

Descreve Cacciamali e Braga (2002), que o crescimento do mercado informal 

tem consequências que podem ser observadas através do agravamento dos 

problemas sociais decorrentes da massa de trabalhadores não absorvidos pelo 

mercado de trabalho. Afirma ainda a referida autora que, a partir dos anos 70, os 

pesquisadores passaram a analisar, com maior interesse, os fatores de 

sustentabilidade econômica dos países em desenvolvimento, pois os modelos 

analíticos utilizados até aquele período apresentavam limitações por considerar 

apenas os meios tradicionais de produção e comercialização como geradores de 

riquezas, excluindo quaisquer outros fatores que não estivessem contabilizados 

formalmente. 

Explica Ribeiro (2000) que os pesquisadores começaram a observar 

fenômenos da economia informal focalizando os setores que estavam à margem ou 

intra-relacionados com os setores tradicionais de produção e que não estavam 

formalmente registrados. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO e do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas – IBRE/FGV (2011), em 2011, 

a economia informal representou 17,2% do Produto Interno Bruto (PIB); em números 

absolutos seriam R$ 653.417 (seiscentos e cinquenta e três milhões e quatrocentos 

e dezessete mil reais). Esses dados são representativos, pois refletem também o 

déficit fiscal que o Estado deixa de arrecadar com essa movimentação econômica 

não registrada, causando impactos negativos, uma vez que esses mesmos 

trabalhadores informais continuam fazendo uso da estrutura do Estado para 

amenizar as suas carências. 

Mattos e Ogura (2009) afirmam que o setor informal representa uma grande 

parcela da economia dos países emergentes, e o seu crescimento tem origem na 

elevada carga tributária que esses países impõem aos pequenos produtores. Assim, 
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os autores asseguram que a participação da economia informal na produção é 

bastante significativa, e essa presença influencia diretamente o desempenho da 

economia como um todo. Tal afirmação pode ser observada através do estudo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO e do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas – IBRE/FGV (2011), que 

expõem o percentual de participação da economia informal no PIB, conforme 

disposto na Tabela 01: 

 

Tabela 01: Percentual de Participação da Economia Informal no PIB do Brasil 

Ano Percentual de participação da Economia Informal no PIB 

2003 21,0% 

2004 20,9% 

2005 20,4% 

2006 20,2% 

2007 19,5% 

2008 18,7% 

2009 18,5% 

2010 18,3% 

2011 17,2% 

Fonte: ETCO, IBRE/FGV (2011) 

 

Observa-se na tabela 1 que a participação da economia informal no Produto 

Interno Bruto (PIB) vem caindo nos últimos anos em função do bom momento 

econômico, mas, principalmente, pelo aumento do emprego formal e fortalecimento 

dos micronegócios, embora ainda seja significativa a presença informal na produção 

interna, com uma média de 20% do que é produzido com origem na economia 

informal (ETCO e IBRE/FGV, 2011). 

Segundo dados da última pesquisa realizada pelo IBGE acerca dos postos de 

trabalho dispostos nas empresas formais e informais, no Brasil, existiam 10.335.962 

empresas informais que ocupavam 13.860.868 pessoas, incluindo trabalhadores por 

conta própria, pequenos empregadores, empregados com e sem carteira de trabalho 

assinada, além dos trabalhadores não remunerados (IBGE, 2005). A seguir, pode-se 

observar a evolução do mercado informal na Tabela 02: 
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Tabela 02: Número de Empresas Não Agrícolas com Até 5 Empregados por Unidade da 
Federação 

Unidades da Federação 
Número de Empresas não Agrícolas com até 5 empregados 

Formalizadas Setor Informal 

BRASIL 10 525 954 10 335 965 

São Paulo  2 622 793 2 581 820 

Minas Gerais 1 088 064 1 049 774 

Rio de Janeiro 878 774 863 435 

Bahia 763 939 752 870 

Sergipe 106 320 104 789 

Fonte: IBGE (2005) 
 

 

Destaca ainda esse relatório a relação entre o número de microempresas não 

agrícolas e com até 5 empregados, formalizadas ou não, com ênfase para as 

principais regiões metropolitanas e o Estado de Sergipe. Observou-se, ainda, que os 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul 

concentravam o maior percentual de empreendimentos, com 57,6% das empresas 

do setor informal e 56,8% do total das pequenas empresas investigadas, o que leva 

a concluir que para cada microempresa formalizada, existe uma não formalizada 

atuando no mercado. 

No estudo do IBGE (2005), verificou-se, também, que a proporção de pessoas 

ocupadas nessas cinco unidades da federação representava 56,4% dos 13,9 

milhões de trabalhadores na informalidade. São Paulo, isoladamente, concentrava 

25% ou 2.581.820 empresas informais, seguido de Minas Gerais, com 10,3% ou 

1.049.774 empresas; e Rio de Janeiro, com 8,4 % ou 863.435 empresas informais. 

Nesse sentido, o Estado de Sergipe apresentou 104.789 empreendimentos 

informais. 

Para confirmar o número excessivo de empreendimentos informais, pode-se 

observar, através da Tabela 03, com dados do SEBRAE/DF (2010) e do Ministério 

da Fazenda (2010), a relação entre a quantidade de empresas formalizadas e a 

quantidade de empresas não formalizadas: 
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Tabela 03: Empreendimentos Formalizados e Não Formalizados no Brasil 

MPE Total Base de Dados 

Formalizadas 5.838.070 SEBRAE (2010) 

Não formalizadas 10 335 962 Ministério da Fazenda (2010) 

Relação 1,77 

Fonte: SEBRAE (2010) e Ministério da Fazenda (2010) 

 

Portanto, a análise dos dados confirma a relação de que para cada empresa 

formalizada existem, aproximadamente, duas não formalizadas, ou seja, que não 

possuem registro enquanto firma. Assim, esse universo de empreendimentos 

informais tem reflexo direto na economia, conforme explica Tiryaki (2008): as 

atividades do setor informal estão inter-relacionadas com as atividades do setor 

formal, assim, quanto maior for a participação do setor informal no PIB, maior será a 

vulnerabilidade da economia, pois as flutuações das atividades econômicas tendem 

a ser mais voláteis. 

Em relação aos aspectos financeiros, foram analisadas as informações das 

receitas médias mensais dos empreendimentos informais, separando os 

empreendimentos por conta própria dos empreendimentos que possuíam 

empregados. Assim, temos: 

 

Tabela 04: Resultados Financeiros por Tipo de Empresa do Setor Informal 
1997/2003 no Brasil. (1) - Valores Corrigidos Para 2003 Pelo IPCA 

 

Fonte: IBGE (2005) 
 

Pode-se destacar que a receita média obtida pelas empresas de 

empregadores, R$ 6.033,00, era cerca cinco vezes maior do que aquela obtida pelas 

empresas de conta própria, R$ 1.164,00. Nesse sentido, o estudo demonstrou que 
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houve queda expressiva entre 1997 e 2003 no lucro médio real dos 

empreendimentos de conta própria, enquanto os de empregadores obtiveram uma 

queda discreta do lucro apresentado no estudo anterior. 

Contudo, mesmo com a queda apresentada na proporção de empresas 

lucrativas, cerca de16% das empresas do setor informal fizeram investimentos e/ou 

aquisições nos doze meses anteriores à pesquisa, sendo que a proporção de 

empresas que utilizaram recursos de lucros de exercícios anteriores para seus 

investimentos foi de 70%. Chama a atenção que somente 7% das empresas do 

setor informal utilizaram empréstimos bancários para viabilizar investimentos. 

Chama a atenção, também, o relacionamento dos empreendimentos informais 

com o registro contábil de suas operações. Segundo o SEBRAE (2007), cerca de 

53% dos empreendimentos não faziam nenhum tipo de registro contábil em 2003, e 

em 36% das empresas do setor informal os próprios proprietários faziam a 

contabilidade sem qualquer tipo de auxílio técnico. Já as que possuíam empregados 

utilizaram mais os serviços de contabilidade e somente 21% destas não fizeram 

nenhum tipo de registro, o que revela um percentual bem inferior àquele encontrado 

entre as empresas de trabalhadores por conta própria, com 57%. 

Já em 2011, com os incentivos concedidos aos microempreendedores 

individuais para deixarem a informalidade, 52% dos que ingressaram na atividade 

formal afirmaram terem adquirido maior controle financeiro de seu negócio. 

Em relação à maneira como os empreendimentos formam seus preços, o 

estudo do SEBRAE (2007) demonstrou que a forma predominante era a negociação 

com os próprios clientes, opção feita por 40% do total das empresas. Por outro lado, 

as exceções representavam 27% das empresas do comércio que consideravam, na 

formação dos preços, o custo de produção e mais uma parcela fixa. Já 45% das 

empresas de serviços coletivos, sociais e pessoais, em conjunto com 44% das 

empresas de serviço de alojamento e alimentação, consideravam os preços 

praticados no mercado para fixar os seus. 

Explica Leone (2010) que a análise da informalidade é feita focalizando o 

trabalhador individual ou a ocupação por ele exercida, considerando a existência (ou 

não) de algum tipo de contrato entre as partes e as características das ocupações 
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informais: empregados sem carteira; trabalhador doméstico; trabalhador por conta 

própria e empregador. 

Samujh (2011) alerta para as consequências psicológicas da atividade informal, 

seus riscos quanto ao futuro incerto, da falta de estabilidade e da falta de proteção 

para o trabalhador, bem como dos riscos da falta de proteção para o 

empreendimento diante das oscilações do mercado. Assim, o autor afirma que esses 

empreendimentos atuam com grandes oscilações entre períodos com excesso de 

trabalho e períodos de total estagnação das atividades. Portanto, essas variações e 

incertezas podem gerar um ciclo emocional e causar falta de confiança e depressão 

nos trabalhadores individuais, como pode ser observado através da Figura 03: 

 

Figura 03: Ciclo Emocional do Empreendedor Informal 

 

Fonte: Samujh (2011) 

 

Assim, Samujh (2011) explica que sem uma ajuda apropriada esse ciclo 

emocional pode se transformar em uma espiral descendente, tendo por resultado o 

encerramento do negócio e o fracasso pessoal do empreendedor informal. 

 

2.3 MICRONEGÓCIOS E MICROFINANÇAS 

Os micronegócios desempenham papel importante na sociedade, pois 

possibilitam a criação de empregos e de meios de sobrevivência a diversas famílias, 

absorvem mão de obra pouco qualificada, descartada pelos mercados formais, e 
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possuem baixo custo de funcionamento para os investimentos iniciais (SAMUJH, 

2011). 

Dessa forma o autor chama a atenção para a intensa relação entre o 

crescimento demográfico e o impacto sobre os níveis de criação de empresas e de 

autoemprego. Isso pode refletir diretamente no aumento da procura, incentivando o 

surgimento de microempresas responsáveis pela geração de renda de diversas 

famílias. 

Ao se examinar o estudo sobre o mercado informal do IBGE (2005), observou-

se que 98% dos empreendimentos informais são microempresas, ou seja, 10.335 

(dez milhões e trezentos e trinta e cinco mil) estabelecimentos empregam 13.583 

(treze milhões e quinhentos e oitenta e três) pessoas em atividades econômicas, 

gerando e distribuindo renda a uma parcela significativa da população 

economicamente ativa, que por diversos motivos não conseguiu ocupação no 

mercado formal. 

Já o estudo realizado pelo SEBRAE (2009) demonstrou que 94% dos 

estabelecimentos são microempresas, ou seja, 5.486 (cinco mil e quatrocentos e 

oitenta e seis) estabelecimentos respondem por 90,1% dos empregos formais. 

Segundo os dados do SEBRAE (2009), os micronegócios são caracterizados pela 

singularidade dos seus proprietários, de maneira que 61,3% dos empreendimentos 

identificados eram de trabalhadores por conta própria nas mais diversas áreas: 

Indústrias de Transformação e Extrativa; Construção Civil; Comércio e Reparação; 

Serviços de Alojamento e Alimentação; Transporte, Armazenagem e Comunicações; 

Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados às Empresas; Educação, 

Saúde e Serviços Sociais; e Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais. 

Dentro desse contexto, Silva et al. (2010) consideram o capital humano 

incorporado aos empreendimentos como o principal ativo dos micronegócios, sendo 

o capital humano medido através do nível de escolaridade. O capital incorporado 

aos microempreendedores influencia a produtividade (teoria de capital humano) e a 

lucratividade dos negócios, assim, para melhor ilustrar a importância do capital 

humano, verificam-se, através da Figura 04, os resultados da pesquisa do SEBRAE 

(2011a) sobre o grau de escolaridade dos microempreendedores: 
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Figura 04: Grau de Escolaridade dos Microempreendedores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEBRAE (2011) 

 

Com relação à escolaridade, observou-se que 19% dos empreendedores 

individuais têm ensino fundamental incompleto, 17% têm ensino fundamental 

completo e 47% – a maior parte deles – possui ensino médio ou técnico completo. 

Já 8% afirmam ter ensino superior incompleto, junto a outros 8% com ensino 

superior completo e 1% que tem pós-graduação. 

Já os microempreendedores individuais apresentaram em 2011 um resultado 

de 0,8% sem educação formal; 18,3% com fundamental incompleto; 16,4% com 

fundamental completo; 48,5% com ensino médio ou técnico completo; 7,4% com 

superior incompleto; outros 7,1% com superior completo; e 1,4% com pós-

graduação (SEBRAE, 2012). 

Sanders e Nee (1996) descrevem que uma parcela significativa dos 

microempreendimentos é composta por trabalhadores por conta própria e definem 

três canais pelos quais as relações sociais beneficiam esses trabalhadores: 

1. Instrumental - Através das relações sociais o indivíduo pode ter acesso a 

instrumentos que auxiliam a implementação e desenvolvimento do negócio como, 

por exemplo, um empréstimo a juros baixos para iniciar o negócio ou mão-de-obra 

mais barata de parentes ou amigos próximos; 

2. Informacional - Este canal diz respeito à transferência de informações 

sobre fornecedores confiáveis, canais de comercialização, conhecimento tácito, 

entre outros; 
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3. Psicológico - Por fim, as relações sociais fornecem apoio emocional e a 

segurança necessária para a condução dos negócios em um ambiente instável. 

Segundo Nichter e Goldmark (2009), as características dos micronegócios 

favorecem o desenvolvimento econômico através do aproveitamento das 

oportunidades empreendedoras, da geração de empregos, do aumento das rendas 

das famílias e da melhor distribuição das riquezas no mercado. 

Explica Corrêa (2010) que os micronegócios caracterizam-se por possuírem 

uma produção em pequena escala, apresentarem um baixo nível de organização e 

de divisão do trabalho, por compartilharem as similaridades dos mercados aos quais 

se inserem na disputa por áreas comuns de atuação e por apresentarem ainda 

formas similares de captação de recursos, além de grande rotatividade nos 

mercados. 

Para Irwin (2011), está na organização dos recursos, durante o processo de 

criação dos micronegócios, o ponto de maior dificuldade apresentado pelos 

empreendedores. Entre as variáveis controláveis e entre as variáveis incontroláveis, 

está no comportamento do consumidor o principal aspecto que interfere nos 

resultados dos novos negócios. 

Na perspectiva de Gasse, Diochon e Menzies (2002), o microempreendedor 

deve mobilizar os recursos necessários para o lançamento do empreendimento, 

entretanto, para diminuir os riscos, o mesmo deve observar nesse processo a 

viabilidade mecânica e econômica do negócio. 

Quanto à mobilização de recursos financeiros, basicamente dependerá da 

análise criteriosa dos riscos financeiros realizada pelo agente credor, assim, 

explicam Santos e Carmona (2010) que quanto maior for o detalhamento, mais fácil 

será a análise do perfil do cliente para a concessão de crédito. 

Em contrapartida, Andreassi (2004) afirma que o problema é mais grave 

quando se examina a situação dos empresários de micronegócios que não 

conseguem acesso ao sistema bancário tradicional, restando como única opção 

recorrer a agiotas, que lhes cobram juros ainda mais altos do que os cobrados pelos 

bancos. 

O autor aponta também o fato de que a exclusão social presente no sistema 

financeiro é notória no Brasil, onde cerca de 75% da população não possui acesso 
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ao sistema bancário, porcentagem essa que se eleva para 85% quando se 

adicionam os que somente possuem acesso a contas de poupança, sem direito à 

cheque, ou seja, sem dispor de praticamente nenhum meio de acesso a crédito. 

Outro fator preocupante apontado por Andreassi (2004) diz respeito às 

instituições de microcrédito no Brasil, as quais são caracterizadas pela ausência de 

informações consistentes e fidedignas; duvidosa capacidade de sustentação 

operacional e financeira; altos custos operacionais; e baixa produtividade por agente 

de crédito. 

Todavia, dentre os fatores mais citados pelos microempreendedores que 

tiveram acesso a crédito durante dois anos, conforme elenca o estudo de Andreassi 

(2004), têm destaque os seguintes aspectos positivos: acesso a empréstimos mais 

baratos (100%); possibilidade de capital de giro (96,6%); possibilidade da expansão 

dos negócios (88,1%); possibilidade de contratação de mais trabalhadores (43,8%); 

e possibilidade de aumento nos estoques (64,9%). 

Segundo Lima (2009), a expansão do crédito para aqueles que não têm acesso 

ao sistema bancário tradicional permite reduzir as desigualdades de oportunidade 

entre os empreendedores, além de favorecer a viabilidade e a expansão dos 

microempreendimentos. O acesso ao crédito pode ademais contribuir para estimular 

a capacidade empreendedora dos beneficiários, incentivando a sua busca por 

autonomia ao exigir a adoção de atitudes de comprometimento e responsabilidade 

por parte dos tomadores de empréstimos. 

Contudo, Lima (2009) afirma que o microcrédito não tem o poder de alavancar 

o crescimento econômico, mas se trata de um instrumento pró-cíclico, que tende a 

se expandir com o aquecimento da economia e a queda do desemprego. Para 

melhor exemplificar a utilização desses créditos, observa-se a Tabela 05, que 

descreve ações desenvolvidas a cada R$ 100,00 (cem reais) emprestados a famílias 

com renda a 80% da linha de pobreza, que seria equivalente a R$ 56,00 (cinquenta 

e seis reais) por mês per capita ou R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) por 

ano. Segundo o Governo Federal, a linha de pobreza corresponde a R$ 70,00 

(setenta reais) por mês per capita. 
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Tabela 05: Utilização dos Empréstimos para Cada R$ 100,00 (Cem Reais) Emprestados. 

 

Fonte: Lima (2009) 
 

Segundo Lima (2009), os dados da Tabela 5 demonstraram que os tomadores 

menos pobres realizam investimentos com maior potencial de retorno, enquanto os 

mais pobres gastam grande parcela dos seus empréstimos em consumo, o que não 

proporciona possibilidades de maiores ganhos futuros, pelo contrário, o aumento do 

consumo corrente pode comprometer a renda futura, já que eleva o nível de 

endividamento. 

O referido autor explica ainda que a efetividade do microcrédito seria maior 

quando os empréstimos fossem tomados por microempreendedores menos pobres, 

os quais poderiam realizar melhores investimentos e gerar maior retorno sobre os 

recursos investidos. 

 

2.4  APOIO À CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS 

Os pequenos negócios apresentam alto grau de vulnerabilidade com relação a 

recursos financeiros, tecnológicos, falta de qualificação de mão de obra, 

conhecimento limitado de aspectos gerenciais, acesso a mercados, concorrência, 

entre outros (BORGE; FILION e SIMARD, 2008; DELMAR e SHANE, 2003). 

Para Cook, Belliveau e Sandberg (2004), as MPEs são descritas como 

negócios com capital limitado, operadas pelos seus proprietários, com poucos 

empregados e suscetíveis às mínimas variações de mercado. Assim, a utilização de 
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programas de incentivo, especificamente nas fases iniciais de preparação para o 

lançamento de novos empreendimentos, ajuda no desenvolvimento e crescimento 

dos novos negócios. 

Antes de iniciar um novo empreendimento, Santarelli e Vivarelli (2007) 

evidenciam que os empreendedores desconhecem parte dos custos envolvidos no 

futuro negócio, possuem apenas informações básicas sobre gestão e, na maioria 

das vezes, vão desenvolver suas habilidades gerenciais no cumprimento das rotinas 

diárias, ou seja, após ter passado da fase inicial de funcionamento do 

empreendimento. 

Assim, os autores evidenciam que a criação de empresas é influenciada pelo 

engajamento do governo no apoio ao empreendedorismo, através de incentivos à 

concepção de novos projetos de empresas, que pode ser obtido através de 

mudanças na legislação, desenvolvimento de instituições de apoio, oferecimento de 

facilidades para a gestação de novas empresas (incubadoras de empresas), apoio à 

sobrevivência e crescimento dos micronegócios, através do acesso às redes de 

informação, consultoria e criação de incubadoras e de outros recursos. 

Vargas-Hernández (2010) afirma que, para garantir condições de 

desenvolvimento às MPEs, é necessária a adoção de instrumentos de apoio, como 

políticas governamentais, redução de impostos para diminuir custos, detecção de 

mercados potenciais, capacitação para um melhor aproveitamento das 

oportunidades e acesso facilitado a crédito para investimento. 

A manutenção dos empreendimentos já existentes é tão importante quanto a 

criação de novos empreendimentos, pois, na opinião de Baron e Shane (2007), 

empresas estabelecidas exploram melhor uma oportunidade do que novas 

empresas, por cinco motivos: curva de aprendizagem, reputação, fluxo de caixa, 

economias de escala e recursos complementares. 

Samujh (2011) considera que os recentes avanços tecnológicos e nas 

telecomunicações permitiram a criação de diversas oportunidades para os 

micronegócios. Como na maioria dos países os negócios são compostos por 

microempreendimentos, os governos locais buscam incentivar a formação e a 

sustentabilidade desses empreendimentos em favor da dinâmica de suas 

economias. 
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Na visão de Albagli e Maciel (2002), faz-se necessária a promoção de 

melhores condições locais para a criação de novos negócios, ações e políticas de 

desenvolvimento e de ampliação da competitividade, de mobilização de recursos 

para incrementar a dinâmica e a capacidade empreendedora local, especificamente 

no que concerne às empresas iniciantes. 

Conforme Yumkella e Vinanchiarachi (2003), uma vez observadas as 

limitações das MPE’s, os governos de diversos países, através de instituições 

provedoras de serviços de suporte a negócios, finanças e tecnologia, apoiam as 

MPE’s em suas fragilidades e garantem uma participação, cada vez maior, na 

economia e melhores condições de sustentabilidade. 

Segundo Schneider e Veugelers (2010), com medidas simples os países 

podem incentivar a economia através do incremento de determinados aglomerados 

de microempresas, como, por exemplo, com a criação de uma legislação especifica 

para o setor, protegendo contra a concorrência das grandes empresas, oferecendo, 

dessa forma, mais garantias de retorno sobre os recursos investidos. 

Irwin (2011) lembra que os projetos e programas desenvolvidos para dar 

suporte às MPE’s, quer através de fundos de investimento, quer através do apoio 

direto para as empresas, precisam considerar os objetivos estratégicos dos 

negócios, que, muitas vezes, carecem de clareza, gerando resultados inesperados. 

É necessária, portanto, uma análise dos fundos de investimentos que apoiam as 

MPE’s e verificar se estes oferecem uma formação básica de apoio, na forma de 

aconselhamentos, microfinanciamentos e suporte à comercialização. 

Contudo, considerando-se as incertezas do ambiente competitivo, explicam 

Santarelli e Vivarelli (2007), que os incentivos governamentais aos pequenos 

negócios inovativos tornam-se ineficazes. Isso ocorre porque no início esses 

investimentos podem gerar um efeito “substituição”, artificialmente suportando as 

empresas menos eficientes até o seu fechamento, mas gerando uma sobrecarga no 

sistema de suporte, como um todo. 

Segundo o GEM de 2011, o Brasil apresenta condições desfavoráveis para a 

criação de negócios, mesmo considerando que o país tenha apresentado uma 

elevada Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA), com 14,9% (GEM, 

2012). Percebe-se que essa taxa tem relação maior com fatores associados ao 
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comportamento empreendedor como a mentalidade empreendedora, o ambiente 

social e cultural e o mercado consumidor, apresentando uma pequena relação com 

fatores associados a condições de negócios, como as políticas e programas 

governamentais, educação, capacitação, infraestrutura, capital formal, etc. 

Todavia, apesar de as condições macroeconômicas favorecerem o 

empreendedorismo, bem como a estabilidade dos indicadores econômicos e as 

projeções de crescimento, o Brasil precisa desenvolver condições ligadas às 

políticas de apoio ao empreendedorismo. 

Essa opinião também foi compartilhada por diversos especialistas, como pode 

ser vista na Tabela 06, que apresenta os fatores limitantes do empreendedorismo 

mais citados pelos especialistas. É importante notar o resultado, na coluna do meio, 

referente ao ano de 2010, que informa um valor médio atribuído pelos especialistas 

para cada afirmação, o qual varia em uma escala de -2, desfavorável, a +2, que 

representa favorável a cada afirmação proposta e referente às condições para 

empreender no Brasil. 

 

Tabela 06: Fatores Limitantes ao Empreendedorismo mais Citados pelos Especialistas – 
Brasil 

 

Fonte: GEM (2012, p.32) 

 

Assim, condições como “oportunidade empreendedora” e “valorização da 

inovação” são percebidas pelos especialistas do país como favoráveis, contudo, de 

um modo geral, os resultados do GEM de 2011 demonstram que o Brasil apresenta 

condições desfavoráveis para o empreendedorismo, como também apresenta 

limitações dos serviços governamentais e institucionais de apoio às MPEs. 
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Por fim, Souza e Mazzali (2008) argumentam que embora haja um 

considerável número de ações de apoio ao desenvolvimento das MPEs, no geral, 

essas ações não são definidas levando em consideração os diversos subsegmentos. 

Assim, os efeitos esperados de tais medidas podem não se concretizar.  

A explicação está tanto nas características de inserção das MPEs nos diversos 

segmentos em que atuam, que não seriam alcançadas por essas ações, quanto 

porque parte significativa dos benefícios pode não ser apropriada pelas empresas 

objeto dessas ações. 

Mesmo considerando que existam diversas políticas voltadas para o apoio das 

MPEs, segundo o GEM (2012) existe um hiato entre as necessidades e a oferta de 

programas do governo, bem como uma distância entre as políticas e os programas 

implementados e o empreendedor. A seguir, são apresentados os programas de 

apoio financeiro às MPEs e o apoio do SEBRAE a essas empresas. 

 

2.4.1 Programas de Apoio Financeiro às Micro e Pequenas Empresas 

Uma das características básicas para ser um empreendedor individual ou micro 

empresário é a de responder pessoalmente pelos débitos contraídos frente a 

terceiros com todos os seus bens, não existindo diferença entre seu patrimônio 

comercial (ou mercantil) e seu patrimônio civil (privado). 

Desse modo, a solicitação de uma subvenção para o início da atividade ante 

qualquer Administração Pública para as operações de crédito com bancos oficiais, 

supõe por parte do beneficiário um compromisso indispensável de cumprimento na 

realização e justificação do projeto inerente a mesma, assim como arriscar recursos 

próprios iniciais que gerem, por parte do promotor do projeto, certa capacidade de 

autofinanciamento. 

As Administrações Públicas, por sua vez, estarão sujeitas a uma série de 

controles e normativas em matéria de subsídio, mas em nenhum caso podem 

subvencionar 100% de um projeto empresarial. 

Segundo Lima (2009) o impacto dos programas de microcrédito aumenta (a 

uma taxa decrescente) à medida que a renda dos beneficiários é maior, o que 

significa que o impacto positivo é maior entre os beneficiários que estão abaixo da 
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linha de pobreza. Esse fato ocorre porque os participantes mais pobres tendem a 

investir o dinheiro dos empréstimos em atividades de baixa produtividade, em virtude 

de possuírem menor grau de educação, de informação sobre o mercado e menor 

possibilidade de correr riscos sem ameaçar sua sobrevivência. Por esta razão, o 

microempresário tem que assegurar a viabilidade e o futuro do seu empreendimento, 

para conseguir que os recursos empreendidos não sejam mal gastos. Assim, os 

programas de apoio financeiro fomentam as iniciativas empresariais daquelas 

pessoas que encontram-se desempregadas ou decidam estabelecer-se por conta 

própria como empreendedor individual. 

A principal instituição financeira de apoio às MPE’s é o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que, historicamente, tem 

desenvolvido projetos estruturantes de apoio às atividades das MPE’s, 

principalmente na concessão de crédito. Mesmo assim, desde 1965 o Banco vem 

buscando formas de financiar as empresas de menor porte, inicialmente com o 

programa FIPEME - Financiamento à Pequena e Média Empresa, incorporado na 

segunda metade dos anos 70 pelo POC - Programa de Operações Conjuntas, que 

estruturou uma ampla rede de agentes financeiros, a qual lhe confere capilaridade e 

agilidade.  

Na década de 80, foi implementado, experimentalmente, o PROMICRO - 

Programa de Apoio à Microempresa, pelo qual foram concedidas condições 

financeiras e um spread maior para os agentes financeiros, além de facilidades de 

processamento. Em 1996 foi criado o PMPE - Programa de Apoio à Micro e 

Pequena Empresa para incorporar facilidades de processamento dentro do BNDES, 

dentre outros benefícios citados anteriormente. 

Com o advento das novas Políticas Operacionais em agosto de 1997, os 

benefícios especiais do PMPE passaram a ser o maior valor do capital de giro 

considerado no investimento, levando a um spread básico reduzido, nível de 

participação mais elevada, possibilidade de aquisição de equipamentos de qualquer 

natureza e processamento simplificado mais ágil. 

Outra iniciativa adotada foi a instituição, em julho de 1999, do Programa de 

Incentivo, conhecido como Programa de Milhagem. No programa o agente recebe 

recursos adicionais do BNDES para cada R$ 1 milhão repassado às micro e 
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pequenas empresas, através dos programas FINAME, BNDES Automático, BNDES-

exim Pré- Embarque e Pré- Embarque Especial. A aplicação é livre, no que se refere 

a sua finalidade, desde que os recursos sejam direcionados para este mesmo 

segmento de empresas. A seguir são listados os principais programas de apoio 

financeiro às MPE’s do BNDES: 

 Incentivo aos Agentes Financeiros para Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas: Para cada R$ 1 milhão repassado a esse extrato de empresas, o agente 

receberá 10% de recursos adicionais do BNDES, exclusivamente para aplicação de 

critério em micro e pequenas empresas. Com a implementação deste programa mais 

recursos serão destinados às micro e pequenas empresas; 

 Fundo de Aval – Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade 

(FGPC): consiste num instrumento de suporte financeiro, administrado pelo BNDES, 

com a finalidade de garantir parte do crédito oferecido às micro e pequenas 

empresas e às médias empresas exportadoras, através da assunção de parcela 

expressiva do risco da operação financeira. Essa ferramenta de crédito estimula o 

interesse dos agentes financeiros na contratação dessas operações em virtude da 

possibilidade de compartilhamento do risco, viabilizando o acesso das MPE’s aos 

recursos repassados pela FINAME. Essa iniciativa, ao permitir a redução da 

exigência de garantias reais, remove um dos principais obstáculos à obtenção de 

financiamentos pelas micro e pequenas empresas; 

 BNDES Automático: financiamento de até R$ 7 milhões a investimentos 

fixos e capital de giro associado para a implantação, expansão, modernização ou 

relocalização de empreendimentos que visem ao fortalecimento da competitividade. 

Desde o lançamento pelo Governo Federal do Programa Brasil Empreendedor, 

em outubro de 1999, o BNDES/FINAME, na condição de um dos agentes do 

Programa, intensificou seu compromisso de apoio ao desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas. O Programa conta com a dotação de R$ 8 bilhões, dos quais 

R$ 2,7 bilhões são repassados pelo BNDES/FINAME. Um dos principais objetivos 

do Brasil Empreendedor é promover, através dos financiamentos concedidos, a 

geração e a manutenção de 3 milhões de postos de trabalho em todo o país e, 

melhorar, por meio de treinamento coordenado pelo SEBRAE, a capacitação de 

microempreendedores. 
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Entre as medidas adotadas pelo Programa Brasil Empreendedor se destacam 

a instituição do estatuto da micro e pequena empresa; a renegociação de dívidas 

fiscais e previdenciárias, uma vez quitado o FGTS; a redução de IOF em operações 

de crédito com bancos oficiais; as novas regras para inclusão de devedores no 

CADIN; e o estímulo a operações de crédito com bancos oficiais. 

 

2.4.2 O apoio do SEBRAE às MPE’s 

Entre as instituições que apoiam diretamente as MPE’s, destaca-se o Serviço 

de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). O SEBRAE é considerada 

uma entidade privada de interesse público, que apóia a abertura e expansão dos 

pequenos negócios e a sustentabilidade de milhões de pessoas por meio do 

empreendedorismo. Os recursos do SEBRAE são considerados públicos pelo fato 

de que sua forma de obtenção é através de Lei, ou seja, os empresários são 

obrigados a recolher um percentual da folha de pagamento em prol do órgão. 

O SEBRAE tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte. A instituição atua 

também com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do 

processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores 

público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, 

estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios, etc.  

O SEBRAE como instituição, de acordo com Corrêa (2010, p. 4):  

(...) tem como principal objetivo conceber projetos que beneficiem às micro 
e pequenas empresas associativas ou individuais, contemplando serviços 
como a capacitação de funcionários, diminuição da carga tributária, 
pesquisa tecnológica, organização de feiras para comercialização, acesso a 
conhecimentos de gestão e auxílio nas questões burocráticas. 

O seu atual formato surgiu em 9 de outubro de 1990, pelo decreto nº 99.570, 

que complementa a Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, que desvinculava o 

SEBRAE da administração pública, transformando-o em serviço social autônomo. 

Mais recentemente, parte deste esforço ganhou visibilidade com a aprovação 

da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em dezembro de 2006. A lei consolidou, 

em um único documento, o conjunto de estímulos que deve prevalecer para o 
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segmento nas três esferas federal, estadual e municipal da administração pública, 

inclusive na área tributária. 

Essas ações reforçam o papel do SEBRAE como incentivador do 

empreendedorismo e revelam a importância da formalização para a economia 

brasileira. Seu papel é mostrar aos milhões de micro e pequenos empresários deste 

país as vantagens de se ter um negócio formal, apontando caminhos e soluções, 

com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços financeiros, à tecnologia e ao 

mercado, sempre com foco na competitividade empresarial.  

O SEBRAE oferece diversas formas de atendimento, entre cursos e palestras, 

consultorias, informações de gestão. Também mantém um contato permanente com 

as micro e pequenas empresas e procura sempre se fazer presente nas mais 

diversas comunidades, através de sua estrutura própria e por meio de parceiros. 

Para isso, utiliza várias estratégias, que vão desde o atendimento individual, caso a 

caso, até o atendimento coletivo. De forma geral, o SEBRAE atende o público com a 

oferta dos seguintes tipos de serviços: capacitação, consultoria, informação técnica, 

promoção e acesso a mercados e acesso a serviços financeiros.  

A inovação e a tecnologia em meio a esse cenário convertem-se em fontes 

estratégicas essenciais para gerar vantagens competitivas sustentadas no mercado 

local para as MPEs, auxiliando as mesmas a superarem esses cenários complexos e 

incertos decorrentes da globalização. 

Segundo a Unidade de Acesso a Inovação e Tecnologia – UAIT do 

SEBRAE/SE, para auxiliar as micro e pequenas empresas (MPE) a superarem seus 

desafios rumo a melhoria e aumento de competitividade, o SEBRAE/SE vem 

desenvolvendo ações de acesso à inovação e tecnologia, com os seguintes 

objetivos: 

 Ampliar a adequação da inovação tecnológica de produtos, serviços e 

processos das MPE’s para torná-las competitivas nos mercados; 

 Intensificar a disseminação de soluções tecnológicas para as MPE’s; 

 Buscar novas fontes de recursos para inovação tecnológica; 

 Apoiar o fortalecimento das redes prestadoras de serviços tecnológicos; 

http://www.sebrae.com.br/uf/sergipe/minha-empresa/o-que-o-sebrae-pode-fazer-por-mim/resolveUid/49e0ea2a3578ed18cd374a7753aad1c8
http://www.sebrae.com.br/uf/sergipe/minha-empresa/o-que-o-sebrae-pode-fazer-por-mim/resolveUid/11cbe6007c4040b7fd8d58b80261bad2
http://www.sebrae.com.br/uf/sergipe/minha-empresa/o-que-o-sebrae-pode-fazer-por-mim/resolveUid/5f24544f28d38e6d5e2182f5df2cb0cf
http://www.sebrae.com.br/uf/sergipe/minha-empresa/o-que-o-sebrae-pode-fazer-por-mim/resolveUid/c18933f9566f1bc54c90d813974efd0d
http://www.sebrae.com.br/uf/sergipe/minha-empresa/o-que-o-sebrae-pode-fazer-por-mim/resolveUid/da590beb6c65fa8f601e71042996d54f
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 Apoiar sistemas e ambientes de promoção a empreendimentos 

inovadores. 

Assim, todos esses objetivos proporcionam benefícios como: agregação de 

valor ao produto; aumento de produtividade; acesso a novos mercados, no país e no 

exterior; valorização da marca do produto; redução dos custos de produção; 

diferencial entre os concorrentes. Para realizá-los, o SEBRAE desenvolve os 

seguintes programas: 

 SEBRAETEC: o SEBRAE subsidia os custos de serviços tecnológicos 

prestados por empresas especializadas em tecnologia e inovação, as quais irão 

buscar soluções para aperfeiçoar os resultados da gestão e aperfeiçoar processos 

ou produtos da pequena empresa, tornando-a mais competitiva e melhor preparada 

para o mercado. Todas as prestadoras de serviços do Programa SEBRAETEC são 

empresas de base tecnológica, previamente selecionadas, cadastradas e 

qualificadas a prestar esses serviços; 

 Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica: visa criar em um 

ambiente planejado condições de desenvolvimento de projetos inovadores por meio 

de serviços especializados e consultorias. Nesse ambiente as MPE’s podem utilizar 

serviços especializados, orientação e consultoria, espaço físico planejado, infra-

estrutura técnica, administrativa, operacional, além de uma série de outros 

benefícios como a intermediação com instituições de ensino e pesquisa, órgãos 

governamentais e iniciativas privadas; 

 Agentes Locais de Inovação (ALI): fruto da parceria entre o SEBRAE/SE e 

a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – 

FAPITEC/SE promove, através da atuação de profissionais selecionados no 

mercado, a sensibilização e orientação de empresários na busca de soluções 

inovadoras para seus negócios; 

 Rede Design Integrado (REDI): considerando que o design é uma forma 

efetiva de agregar valor aos produtos e serviços das MPE’s, o SEBRAE/SE criou a 

presente rede visando garantir maior espaço no mercado e proporcionar maior 

competitividade nesses empreendimentos. Assim, são desenvolvidas ações para o 

desenvolvimento de produtos e serviços, até sua comercialização por meio da 
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otimização de custos, embalagens, material promocional, padrões estéticos, 

identidade visual, adequação de materiais, fabricação e ergonomia; 

 Tecnologia da Informação: com a difusão das inovações tecnológicas e 

aumento da concorrência, cada vez mais as MPE’s necessitam aperfeiçoar sua infra-

estrutura de tecnologia para se adaptar às exigências de mercado. Assim, a 

tecnologia da informação tem proporcionado às organizações condições de melhorar 

a qualidade e a disponibilidade de informações e conhecimentos importantes para 

as MPE’s, seus clientes e fornecedores. Os sistemas de informação mais modernos 

oferecem, ainda, às empresas oportunidades sem precedentes para a melhoria dos 

processos internos e dos serviços prestados ao consumidor final. O SEBRAE/SE 

oferece consultorias para implantação de softwares e implantação/reestruturação de 

redes lógica e física as MPE’s; 

 Programa de Alavancagem Tecnológica: este programa insere 

importantes conceitos e práticas de gestão da produção, com exercícios práticos 

que orientam a auto implantação na empresa, tendo como resultado a otimização 

dos processos e melhoria dos controles de fabricação (montagem e/ou produção). 

Conceitos como estrutura do produto, fluxo de fabricação, arranjo físico, 

programação e controle da produção, formação de célula de fabricação, eliminação 

de gargalos, padronização das rotinas operacionais, apuração do resultado da 

operação industrial, são amplamente discutidos com os empreendedores; 

 Gestão Ambiental: o SEBRAE/SE oferece diversos programas e 

consultorias especializadas para auxiliar as MPEs a se adaptarem às exigências da 

legislação ambiental e do mercado para a gestão dos passivos ambientais, que são 

recursos hídricos, de resíduos líquidos e sólidos; 

 Eficiência Energética: o SEBRAE/SE promove ações de consultoria em 

eficiência energética nas micro e pequenas empresas dos diversos segmentos 

econômicos, por meio da otimização das instalações, dos usos finais da energia e 

dos processos de produção ou fabricação, oferecendo redução de custos, 

racionalização do uso e desenvolvimento sustentável às empresas e à sociedade; 

 Certificação: o SEBRAE/SE oferece consultoria para as MPE’s que 

tiverem interesse em buscar a certificação dos seus produtos, serviços ou 

processos. A certificação promove o aumento da competitividade das empresas 
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frente aos desafios do mercado, principalmente no que tange à exportação, a partir 

da melhoria da qualidade de seus produtos/serviços e da agregação de valor a sua 

marca. Dentre as normas que compõem o programa estão: Qualidade - NBR ISO 

9001 / Meio Ambiente - NBR ISO 14001 / Segurança e Saúde Ocupacional - OHSAS 

18001 / Responsabilidade Social - NBR 16001; 

 Programa Alimento Seguro (PAS): consiste numa atividade oferecida pelo 

SEBRAE/SE, em conjunto com outras entidades, para as MPE’s e ambulantes do 

setor de alimentação. Ele visa conscientizar, orientar e capacitar os 

empreendimentos sobre as boas práticas durante a produção, o transporte, a 

manipulação e a estocagem de alimentos; 

 Saúde e Segurança no Trabalho: o SEBRAE/SE apóia as MPE’s na busca 

por soluções das questões de saúde e segurança no trabalho e em atendimento às 

legislações vigentes. Assim, em parceria com outras instituições, provê informações 

e orientações, bem como consultoria para diagnóstico, auto-avaliação e sugestões 

de intervenções que visem adequar o processo produtivo na micro e pequena 

empresa às exigências de saúde laboral e de segurança operacional; 

A educação empreendedora é uma das principais estratégias do SEBRAE para 

auxiliar os micro e pequenos empreendedores a superarem suas limitações quanto à 

gestão dos seus empreendimentos. O SEBRAE oferece cursos gratuitos e 

subsidiados, de forma presencial e à distância, em que são disponibilizados 

treinamentos de qualidade com uma extensa programação. Dentre os principais 

cursos, destacam-se: 

 Aprender a Empreender: solução educacional para empreendedores 

formais e informais atuantes na área de comércio, indústria, serviços e agroindústria. 

Interação com conceitos básicos sobre empreendedorismo, mercado e finanças; 

 Análise e Planejamento Financeiro: busca desenvolver no participante 

competência para analisar e projetar estratégias empresariais a partir de 

informações financeiras; 

 Como Vender Mais e Melhor: o curso busca desenvolver no participante a 

competência para construir um modelo de gestão de vendas a partir de 

planejamento e ação comercial da empresa; 
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 Atendimento ao Cliente: em que os participantes desenvolvem 

competências para identificar os aspectos que contribuem para a satisfação do 

cliente e refletir criticamente sobre a melhoria das ações e procedimentos de 

atendimento; 

 Gestão de Cooperativas de Crédito: visa desenvolver práticas gerenciais 

necessárias a uma gestão efetiva e eficaz de cooperativas de crédito; 

 Empreendedor Individual: conscientiza o empreendedor individual sobre a 

importância de se legalizar e os benefícios da Lei Complementar no128, de 2008; 

 Iniciando um Pequeno e Grande Negócio: apóia e orienta o pequeno 

empresário em questões básicas como análise de mercado, oportunidades de 

negócios, finanças e concepção de produtos e serviços; 

 D’Olho na Qualidade: 5S para os pequenos negócios: constitui uma 

solução educacional que busca desenvolver condições de conhecer e praticar o 

método D’Olho (descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida) a fim de 

implementá-lo na empresa, de forma a trazer novos hábitos para o desenvolvimento 

do trabalho diário das pessoas e melhorar o bem estar físico, mental e social de 

todos; 

 EMPRETEC - Seminário criado para desenvolver e fortalecer o 

comportamento empreendedor dos participantes, o que por sua vez contribui para a 

criação de empregos e o aumento da atividade econômica, com uma metodologia 

desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), ministrada no Brasil com 

exclusividade pelo SEBRAE. Os negócios tocados por quem fez o seminário têm 

mais chances de sobrevivência, pois o empreendedor ganha poder de 

competitividade e permanência no mercado. O participante estuda as características 

do comportamento empreendedor e tem oportunidade de vivenciar fortes mudanças 

comportamentais, revendo conceitos e atitudes. Os empreendedores participantes 

poderão ter assistência técnica na elaboração ou ajuste de seu plano de negócios, 

envolvendo aspectos de mercado, tecnologia, informação, administração e finanças. 

Considerando que o desenvolvimento territorial é um dos principais objetivos 

da Unidade de Agronegócios do SEBRAE, o órgão desenvolve projetos voltados à 

melhoria da gestão desses empreendimentos de acordo com as características e 
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culturas predominantes em cada região e busca atender os mais de 4,8 milhões de 

empreendimentos rurais, os quais destes 4,1 milhões são micros empreendimentos 

familiares que respondem por 77% das ocupações nas áreas rurais. Dessa forma, o 

SEBRAE apóia os microempreendedores em diversos aspectos, capacitando-os e 

investindo no potencial empreendedor de cada um. 

Assim, destacam-se em Sergipe os programas: 

 Ovino e Caprinocultura: o SEBRAE oferece consultorias e treinamento 

para melhor o manejo e facilitar o processo de comercialização dos seus produtos; 

 Rede APIS - Apicultura Integrada Sustentável: a Rede abrange desde a 

colaboração na formulação e execução de projetos e programas, até a 

implementação de iniciativas que facilitem a criação de organizações buscando 

desenvolver os subprodutos do mel, como o néctar, a cera, a geléia real, a própolis, 

o pólen, tendo em vista apresentarem grande potencial para comercialização; 

 Aqüicultura: considerada uma atividade empresarial com boa sustentação 

técnica, a aqüicultura se destaca também devido ao crescimento da demanda 

mundial de alimentos. Em Sergipe o SEBRAE busca organizar e capacitar os 

produtores para melhorias na produção, beneficiamento do pescado e 

comercialização; 

 Mandiocultura: o órgão, em parceria com a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, promove treinamentos e oferece consultorias 

para o fortalecimento dessa atividade no estado. 

Outro campo de atuação em destaque são os arranjos produtivos locais (APL). 

A integração de ações de suporte às empresas através dos APL’s é de fundamental 

importância para a criação de um ambiente favorável às pequenas e médias 

empresas. Segundo o SEBRAE (2009, p.8), um APL é: 

Uma aglomeração de empresas, localizada em um mesmo território, 

que apresenta especialização produtiva e mantém algum vínculo de 

articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 

atores locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições de 

crédito, ensino e pesquisa. 

O SEBRAE desenvolve diversas ações, no sentido de colaborar no 

desenvolvimento dos APLs, entre elas: 
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• Promover a cultura da cooperação e o aprendizado coletivo; 

• Promover processos de geração, aquisição e difusão do conhecimento; 

• Estimular a construção e o fortalecimento de governança do APL; 

• Estimular a construção e fortalecimento de identidade do APL; 

• Construir parcerias em âmbito nacional, regional e local; 

Atualmente, o SEBRAE possui uma vasta experiência acumulada devido ao 

tempo de atuação junto aos APL’s de todo o território nacional sendo, portanto, 

referência no assunto. 

Nessa perspectiva, o artesanato é foco no SEBRAE em Sergipe, que busca 

valorizar a cultura do espaço territorial e o conjunto de símbolos que caracterizam 

essa atividade como condição essencial para o desenvolvimento do setor. Assim, o 

SEBRAE busca orientar os empreendimentos artesanais para melhor comercializar 

sua produção sem, no entanto, perder a identidade que originou aquela cultura. 

A produção de Petróleo e Gás também tem destaque em Sergipe, que figura 

entre o grupo restrito de Estados produtores dessa commodity. O estado apresenta 

uma infra-estrutura de prospecção e transporte de petróleo composta por diversas 

micro e pequenas empresas que atuam em parceria com a Petrobrás. Dessa forma, 

começou a se estruturar em 2003 a Rede Petrogás, após a realização do 

diagnóstico da cadeia de petróleo e gás, sendo essa uma ação coordenada pelo 

Sebrae/SE e Petrobras. A referida rede faz parte de um conjunto maior de 

empresas, também organizada pelo SEBRAE, a Rede Petro Brasil, que é um 

ambiente virtual que agrupa o conjunto de Redes Petro existentes hoje no país. Ao 

todo são 15 redes que representam mais de 750 empresas que fabricam bens ou 

prestam serviços aos segmentos de exploração, produção, refino, petroquímica, 

transporte e distribuição de petróleo e gás natural. 

Assim, o objetivo da Rede Petrogas-SE é integrar seus associados em ações 

que propiciem o desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo e gás, 

estimulando a ampliação e abertura de novos empreendimentos, bem como do 

investimento em pesquisa, desenvolvimento e qualidade. 

No campo do turismo o SEBRAE desenvolve projetos que reúnem micro e 

pequenas empresas do setor e busca trabalhar com as seguintes estratégias: a 
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marca, buscando melhoria e exposição das marcas dos empreendimentos, 

considerando que o objetivo da marca é sempre cooptar opiniões positivas em torno 

da promessa de uma boa experiência, o que traz a atenção dos meios de 

comunicação e de comercialização em favor do destino que almeja visibilidade. O 

marketing, nesse sentido, embasa o trabalho de divulgação pelo ponto de vista do 

mercado e, para tanto, utiliza um método de estudo voltado para pesquisa e análise 

de estatística e tendências. 

A segunda estratégia a ser trabalhada é o design, sendo considerado como 

parte colaboradora no processo de atração de consumidores para dentro do sistema 

de turismo, o qual revela e divulga a riqueza na sua forma mais abrangente, 

ressaltando a diversão, a fim de promover a atração e também a manutenção do 

cliente, sob pena de não conseguir aproveitar as oportunidades que o mercado 

oferece, projetando oportunidades de negócios às MPE’s. 

O SEBRAE Sergipe dispõe de atendimento individualizado para informar e 

capacitar os empreendedores para a abertura de uma empresa. Assim, os novos 

empreendedores contam com o apoio e a orientação de profissionais especializados 

para conhecer a realidade do mercado e organizar cuidadosamente um plano de 

negócios para alcançar o sucesso do seu novo empreendimento. O Programa 

dispõe de palestras e consultorias de viabilidade como instrumentos de apoio aos 

empreendedores e que realizou, durante o ano de 2010, atendimentos em todas as 

suas unidades, recepcionando a demanda voluntária de empresários, 

empreendedores ou interessados em constituir novos negócios e para grupos 

setoriais nos quais já existam projetos em desenvolvimento. Na Tabela 07, a seguir, 

pode-se observar o número de atendimentos, durante o ano de 2010, por porte de 

estabelecimento: 
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Tabela 07: Atendimento por Porte de Empresa no Brasil 

 Formal Informal TOTAL 

Microempresa 12.453 4.356 16.809 

Pequena Empresa 823 23 846 

Média Empresa 93 2 95 

Grande Empresa 86 13 99 

Não Informado 1.634 113 1.747 

TOTAL 15.089 4.507 19.596 

Fonte: SEBRAE (2010, p.6) 

 Em seguida, pode-se observar, na Tabela 08, a descrição dos atendimentos 

por tipo de empreendimento. Destaca-se que mesmo aqueles que não possuem 

empreendimentos são atendidos e os trabalhadores informais são estimulados a se 

formalizarem, de acordo com o disposto na Lei complementar nº 128 de 19 de 

dezembro de 2008 que criou o Empreendedor Individual, figura jurídica que entra em 

vigor dia 1º de julho de 2009: 

Tabela 08: Atendimento por Tipo de Empreendimento no Brasil 

Tipo de Empreendimento Formal 
% dos 

formais Informal Total 

Empreendedor Individual 4.474 29,65% 251 4.725 

Sociedade empresarial 3.194 21,17% 23 3.217 

Empresário individual 3.047 20,19% 41 3.088 

NAO INFORMADO 1.574 10,43% 106 1.680 

Produtor Rural 1.557 10,32% 475 2.032 

Artesão 714 4,73% 345 1.059 

Sem constituição jurídica 159 1,05% 2.913 3.072 

Associação ou Sindicato 87 0,58% 7 94 

Ambulante 86 0,57% 42 128 

Setor Público – Administração Direta 65 0,43% 17 82 

Autônomo 59 0,39% 281 340 

Outras organizações privadas sem fins lucrativos 40 0,27% 2 42 

Setor Público – Administração Indireta 17 0,11% 1 18 

Cooperativa 16 0,11% 3 19 

Total 15.089 100% 4.507 19.596 

Fonte: Pesquisa Perfil do Cliente – SEBRAE/SE (2010, p.2) 
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2.5 O PROGRAMA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - EI 

A percepção e a relevância da atividade profissional informal têm chamado a 

atenção de diversos setores da sociedade, especificamente nas atividades 

comerciais, por essas se tornarem fonte de remuneração de milhares de brasileiros 

que atuam dessa forma. Em virtude disso, Barros et al. (2010) explicam que as 

autoridades governamentais, gradativamente, tentam implementar ações e projetos 

que visam diminuir a concentração de trabalhadores na informalidade, buscando 

trazê-los às estatísticas oficiais de crescimento e evolução do país. 

Assim, para incentivar o empreendedorismo dos micronegócios, a partir de 

2009, entrou em vigor da Lei do Empreendedor Individual - EI, que objetivou, entre 

outros, minimizar as vulnerabilidades da economia informal.  

A partir de uma ação unificada em todo o país, passou-se a oferecer condições 

especiais para que os negócios e as relações de trabalho de determinadas 

atividades fossem formalizadas. São apresentadas a seguir a base legal do 

programa, as finalidades da Lei e do programa em Sergipe: 

 

2.5.1 Base Legal do Programa Empreendedor Individual 

Nos últimos anos, podem ser observadas algumas iniciativas do Poder 

Legislativo para regulamentar e incentivar o desenvolvimento das micro e pequenas 

empresas. Na Constituição Federal, destacam-se os Art. no 146, Art. no 170 e Art. no 

179 que discorrem sobre o tratamento diferenciado e favorecido para as 

microempresas e para as empresas de pequeno porte, citando regimes especiais de 

contribuição, tratamento jurídico diferenciado e a promoção da livre iniciativa com 

vistas a realização da justiça social. Na época de sua promulgação já se 

consideravam as limitações deste segmento, bem com a sua posição de 

vulnerabilidade diante das oscilações econômicas, contudo, o corpo legislativo 

ressaltava também a sua contribuição social na geração de meios de subsistência a 

diversos setores da sociedade. 

Encontra-se nos dispositivos a Legislação específica na Lei no 11.598/2007, 

que dispõe sobre a criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM e estabelece normas gerais para 
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a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e 

de pessoas jurídicas. O estabelecimento dessa Rede vem contribuir com o 

desenvolvimento de mecanismos que minimizem um dos mais antigos problemas 

enfrentados pelos micro e pequenos empreendedores, o registro legal da sua 

empresa, seja para a abertura ou para o encerramento. 

Conforme pesquisa SEBRAE (2007), houve uma redução no tempo médio para 

encerrar legalmente uma empresa, de 113 dias em 2003 para 84 dias em 2005. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

(2011), após a aprovação da Resolução nº 22 do Comitê para Gestão da Rede 

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

Negócios (CGSIM), o tempo médio de abertura e funcionamento de empresas pode 

chegar a seis dias (anteriormente esse tempo era de 25 dias, incluindo todos os 

órgãos envolvidos) para as atividades econômicas consideradas de baixo risco. A 

resolução foi publicada no dia 2 de julho de 2010, no Diário Oficial da União (Seção 

1, página 245). 

Outra contribuição relevante foi proporcionada pela Lei Complementar no 

123/2006, que criou a Lei Geral das Micro (ME) e Pequenas Empresas (EPP) que 

regulamenta a Constituição Federal quanto ao tratamento da ME e EPP pelos entes 

federativos, com abrangência sobre impostos e contribuições, burocracia, acesso a 

mercados, tecnologia e crédito, dentre outros benefícios, entre os quais: 

 Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte como sendo a 

sociedade empresarial, a sociedade simples e o empresário individual devidamente 

registrados na Junta Comercial do Estado ou no Cartório de Registro das Pessoas 

Jurídicas. No caso de microempresas, quando auferir, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00, ou para Empresas de Pequeno Porte, 

quando auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 2.400.000,00; 

 Regime Unificado (simplificado) de Arrecadação: ao pagar o Documento 

de Arrecadação do Simples Nacional - DAS (antigo Darf) o empresário estará 

pagando o IRPJ, IPI, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, INSS (pessoa jurídica), ICMS e o 

ISS; 

 Atualização das faixas de contribuição; 
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 Não-incidência de tributos sobre exportação; 

 Obrigatoriedade às instituições de inovação e pesquisa de investir 20% de 

seus recursos em ações de desenvolvimento focadas nas pequenas empresas; 

 Ampliação do acesso ao crédito, principalmente por meio das cooperativas 

de crédito, que passam a ter acesso direto a recursos do FAT para emprestar 

exclusivamente à MPE’s; 

 Incentivo à participação das MPE’s em compras governamentais das três 

esferas, por meio de licitações limitadas à pequenas e microempresas com 

desburocratização do processo, bem como obrigatoriedade de subcontratações e 

fornecimentos parciais de grandes lotes; 

 Facilitar o processo de abertura e baixa das empresas (com a opção de 

transferir o passivo do encerramento para a pessoa física). 

No entanto, Santos e Freitas (2009) expõem que na época da criação desta Lei 

o poder público já buscava estimular a formalização de um grande número de 

pequenas empresas que atuavam à margem dos dispositivos legais vigentes, 

prejudicando a arrecadação e o emprego formal, assim, alguns levantamentos de 

dados estatísticos, como por exemplo, o do IBGE que demonstrou que no Brasil 

existiam 10.335.962 empresas informais em 2003. 

Assim, a Lei Complementar no 128/2008, criou a figura do Microempreendedor 

Individual – EI (atualizado como Empreendedor Individual), e condições especiais 

para que o trabalhador informal possa se tornar um Empreendedor Individual 

legalizado. Assim, com a publicação de Resoluções e Portarias específicas, os 

empreendedores que faturam até R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) por ano, não 

possuem participação em outra empresa como sócio ou titular e que empregam até 

um trabalhador, podem se formalizar como EI. Entre as principais vantagens estão: 

 Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que 

facilita a abertura de contas bancárias, empréstimos e permite a emissão de Notas 

Fiscais; 

 Enquadramento no Simples Nacional e isenção dos tributos federais 

(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL); 
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 Cobertura Previdenciária: acesso a benefícios como auxílio maternidade, 

auxílio-doença, aposentadoria por idade (no mínimo após 15 anos de contribuição), 

salário-maternidade após carência, pensão e auxilio reclusão, mediante contribuição 

fixa mensal de R$ 28,25 (comércio ou indústria) ou R$ 33,25 (prestação de 

serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS; 

 Baixo custo para contratação de até um empregado, pagando 3% 

Previdência e 8% FGTS do salário mínimo por mês, valor total de R$ 59,95, em que 

o empregado contribui com 8% do seu salário para a Previdência; 

 Isenção de taxa do registro da empresa e concessão de alvará para 

funcionamento, que poderá ser emitido através da internet; 

 Ausência de Burocracia: a única exigência para se manter como EI é uma 

declaração anual sobre o faturamento, que pode ser feita pela internet; 

 Serviços Contábeis Gratuitos: no primeiro ano o EI poderá buscar uma 

rede de empresas contábeis que irão prestar assessoria de graça; 

 Apoio Técnico do SEBRAE na organização do empreendimento, através 

da oferta de cursos e planejamentos de negócios com vistas a capacitar os 

empreendedores; 

 Participação em compras governamentais, bastando apenas estar 

formalizado. 

Dessa forma, a referida Lei permite, através de amparo jurídico/legal, 

disponibilizar informações e ofertar benefícios previdenciários, tributários e outros, 

objetivando atrair para a formalidade um grande volume de indivíduos que exercem 

suas atividades de maneira informal (BARROS et al., 2010). 

Segundo o SEBRAE (2011), desde a promulgação da Lei no 128/2008, o 

sistema registrava 1.503.762 (um milhão e quinhentos e três mil e setecentos e 

sessenta e dois) empreendedores individuais formalizados até agosto de 2011. 

 

2.5.2 Finalidades do Programa Empreendedor Individual 

Como finalidade econômica, o Programa EI busca minimizar as 

vulnerabilidades que os micro e pequenos empreendimentos apresentam diante do 
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mercado capitalista, assim, limitações como acesso a recursos financeiros, 

tecnológicos, falta de suporte para qualificação profissional e organizacional, são 

absorvidas por essa camada da população que contribui significativamente para a 

economia (SILVA et al., 2010). 

Conforme Fernandes (2010), a formalização confere o status econômico à 

atividade, incrementando a criação de riquezas, observada no modelo 

Schumpeteriano, e, por conseguinte, aumentando a produção de bens e o 

desenvolvimento dos serviços. Portanto, as atividades econômicas podem ser 

exercidas como meio ou como finalidade para obtenção do lucro e esse, por sua 

vez, pode ser revertido como melhoria dos fatores de produção. 

Destaca o SEBRAE (2009), que a figura do Empreendedor Individual foi criada 

para facilitar a formalização de micro empreendimentos e trabalhadores autônomos 

que desenvolviam atividades econômicas para o seu sustento, mas que estavam à 

margem da rede de proteção social e das políticas de suporte às Micro e Pequenas 

Empresas. 

Além da finalidade econômica, o programa também possui suporte contábil, 

pois é fonte de geração de receitas para os cofres públicos. Na medida em que os 

empreendedores são formalizados a arrecadação tributária aumenta, traduzindo-se 

na principal fonte de recursos para o governo realizar suas funções básicas, 

subsidiando o amparo previdenciário ofertado aos empreendedores (SILVA et al., 

2010). 

Contudo a finalidade contábil também contribui para a organização dos 

empreendimentos, pois, segundo IBGE (2005), 53% das empresas informais 

pesquisadas em 2003 não faziam nenhum tipo de registro contábil e, em 36% delas, 

os proprietários desempenhavam essa função sem auxílio de contador, de modo a 

ficarem suscetíveis a erros por falta de qualificação técnica. 

Conforme elucidam Silva et al. (2010), o foco social do Programa EI considera 

que os efeitos do desemprego não se restringem apenas aos aspectos econômicos, 

como a perda de rendimentos, mas que são reconhecidos também pelo 

agravamento dos problemas sociais, psicológicos e físicos que contribuem para a 

condição de exclusão do trabalhador no mercado de trabalho. Dessa forma, o 

atributo da formalidade permite ao empreendedor acessar recursos de suporte para 
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o incremento do seu empreendimento, aumentando as possibilidades de 

sobrevivência do referido negócio. 

Outro aspecto que contribui para a melhoria das condições sociais é citado por 

Fernandes (2010), que descreve o empreendedor formalizado como um profissional 

mais tranquilo para exercer suas atividades, pois agora seu negócio está legalizado, 

sem a necessidade de burlar a fiscalização, e com expectativa de apoio 

governamental, institucional e das instituições financeiras  

No dizer de Barros et al (2010), o simples fato de o programa conferir uma 

condição de maior estabilidade aos empreendimentos, através do acesso facilitado a 

fatores de produção, permite ao trabalhador manter-se em sua ocupação e evita o 

agravamento de problemas sociais decorrentes do desemprego, pois, na maioria 

das vezes, o modelo capitalista de produção não gera espaços ocupacionais 

suficientes para atender a população em condições de trabalho. 

Segundo o autor, a figura do EI deu suporte para que pessoas em situação de 

pobreza vislumbrassem uma forma legal e acessível de autossustento e de proteção 

social. Mesmo considerando que, em sua maioria, essas pessoas em situação de 

maior vulnerabilidade desenvolvam um empreendedorismo por necessidade (e não 

por oportunidade), 87% dos EI beneficiários do Bolsa Família desejam tornar seus 

negócios em microempresas, ainda que isso implique em mais impostos e 

exigências. 

Portanto, mesmo considerando os avanços que a legislação proporcionou, 

como vantagens e benefícios às MPE’s nunca vivenciados na história, ainda assim, 

segundo o GEM (2012), existe uma distância entre as necessidades e a oferta de 

programas do governo, bem como uma distância entre as políticas e os programas 

implementados e o empreendedor, fato que limita o campo de ação do 

empreendedor, gerando descontinuidades no funcionamento dos empreendimentos. 

 

2.5.3 O Programa Empreendedor Individual no Brasil 

Segundo o SEBRAE (2011a), com o intuito de retirar da informalidade milhões 

de empreendedores e facilitar a abertura de novos negócios, foi instituída a figura do 

‘Empreendedor Individual’ (EI), por meio da Lei Complementar nº 128/2008, que 
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altera a Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral da MPE). Cabe ressaltar que essa 

proposta foi construída como verdadeira política de Estado, para fazer frente a um 

quadro generalizado de informalidade e exclusão de pequenos empreendimentos 

por meio da inclusão produtiva. Com o fortalecimento de suas atividades, a Lei tem 

contribuído em temas cruciais da agenda nacional, como o combate à pobreza, a 

geração de trabalho, emprego e promoção de melhor distribuição da renda, redução 

da informalidade, promoção do empreendedorismo e adensamento do tecido social 

e econômico do País.  

Conforme informa o SEBRAE (2012), desde 2009 é intenso o fluxo de 

empreendedores que procuram o programa a fim de legalizarem o negócio, de modo 

que de julho de 2009 a abril de 2012 foram legalizados cerca de 2.056.015 (dois 

milhões, cinqüenta e seis mil e quinze) empreendedores, sendo que só em 2011 

foram 900 mil pessoas e em 2012, 350 mil. Esse resultado fez com que o número 

total de microempreendedores passasse de 1 milhão em abril de 2011 para 2,1 

milhões em março de 2012, como exposto na Figura 05, num ritmo de 80 mil 

registros por mês, de maneira que o Nordeste, a exemplo, participa com 21% dos 

EIs e 17% das MPEs (SEBRAE, 2012). 

 

Figura 05: Número Acumulado de Formalizações de Empreendedores. 

 

Fonte: SEBRAE (2012) 

 

De acordo com os números do SEBRAE (2011a), a maioria dos 

empreendedores individuais, 57% já tinha um negócio na informalidade. Desses, a 
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grande maioria 75% já possuía seu negócio informal há mais de dois anos e só se 

formalizou com a regulamentação da LC nº 128/2008. Soma-se a isso o fato de um 

percentual relevante de empreendedores individuais ter advindo do mercado formal 

de trabalho e de outro grupo que estava desempregado e/ou recebendo benefícios 

sociais antes de se formalizar. 

Segundo ainda o referido estudo, do total de EI registrados no Brasil, no 

período aqui analisado, 55% são homens e 45%, mulheres (Figura 06). Esse dado, 

quando comparado ao de divisão por gênero dos microempresários, demonstra que 

a participação das mulheres no universo de empreendedoras individuais é 

significativamente maior do que no total de microempresários, apesar de elas serem 

minoria. Isso demonstra que a figura do EI tem promovido uma maior inclusão 

feminina no empreendedorismo comparativamente às microempresas. Como pode 

ser observado através da Figura 06: 

 

Figura 06: Distribuição de EI e Microempresários por Gênero 

 

FONTE: SEBRAE (2011a) 
 
 

A tendência da participação feminina no cenário empreendedor pode ser ainda 

reforçada pelos dados apresentados pelo SEBRAE (2012) no ano de 2012 acerca 

da distribuição de gênero nos Eis desse ano, o qual apresentou um resultado de 

54% homens e 46% mulheres,demonstrando um discreto crescimento na 

participação feminina. 

Outro dado relevante a ser observado está relacionado à faixa etária, assim, a 

faixa com maior número de EI é a de 30 a 39 anos, que responde por 33% dos 

empreendedores individuais. A segunda faixa etária mais expressiva é a de 40 a 49 
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anos, com 23,6% dos empreendedores, seguida pela faixa etária de 25 a 29 anos, 

com 15,8% dos EI, que pode ser verificada através da Figura 07: 

 
Figura 07: Distribuição de EI por Faixa Etária 

 

Fonte: SEBRAE (2012) 
 

 

Quando se compara a divisão por faixa etária dos empreendedores individuais 

com a dos microempresários, vê-se que o EI é, na média, mais jovem que o 

microempresário, conforme a Figura 08: 

 

Figura 08: Distribuição de EI e de Microempresários por Faixa Etária 

 

Fonte: SEBRAE (2011a) 

 
 

Enquanto 49% dos EI têm entre 25 a 39 anos, 59% dos microempresários têm 

40 anos ou mais. Dessa maneira, é possível inferir que a figura do Empreendedor 

Individual tem servido como “porta de entrada” dos jovens no empreendedorismo. 
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Em relação à distribuição por setor de atividade, conforme pode ser observado 

através da Figura 09: 

 

Figura 09: Distribuição de EI por setor de atividade em 2011 e 2012 

 

Fonte: SEBRAE (2012) 

 

No Brasil, 39,5% dos empreendedores individuais encontram-se no comércio, 

35,6% estão no setor de serviços, 17,6% na indústria e 7,3% na construção civil. Os 

cinco segmentos de atividade com maior número de EI são: comércio varejista de 

artigos do vestuário e acessório (10,2%); cabeleireiros (7,6%); lanchonetes, casas 

de chá, sucos e similares (3,1%); comércio varejista de mercadorias em geral, com 

minimercados, mercearias e armazenagens (2,8%); e bares e outros 

estabelecimentos especializados em servir bebidas (2,7%). 

Já no ano de 2012, houve uma tendência de distribuição semelhante ao ano 

anterior em todos os setores, com 39,3% para o comércio; 35,7% para o setor de 

serviços; 17% na indústria; e 8% na construção civil (SEBRAE, 2012). 

Em relação aos benefícios ofertados pelo Programa, os resultados mostram 

que a grande maioria dos EI, 91%, não recebia nenhum benefício social. Já 4% 

recebiam Seguro-Desemprego, outros 3% eram beneficiários do Bolsa-Família, 1% 

recebia aposentadoria, 0,5% recebia Auxílio-Doença e os outros 0,5% recebia 

pensão por morte (SEBRAE, 2011a), conforme disposto na Figura 10. 
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Figura 10: Recebimento de Benefícios antes de se Formalizar 

 

Fonte: SEBRAE (2011a) 
 
 

Apesar de a maior parte dos EI não ser oriunda de programas sociais, não se 

pode desprezar que 9% dessas pessoas abriram mão de benefícios sociais, tais 

qual o bolsa-família, para se tornarem empreendedores individuais. Pode-se inferir, 

a partir desses resultados, que o empreendedorismo, mais especificamente a 

instituição da figura do EI, permitiu que centenas de milhares de brasileiros 

vislumbrassem uma forma de autossustento e saíssem de programas sociais. 

De acordo com o estudo do SEBRAE (2012), que descreveu o principal motivo 

para os empreendedores terem se formalizado como Empreendedor Individual, o 

motivo mais citado foi “ter uma empresa formal”, com 42%, e “benefícios do INSS”, 

com 31%. Posteriormente, aparecem a possibilidade de emitir nota fiscal (11%), 

crescer como empresa (8%), facilidade de abrir a empresa (6%), facilidade de 

conseguir empréstimo (2%) e possibilidade de vender para o governo (1%) como 

pode ser observado através da Figura 11: 
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Figura 11: Recebimento de Benefícios após a Formalização 

 

Fonte: SEBRAE (2012) 

 

Em relação a recursos para investimento nos micro empreendimentos, tem 

destaque os seguintes parceiros bancários, que auxiliam com a oferta de crédito 

facilitado: os participantes do Programa Empreendedor Individual, que são o Banco 

do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste. 

O Banco do Brasil apóia a formalização do Empreendedor Individual, por isso, 

coloca a sua disposição cartão de crédito empresarial, com anuidade grátis, e linha 

de capital de giro, com taxa de juros atrativa e 18 meses para pagar (PORTAL DO 

EMPREENDEDOR). 

Dentre outros benefícios da CAIXA estão: as linhas de crédito, conta-corrente, 

cheque Empresa CAIXA, criados especialmente para o novo segmento; uma conta 

corrente CAIXA com benefícios exclusivos para esse segmento; uma linha de crédito 

com vantagens que facilitam o fluxo de caixa; a taxa de juros diferenciada na 

operação Cheque Empresa CAIXA, em que a CAIXA possui taxa de juros especial 

para o Empreendedor Individual; e a comercialização de produtos especiais 

destinados ao Empreendedor Individual nos diversos estabelecimentos de 

Correspondentes CAIXA AQUI (EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 2011).  

O Banco do Nordeste também apóia a formalização do Empreendedor 

Individual por meio do maior Programa de Microcrédito Produtivo do País 

(Crediamigo), através do qual o empreendedor individual obterá atendimento 
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personalizado pelo Assessor de Crédito. Nesse sentido, o Crediamigo é o Programa 

de Microcrédito Produtivo Orientado do Banco do Nordeste que facilita o acesso ao 

crédito a milhares de empreendedores pertencentes aos setores informal e formal da 

economia (microempresas, enquadradas como Microempreendedor Individual, 

Empresário Individual, Autônomo ou Sociedade Empresária). 

O Crediamigo faz parte do Crescer - Programa Nacional de Microcrédito do 

Governo Federal - uma das estratégias do Plano Brasil Sem Miséria para estimular a 

inclusão produtiva da população extremamente pobre. A metodologia do aval 

solidário consolidou o Crediamigo como o maior programa de microcrédito do país, 

possibilitando o acesso ao crédito a empreendedores que não tinham acesso ao 

sistema financeiro. Associado ao crédito, o Crediamigo oferece aos empreendedores 

acompanhamento e orientação para melhor aplicação do recurso, a fim de integrá-

los de maneira competitiva ao mercado. Além disso, o Programa de Microcrédito do 

Banco do Nordeste abre conta corrente para seus clientes, sem cobrar taxa de 

abertura e manutenção de conta, com o objetivo de facilitar o recebimento e 

movimentação do crédito (BANCO DO NORDESTE, 2011). 

O microempreendedor passa então a pagar uma taxa única de cerca de R$ 
50 por mês de impostos e contribuição para a Previdência. Pronto: está 
legalizado com direito a todos os benefícios da Previdência. “Ele passa a 
existir formalmente, tem direito às questões previdenciárias, pode ter um 
acidente ou ter um auxílio-natalidade, por exemplo, se for do sexo feminino 
e todos os direitos da Previdência, inclusive aposentadoria por invalidez”, 

explica o relator do projeto Aldemir Santana (...). (MEI, 2012).  

O processo de empreender é, sem dúvida, um caminho complexo onde se 

precisa vontade, capacidade e sorte e, apesar de tudo, a boa combinação destes 

elementos não garante o sucesso de um projeto dessa categoria, uma vez que toda 

experiência empresarial é arriscada.  

A dificuldade radica, principalmente, em encontrar uma idéia atraente e não se 

deixar desalentar por todos os obstáculos que há que sortear ao longo do processo. 

Enfim, as vantagens e benefícios existem, mas se fazem esperar, há que ser 

paciente e persistente para conseguir conduzir com esmero este desafio. Nessa 

perspectiva, trata-se de uma grande chance para prestadores de serviço autônomos 

e trabalhadores independentes.  
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2.5.4 O Programa Empreendedor Individual em Sergipe 

Assim como os escritórios de contabilidade e a Junta Comercial, o SEBRAE 

atua como agente de orientação e oferta pontos de acesso à internet para a 

formalização dos EI que não possuem acesso.  Desde o início do processo de 

formalização, em Sergipe, foram contabilizadas 9.078 (nove mil e setenta e oito) 

formalizações, que representam 0,8% dos EI formalizados em todo o país.  Dessa 

forma, pode-se observar na Tabela 09 que segue, os registros distribuídos entre os 

municípios mais destacados no Estado de Sergipe: 

 
 

Tabela 09: Empreendedores Formalizados no Estado de Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: SEBRAE (2011a) 
 

 

De acordo com a pesquisa realizada pelo SEBRAE/SE entre os EI que 

buscaram orientação para formalização, 52% eram homens e 48% mulheres, como 

pode ser observado na Figura 12: 
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Figura 12: Perfil do Empreendedor Informal em Sergipe por Gênero 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEBRAE-SE / RECEITA FEDERAL 
 

   

Percebe-se um equilíbrio entre os gêneros, reforçando a tendência de 

crescimento do empreendedorismo feminino e que reflete também, segundo a 

pesquisa do IBGE (2005), a tendência das mulheres cada vez mais assumirem o 

comando das famílias, responsabilizando-se, também, pelo sustento das unidades 

familiares. Já em relação à faixa etária, temos na Figura 13: 

 

Figura 13: Perfil do Empreendedor Individual em Sergipe por Faixa Etária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEBRAE (2011a) 

 
 

Observa-se uma predominância de faixa de 30 até 39 anos, que responde por 

33,6% dos Empreendedores Individuais. A segunda faixa etária mais expressiva é a 

52% 

48% Homens 

Mulheres 
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de 40 até 49 anos, com 25,4% dos empreendedores, seguida pela terceira faixa 

etária de 25 até 29 anos, com 16,8% dos EI. 

Observa-se a predominância das atividades de comércio e serviços, que, por 

apresentarem menores exigências, como conhecimento técnico, infraestrutura, e 

licenças para funcionamento, têm a sua entrada facilitada no mercado. Por fim, 

convêm destacar os números mais representativos quanto aos segmentos de 

atividades formalizados no estado, apresentados a seguir na Tabela 10: 

 

Tabela 10: Perfil do Empreendedor Individual em Sergipe por Segmento de Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SEBRAE (2011a) 

 
 

A formalização é o primeiro passo para o crescimento dos micro 

empreendimentos, contudo se faz necessário o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos dos empreendedores individuais. Assim, em junho de 2011, o 

SEBRAE lançou o programa SEI, que oferece cursos de capacitação baseados em 

sete soluções educacionais nas áreas de finanças, vendas, gestão, 

empreendedorismo, compras, planejamento e cooperação. Estas soluções foram 

elaboradas e desenvolvidas considerando as características e necessidades dos 

empreendedores individuais, com metodologias aplicadas em projetos-piloto: 

 SEI Vender: trabalha os conceitos de mercado e elementos do marketing, 

de forma integrada, de maneira a potencializar a capacidade de negociação e 
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ampliar as vendas. O conteúdo será trabalhado em três formatos: oficina presencial, 

com duração de três horas, uma cartilha e a capacitação a distância via celular 

(SMS). Para o segmento de varejo há ainda a opção do kit educativo Boas Vendas, 

composto por material impresso (com exercícios sobre o tema) e vídeos para o 

participante dar andamento ao aprendizado fora da sala de aula. Ao todo, são dez 

vídeos em formato de telenovela sobre conceitos de negócio, ponto comercial, a 

importância de comprar bem, a definição do preço de vendas, o atendimento ao 

varejo, fidelização de cliente, concorrência, divulgação e lucros. 

 SEI Controlar meu Dinheiro: mostra a importância do controle de caixa 

(diário e futuro) bem como das contas a pagar e a receber para uso mais racional do 

dinheiro, investimentos adequados e maior capacidade de negociação. A solução 

apresenta estratégias importantes que irão ajudar o empreendedor individual a fazer 

a análise financeira do seu negócio. O conteúdo está disposto em três formatos: 

oficina presencial, com duração de três horas; uma cartilha; e a capacitação a 

distância via celular (SMS). 

 SEI Comprar: aborda elementos essenciais da compra e estratégias para 

adquirir os produtos ou serviços necessários, com a qualidade adequada e preços e 

prazos de pagamento favoráveis para atender bem os clientes e aumentar a 

margem de lucro. Entre os tópicos do projeto estão: planejamento de negociação 

com fornecedores, relação custo-benefício nas compras para melhor atender ao 

cliente, seleção e procedência do que deve ser comprado. O conteúdo está disposto 

em três formatos: oficina presencial, com duração de três horas; uma cartilha; e 

capacitação a distância via celular (SMS). 

 SEI Empreender: estimula o desenvolvimento das características 

empreendedoras do aluno com os objetivos de aumentar sua competitividade e a 

permanência no mercado. A solução compreende os princípios, fundamentos e 

práticas do empreendedorismo, além de reflexão sobre o potencial empreendedor 

do participante e da importância da tomada de decisões responsáveis e conscientes 

em um negócio. O conteúdo está disposto em três formatos: oficina presencial, com 

duração de três horas, uma cartilha e a capacitação a distância via celular (SMS). 

 SEI Unir Forças para Melhorar: os participantes terão a oportunidade de 

conhecer as vantagens e ganhos de empreender ações coletivas, formando uma 
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rede de negócios para aumentar a competitividade no mercado, além de superar 

problemas, desafios e necessidades comuns. O conteúdo está disposto em três 

formatos: oficina presencial, com duração de três horas, uma cartilha e a 

capacitação a distância via celular (SMS). 

 SEI Planejar: contribui para que o empreendedor individual possa adotar 

um processo de trabalho mais organizado para melhorar o desempenho de sua 

empresa e aumentar sua competitividade de modo sustentável, oferecendo produtos 

e serviços de qualidade e com preços atrativos. O conteúdo está disposto em três 

formatos: oficina presencial, com duração de três horas, uma cartilha e a 

capacitação a distância via celular (SMS). 

 SEI Administrar: ensina como planejar um negócio, melhorar os 

resultados, contornar e evitar problemas. A solução também busca desenvolver a 

características do participante como empreendedor. Os conteúdos englobam dois 

kits educativos: o Aprender a  Empreender (nas modalidades tele salas e 

semipresencial), na área de gestão, e o Aprender Empreender – Serviços, no setor 

de serviços. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos que 

delinearam o estudo. Para tanto, são apresentadas as questões de pesquisa, a 

classificação da pesquisa, a estratégia de pesquisa adotada, o instrumento de coleta 

de dados, o universo e amostra da pesquisa e, por último, as definições 

constitutivas, variáveis e indicadores que operacionalizaram a pesquisa.  

 

3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

Segundo Triviños (1987), as questões de pesquisa representam o que o 

investigador deseja esclarecer e sua formulação tem relação direta na problemática 

encontrada, além de servir para indicar o caminho pelo qual o investigador deverá se 

orientar para assinalar os rumos da investigação. Dessa forma, o presente estudo 

pretende responder aos seguintes questionamentos: 

1. Qual o perfil dos empreendedores legalizados pelo Programa Empreendedor 

Individual? 

2. Quais as características dos empreendimentos do Programa EI em Aracaju? 

3. Quais as percepções dos empreendedores com relação às mudanças nos 

empreendimentos após a adesão ao Programa EI? 

4. Quais os resultados percebidos pelos empreendedores após essa adesão? 

5. De que forma o Programa Empreendedor Individual contribuiu para o 

desenvolvimento dos microempreendimentos formalizados no Estado de 

Sergipe? 

 

3.2  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Segundo Triviños (1987), um bom plano de investigação permite ao 

pesquisador uma coleta de dados e a posterior análise dessas informações o mais 

racional possível, resultando em diminuição e otimização de esforços, recursos 

financeiros e tempo. O referido autor aponta três classificações dos estudos: 

exploratórios, descritivos e experimentais. O exploratório auxilia o investigador a 

aumentar sua experiência em torno de um problema ou assunto e busca aumentar 
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seus conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou 

experimental. O descritivo busca descrever com exatidão os fatos e fenômenos de 

determinada realidade. Por último, o experimental estabelece as causas dos 

fenômenos, além de identificar a razão dos acontecimentos. 

Este estudo se caracteriza como exploratório e descritivo: o caráter exploratório 

se justifica em função de ser o primeiro a ser realizado em Sergipe sobre o tema 

abordado e se propõe desenvolver hipóteses e proposições que irão redundar em 

pesquisas complementares; já o descritivo, por caracterizar os empreendedores 

individuais, descrever o funcionamento do Programa do Empreendedor Individual e 

esclarecer se as ações desenvolvidas por esse programa estão sendo benéficas 

para os empreendedores. 

 

3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

De acordo com Yin (2010), três métodos de pesquisa, em ciências sociais, 

destacam-se para auxiliar os pesquisadores na elaboração de uma proposta de 

estudo: o quantitativo, o qualitativo ou o multimétodo (misto). Na abordagem 

quantitativa, utilizada no presente trabalho, o pesquisador usa primariamente uma 

perspectiva positivista para o desenvolvimento do conhecimento, de forma que as 

informações coletadas são analisadas com uso de procedimentos estatísticos e 

teste de hipóteses. Este estudo adota, portanto, uma estratégia quantitativa, com a 

utilização do método survey. 

Esse método, segundo Freitas et al. (2000), permite a produção de descrições 

quantitativas de uma população, além da utilização de instrumentos predefinidos. 

Outra vantagem, conforme Babbie (2001), é a elaboração de enunciados descritivos 

sobre o público alvo, que admite como foco adicional fazer asserções explicativas 

sobre a população estudada. 

Dessa forma, com base em uma amostra representativa do grupo de 

Empreendedores Individuais, foi possível quantificar informações coletadas, 

classificá-las e fazer um mapeamento das percepções dos empreendedores 

individuais acerca das vantagens proporcionadas pelo Programa EI, descrevendo a 

população, foco do estudo, em um determinado momento. 
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3.4  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para realizar a Survey, foi aplicado pelo pesquisador desse estudo um 

questionário como instrumento de coleta de dados, composto por questões fechadas 

e que têm base na revisão teórica apresentada no capítulo 2, tendo sido aplicado 

diretamente nas empresas. Os objetivos principais: traduzir a informação necessária 

em um conjunto de questões específicas, motivar os respondentes a completarem o 

questionário e tornar mínimo o erro na resposta (MALHOTRA, 2001). 

Elaborado com fundamento na revisão teórica apresentada no capítulo 2, o 

instrumento compreende duas partes: a primeira composta por perguntas fechadas 

que apresentam aos respondentes um conjunto de alternativas a respeito do perfil 

dos empreendedores e dos seus respectivos negócios; a segunda parte, em forma 

de perguntas fechadas, permitiu avaliar a percepção dos empreendedores com 

relação às mudanças nos empreendimentos após a adesão ao Programa EI e os 

resultados percebidos pelos empreendedores após a formalização. 

Assim, após a exposição dos resultados encontrados no primeiro e segundo 

conjunto de análise, foi realizado um cruzamento de dados, por meio do Excel, entre 

algumas variáveis, tendo em vista buscar identificar a relação de influência entre 

essas. Desse modo, na primeira parte do questionário têm-se as variáveis e 

indicadores resumidos no Quadro 01: 
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Variáveis Indicadores Unidade de Análise 

Perfil do Empreendedor 
Individual 

Gênero 
 Masculino;  

 Feminino. 

Faixa Etária 

 De 20 a 30 anos; 

 De 30 a 40 anos; 

 De 40 a 50 anos; 

 De 50 a 60 anos; 

 Mais de 60 anos. 

Escolaridade 

 Fundamental Incompleto ou 
Completo; 

 Ensino Médio ou 
Médio/Técnico; 

 Pós-Graduação/Superior 
Incompleto ou Completo; 

Renda Média Mensal 

 Menos de R$ 2000; 

 De R$ 2000,00 até R$ 
10.000,00; 

Ocupação anterior à formalização 

 Desempregado; 

 Trabalho com ou sem carteira 
assinada; 

 Negócio atual sem estar 
formalizado; 

Características do 
Negócio 

Tipo de Atividade Econômica 

 Indústria  

 Comércio 

 Serviço 

Tempo de Atividade no Ramo 
 Até 2 anos 

 Acima de 2 anos 
Quantidade de pessoas que 

trabalham no negócio além do 
proprietário 

 Nenhuma 

 Uma ou mais 

Familiares Dependentes da Renda 
gerada pelo Negócio 

 Nenhum; 

 Um ou mais; 

Quadro 01: Perfil do Empreendedor e Características dos Negócios 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

 

Na segunda parte do questionário estão detalhadas as concepções dos 

empreendedores com relação ao Programa EI em Sergipe e os resultados 

alcançados pelos negócios após essa adesão. Para isso, foram definidas questões 

que foram confirmadas, negadas ou, às vezes, os empreendedores se manifestaram 

indiferentes. Assim, o Quadro 02 apresenta o resumo das variáveis e indicadores 

considerados na segunda parte do questionário (Apêndice 01):  
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Variáveis Indicadores 

Percepção dos 
Empreendedores com 
Relação às Mudanças 
nos Empreendimentos 

após a Adesão ao 
Programa EI 

 Atendimento por consultoria; 

 Participação em cursos e treinamentos voltados à gestão; 

 Acesso a novos clientes; 

 Participação em grupos para compras coletivas; 

 Apoio para a melhoria das instalações; 

 Acesso a fornecedores após a formalização; 

 Maior segurança através das garantias previdenciárias do Programa; 

 Satisfação com relação às ações do Programa EI. 

Resultados 
Percebidos pelos 
Empreendedores 

após a Formalização 

 Aumento da renda familiar; 

 Melhoria da competitividade; 

 Reconhecimento profissional; 

 Contratação de empregados; 

 Aumento nas vendas; 

 Participação em compras governamentais; 

 Acesso ao crédito; 

 Crescimento do negócio; 

 Satisfação na condução do negócio; 

Quadro 02: Percepção dos Empreendedores e Resultados do Programa EI 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Por fim, foi realizado o cruzamento entre as variáveis analisadas nas etapas 1 

e 2, de modo que foram consideradas as relações tidas como mais relevantes, 

conforme identificado por meio da análise da literatura. 

Cruzamentos 

Gênero 
x Participação em cursos e treinamentos 

voltados à gestão 

Escolaridade 
x Participação em cursos e treinamentos 

voltados à gestão 

Faixa etária 
x Maior segurança através das garantias 

previdenciárias do Programa 

Renda média mensal x Participação em compras governamentais 

Ocupação anterior à formalização x Reconhecimento profissional 

Tipo de atividade econômica x Participação em compras governamentais 

Tipo de atividade econômica x Atendimento por consultoria 

Tempo de atividade no ramo x Acesso ao crédito 

Quantidade de pessoas que trabalham 
no negócio além do proprietário 

x Crescimento do negócio 

Familiares dependentes da renda gerada 
pelo negócio 

x Aumento na renda familiar 

Acesso a novos clientes x Crescimento do negócio 

Satisfação com relação às ações do 
Programa EI 

x Satisfação na condução do negócio; 

Contratação de empregados x Aumento nas vendas 

Acesso a fornecedores após a 
formalização 

x Melhoria da competitividade 

Crescimento do negócio x Apoio para a melhoria das instalações 

Quadro 03: Cruzamento entre as Variáveis de Perfil do Empreendedor e Características dos 
Negócios e Percepção dos Empreendedores e Resultados do Programa EI 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 



 

 

82 

3.5 UNIVERSO E AMOSTRA 

Segundo Gil (2008), o universo é um conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas características representativas da população alvo do estudo. 

A amostra se traduz em um subconjunto do universo da população, por meio do qual 

se estabelecem ou se estimam as características desse universo. 

O universo dessa pesquisa, segundo o SEBRAE (2011), foram 9.078 (nove mil 

e setenta e oito) empreendedores individuais formalizados desde o início do 

Programa EI em Sergipe, em junho de 2009. Foi considerado para esse estudo os 

que tinham pelo menos um ano com o empreendimento registrado, a fim de que o 

empreendedor tivesse a percepção acerca das ações desenvolvidas pelo programa 

do EI e do desempenho do seu negócio após a formalização. 

No que tange à delimitação do tamanho da amostra a ser estudada, adotou-se 

uma amostra probabilística, delimitada por meio do cálculo da fórmula expressa por 

Barbetta (1994) abaixo elucidada: 

 

 

Onde: A = Amostra; 

           M = População Total; 

           M0 = Aproximação (1/E2), sendo E2 o erro amostral; 

 

Assim, o cálculo do M0 (1/E2) revelou um resultado de aproximadamente 278, 

obtido por: 1 / 0,062. Tal resultado, ao ser aplicado à formula da amostragem 

proposta por Barbetta (1994), resultou em: 9.078*278 / 9.078+278, o qual teve como 

resultado o número amostral de 300. 

Sendo assim, foram aplicados questionários a trezentos empreendimentos 

individuais, sendo obtido um retorno total, a fim de assegurar resultados mais 

próximos da realidade, permitindo alcançar um coeficiente de segurança de 95,5%, 

com uma margem de erro de aproximadamente 5%. 
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3.6 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS 

 

 Empreendedorismo 

É um comportamento que relaciona as atividades humanas direcionadas ao 

cumprimento de um objetivo, seja através da aplicação de inovações em novos 

negócios, de forma individual ou, organizacional, permitindo utilização no mercado 

com durabilidade de longo prazo ou, até que seja superada pela concorrência 

(SALAZAR, SILVA e LINARELLI, 2003).  

 Economia Informal 

É o conjunto de atividades econômicas exercidas por trabalhadores que 

empregam muita força laboral, apresentam baixa produtividade, não são registrados, 

protegidos pela legislação vigente ou regulamentados pela autoridade pública (OIT, 

1972). 

 Empreendedor Individual 

É a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno 

empresário. Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar, no máximo, 

até R$ 60.000,00 por ano, não ter participação em outra empresa como sócio ou 

titular e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da 

categoria. 

 Programa Empreendedor Individual 

É um Programa que oferece aos trabalhadores informais amparo jurídico/legal, 

informações, benefícios previdenciários, tributários, entre outros, visando atrair para 

a formalidade um grande volume de indivíduos que exercem suas atividades 

econômicas de maneira informal (BARROS et al., 2010).  

Já as definições operacionais dizem respeito às atividades que são atribuídas à 

variável, a fim de fazer com que seu significado oriente sua medição ou 

manipulação. Assim, as definições operacionais desse estudo são: 
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Variáveis Indicadores Unidade de Análise 

Perfil do Empreendedor 
Individual 

Gênero 
 Masculino;  

 Feminino. 

Faixa Etária 

 De 20 a 30 anos; 

 De 30 a 40 anos; 

 De 40 a 50 anos; 

 De 50 a 60 anos; 

 Mais de 60 anos. 

Escolaridade 

 Fundamental Incompleto ou 
Completo; 

 Ensino Médio ou 
Médio/Técnico; 

 Pós-Graduação/Superior 
Incompleto ou Completo; 

Renda Média Mensal 

 Menos de R$ 2000; 

 De R$ 2000,00 até R$ 
10.000,00; 

Ocupação anterior à formalização 

 Desempregado; 

 Trabalho com ou sem carteira 
assinada; 

 Negócio atual sem estar 
formalizado; 

Características do 
Negócio 

Tipo de Atividade Econômica 

 Indústria  

 Comércio 

 Serviço 

Tempo de Atividade no Ramo 
 Até 2 anos 

 Acima de 2 anos 
Quantidade de pessoas que 

trabalham no negócio além do 
proprietário 

 Nenhuma 

 Uma ou mais 

Familiares Dependentes da Renda 
gerada pelo Negócio 

 Nenhum; 

 Um ou mais; 

Percepção dos 
Empreendedores com 
Relação às Mudanças 
nos Empreendimentos 

após a Adesão ao 
Programa EI 

Atendimento por consultoria; 

Participação em cursos e treinamentos voltados à gestão; 

Acesso a novos clientes; 
Participação em grupos para compras coletivas; 

Apoio para a melhoria das instalações; 
Acesso a fornecedores após a formalização; 

Maior segurança através das garantias previdenciárias do Programa; 
Satisfação com relação às ações do Programa EI. 

Resultados Percebidos 
pelos Empreendedores 
após a Formalização 

Aumento da renda familiar; 

Melhoria da competitividade; 

Reconhecimento profissional; 

Contratação de empregados; 

Aumento nas vendas; 

Participação em compras governamentais; 

Acesso ao crédito; 

Crescimento do negócio; 

Satisfação na condução do negócio; 

Quadro 04: Definições operacionais da pesquisa 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados coletados por meio dos questionários são apresentados em 

frequências estatísticas com tabelas e a respectiva análise desses dados, cujas 

variáveis e indicadores serviram de suporte à busca por respostas para as questões 

de pesquisa propostas. 

A análise dos resultados é, para tanto, apresentada em três partes: a primeira 

descreve o perfil dos empreendedores individuais e dos seus negócios; a segunda 

etapa apresenta os resultados referentes à percepção dos empreendedores 

individuais em relação às ações desenvolvidas pelo Programa EI e a percepção dos 

EIs quanto aos resultados dos seus negócios após a formalização; e a terceira 

apresenta a análise cruzada das variáveis contidas nas etapas anteriores.  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

As características dos empreendedores individuais foram analisadas a partir 

dos seguintes indicadores: sexo, faixa etária, escolaridade, renda mensal e a 

ocupação do empreendedor anterior à formalização. Esses indicadores 

caracterizaram os aspectos pessoais dos empreendedores individuais, em que é 

relevante lembrar que esses empreendedores possuem, pelo menos, um ano de 

experiência com seu negócio formalizado. 

 

4.1.1 Gênero dos Empreendedores Individuais 

O presente estudo buscou identificar a participação por gênero entre os 

empreendedores formalizados através do Programa EI em Sergipe. Seguindo tal 

afirmativa, na Tabela 11 pode-se visualizar que a distribuição percentual entre os 

gêneros masculino e feminino é 49% e 51%, respectivamente. 
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Tabela 11: Gênero do Empreendedor Individual (EI) 

Gênero Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Masculino 147 49,0 

Feminino 153 51,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Ao se compararem os resultados dispostos na Tabela 11 com o estudo dos 

empreendedores individuais feito pelo SEBRAE (2012), percebe-se um resultado 

ligeiramente diferente, pois do total de EIs registrados no Brasil, o SEBRAE aponta 

que 54% são homens e 46% mulheres. Apesar dessa leve diferença e conforme 

reforçado na pesquisa aqui realizada em Sergipe, de acordo com dados do IBGE 

(2005), existe uma tendência de equilíbrio entre os gêneros pelo fato de as mulheres 

cada vez mais assumirem o comando das famílias, responsabilizando-se, também, 

pelo sustento das unidades familiares. 

Esses resultados também se assemelham aos encontrados pelo GEM (2012), 

acerca do gênero dos empreendedores iniciais. O GEM expõe que de 2001 a 2011, 

entre os empreendedores iniciais, o percentual de homens se manteve em 52,82% e 

o de mulheres em 47,18%, resultado esse um pouco similar ao apontado na 

pesquisa aqui realizada, se diferenciando pelo fato desse estudo apresentar um 

percentual de mulheres discretamente superior a de homens. Já para os 

empreendedores estabelecidos, o GEM (2012) apontou um percentual de 59,99% 

para o gênero masculino e 40,01% para o feminino, nos anos de 2002 e 2011, 

destoando dos resultados aqui encontrados e do percentual encontrado nos 

empreendedores iniciais apontados pelo GEM em 2011. 

Entretanto, essa diferença se torna significativamente maior quando 

comparados os resultados da Tabela 11 com os de divisão por gênero dos 

microempresários, conforme o estudo do SEBRAE (2011a) sobre os 

microempresários, o qual pode ser visualizado na Figura 06 apresentada 

anteriormente, que demonstra que a participação das mulheres no universo de 

microempresários é de 29% e os dos homens de 71%. Já os empreendedores 

individuais apresentaram um percentual similar ao encontrado nessa pesquisa, com 
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55% de empreendedores homens e 45% de empreendedores mulheres (SEBRAE, 

2011a). 

4.1.2 Faixa Etária dos EIs 

Em relação à faixa etária dos EIs em Sergipe, observa-se, por meio da Tabela 

12, que a faixa de maior predominância se encontra entre os 30 e os 40 anos, com 

35% de representatividade, seguida pela de 40 a 50 anos, com um percentual de 

30,30%, revelando que o empreendedor individual é relativamente jovem. Os 

achados dessa pesquisa são similares aos encontrados pelo SEBRAE (2011a), 

conforme pode ser visualizado na Figura 7, disposta anteriormente, o qual apontou 

que 33% dos EIs apresentam entre 30 e 40 anos.  

 

Tabela 12: Faixa Etária dos EI’s em Sergipe 

Faixa Etária Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

20 a 30 anos 66 22,0 

30 a 40 anos 105 35,0 

40 a 50 anos 91 30,3 

50 a 60 anos 33 11,0 

Mais de 60 anos 5 1,7 

Total 300 100 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Ao se comparar os resultados dessa pesquisa com os do SEBRAE (2012), 

referente aos empreendedores individuais, nota-se que a faixa etária apontada pelo 

SEBRAE com maior representatividade é a de 30 a 39 anos, com 33% dos 

microempreendedores individuais; seguida pela faixa de 40 a 49 anos, com 23,6% 

dos empreendedores; a de 25 a 29 anos, com 15,8% dos MEI, demonstrando que os 

empreendedores individuais são relativamente jovens, com cerca de 60% deles com 

menos de 40 anos.  

Vale ademais considerar que, ao se compararem esses resultados com os da 

faixa etária dos microempresários apresentada na Figura 8, em pesquisa realizada 

pelo SEBRAE (2011a), nota-se que a faixa etária dos microempresários gira em 

torno de 40 anos. Dessa maneira, é possível inferir que a figura do Empreendedor 
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Individual tem servido como “porta de entrada” dos jovens no empreendedorismo, 

em que esses se deparam com a possibilidade de montar seu próprio negócio. 

Corroborando com o exposto, os resultados divulgados pelo GEM (2012), em 

relação à faixa etária dos empreendedores iniciais, revelaram uma maior 

concentração nas faixas etárias entre 25 e 34 anos, com 17,85%, e 35 e 44 anos, 

com 17,24%. 

 

4.1.3 Escolaridade 

De acordo com Silva et al. (2010), o nível de escolaridade constitui um 

importante fator gerador de produtividade para o microempreendedor, influenciando 

diretamente as práticas e ações desenvolvidas no âmbito do negócio. Na Tabela 13, 

pode-se verificar que o grau de escolaridade predominante entre os EIs é ensino 

médio ou ensino médio técnico, com 38,3% das afirmações; seguido por 35,7%, com 

ensino fundamental completo ou incompleto; e 26%, com pós-graduação ou nível 

superior completo ou incompleto. 

 

Tabela 13: Escolaridade dos EI’s 

Escolaridade Frequência Absoluta 
Frequência Relativa 

(%) 

Fund. Incompleto/Completo 107 35,7 

Médio/Técnico 115 38,3 

Superior 

Completo/Incompleto/Pós-

Graduação 

78 26,0 

Total 300 100 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Em comparação com a pesquisa nacional do SEBRAE (2011a), que trata do 

nível de escolaridade dos microempreendedores, representada na Figura 4, cujo 

resultado apontou para 47% com nível médio/técnico, 36% com fundamental 

incompleto/completo e 17% com nível superior completo/incompleto ou pós-

graduação, observa-se que os EIs sergipanos possuem uma distribuição 

semelhante, com mais ou menos empreendedores nos mesmos níveis que os 
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apontados pela pesquisa do SEBRAE (2011a); diferenciam-se entretanto, por 

apresentarem um percentual consideravelmente elevado de empreendedores com 

algum tipo de nível superior, se comparados com o apontado pelo estudo nacional 

do SEBRAE. 

Já no estudo do SEBARE (2012), a escolaridade encontrada para os Eis foi de: 

0,8% sem educação formal; 34,7% com fundamental incompleto/completo; 48,5% 

com ensino médio ou técnico completo; 15,8% com nível superior 

completo/incompleto ou pós-graduação, concentração essa semelhante à 

encontrada nessa pesquisa. 

Vale considerar também que o nível de escolaridade médio/técnico e superior 

da pesquisa aqui realizada se aproxima do apresentado pelo GEM (2012), cujos 

percentuais são 42,09% e 17,92%, respectivamente, seguindo, portanto, a tendência 

observada no país. 

 

4.1.4 Renda Mensal do EI 

Na Tabela 14, pode-se verificar que mais da metade dos entrevistados, cerca 

de 54%, se recusou a indicar uma faixa de renda mensal auferida. Contudo, entre os 

EIs que indicaram a renda mensal, 21,3% afirmaram receber até R$ 2.000,00, e 

24,7% mais de R$ 2.000,00. 

 

Tabela 14: Renda Mensal do EI 

Renda Mensal Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Não responderam 162 54,0 

Até R$ 2.000 64 21,3 

De R$ 2.000 a 10.000 74 24,7 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

 

Observa-se que, entre os respondentes, as taxas se mantiveram equilibradas, 

com ligeira predominância nos EIs que obtêm acima de R$ 2.000,00. Ao se 

comparar esse resultado com os demonstrados pela pesquisa 

FECOMÉRCIO/SEBRAE-DF (2009), a qual identificou que cerca de 79,6% dos 

Empreendedores Individuais possuem renda inferior a R$ 2.000,00, no primeiro 
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momento pode-se inferir que os EIs sergipanos possuem melhores condições 

financeiras, fato que favorece a manutenção da estrutura familiar e evita o 

comprometimento dos recursos financeiros dos empreendimentos. Entretanto, tal 

afirmativa não pode ser comprovada por não se conhecer a renda mensal dos não 

respondentes. Ao se comparar com os dados do GEM (2012), observa-se dentro da 

mesma faixa de renda analisada, um resultado de 49,19% para aqueles que 

possuem renda de até R$ 2.000,00 e de 50,81% para os que estão acima de R$ 

2.000,00, resultado esse também equilibrado. 

 

4.1.5 Ocupação do EI anterior a formalização do negócio 

Na Tabela 15, pode-se verificar que a maior parte dos entrevistados estava 

trabalhando com carteira assinada 41.3% antes da formalização do seu negócio, 

seguido por 35% que possuíam o atual negócio sem formalizá-lo, 15% que não 

possuíam carteira assinada, 5,3% estavam desempregados e 3,4% se recusaram a 

responder. 

 

Tabela 15: Ocupação Anterior a Formalização 

Ocupação Anterior a Formalização 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Sem resposta 10 3,4 

Desempregado 16 5,3 

Trabalho c/ carteira assinada 124 41,3 

Trabalho sem carteira assinada 45 15,0 

Negócio atual sem estar formalizado 105 35,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 
 

Diferente dos resultados expostos na Tabela 15, a pesquisa nacional do 

SEBRAE (2011a) demonstrou que a maioria dos empreendedores individuais, 57%, 

já possuía o seu negócio de maneira informal; 31% estavam empregados com ou 

sem carteira assinada antes de se formalizar; e 12% estavam desempregados. 

Assim, pode-se verificar que, em Sergipe, é maior o número de EI que estava 

trabalhando com ou sem carteira assinada e que existe uma quantidade menor de 

negócios informais. 
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Já os resultados apontados pelo SEBRAE (2012) apontaram: 38% estavam 

empregados com carteira assinada; 25% estavam empregados sem carteira 

assinada; 23% estavam desempregados; e 15% já possuíam seu negócio. Percebe-

se que os resultados demonstrados pelo SEBRAE (2012) são diferentes aos 

encontrados nessa pesquisa, apresentando maior divergência nas taxas de 

empreendedoresindividuais desempregados e que já possuíam um negócio. 

Chama a atenção o elevado percentual de EI que estava empregado com ou 

sem carteira assinada antes de se formalizar, 56,3%. Uma possível explicação para 

esse número é que, dada a facilidade de abrir um empreendimento, em virtude da 

Lei do Empreendedor Individual, muitos indivíduos que já estavam formalizados 

como empregados resolveram iniciar seu próprio negócio, embora haja um 

percentual de 5,3% de empreendedores individuais que estavam desempregados 

antes de se formalizar. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DOS NEGÓCIOS 

As características dos empreendimentos são analisadas pelos indicadores: 

atividade econômica; tempo de atividade no ramo; pessoas que trabalham no 

negócio além do proprietário; e familiares dependentes da renda gerada pelo 

negócio. É relevante lembrar que esses empreendimentos possuíam pelo menos um 

ano de funcionamento desde a sua formalização. 

 

4.2.1 Atividade Econômica 

Pode-se observar, através da Tabela 16, que grande parte dos entrevistados, 

72,67%, atuava no ramo do comércio, 26% no de serviços e apenas 1,33% na 

indústria. 

Tabela 16: Atividade Econômica 

Tipo de Atividade 
Econômica 

Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 
(%) 

Comércio 217 72,67 

Indústria 4 1,33 

Serviço 78 26,00 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
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Ao se compararem os resultados desta pesquisa com os do estudo nacional do 

SEBRAE (2011a), pode-se verificar que, nesse último, o setor industrial teve maior 

representação, com 17,6%; já como a observada no setor de serviços foi 35,6%. 

Essa situação se inverte quando se compara a representação do setor de comércio, 

pois, no estudo nacional, foi de apenas 39,5%, diante dos 72,67% observados neste 

estudo. 

Da mesma forma, na pesquisa com os empreendedores individuais realizada 

pelo SEBRAE (2012), o comércio apresentou um percentual de 39%; o setor de 

serviços com 36%; a indústria, com 17%; e a construção civil, com 8%. 

O alto percentual encontrado no comércio e a discrepância com a pesquisa 

nacional e a do SEBRAE (2012) podem ser influenciados pelo fato de, no Estado de 

Sergipe, segundo o anuário do SEBRAE (2011a), existirem 16.917 (dezesseis mil, 

novecentos e dezessete) pequenos empreendimentos no setor do comércio, 8.687 

(oito mil, seiscentos e oitenta e sete) no setor de serviços e 4.844 (quatro mil, 

oitocentos e quarenta e quatro) no setor da indústria e construção civil. Assim, os 

percentuais aqui encontrados seguem a tendência de concentração de 

empreendimentos de pequeno porte nos referidos setores de atividade econômica. 

Ademais, a pequena participação da indústria nos resultados da presente 

pesquisa pode ser explicado pelo fato de os entrevistados considerarem que as 

atividades que exercem possuem características artesanais em algumas etapas do 

processo produtivo, o que levaria a considerar que atuam no setor de serviços e não 

da indústria. 

 

4.2.2 Tempo na Atividade 

Na Tabela 17, pode-se verificar que a grande maioria dos entrevistados afirmou 

possuir mais de dois anos na atividade, com 86,27% da amostra; os restantes 

13,67% menos de dois anos. 

Tabela 17: Tempo na Atividade 

Tempo na Atividade Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Até 02 anos 41 13,67 

Acima de 02 anos 259 86,27 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
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Quando se compara com os dados do estudo nacional do SEBRAE (2011), 

observa-se que 42% dos EIs atuam na atividade há no máximo dois anos, dado bem 

mais elevado do que o encontrado nesta pesquisa, com 13,67%. Esse resultado 

também é diferente entre os que trabalham há mais de dois anos, uma vez que, no 

estudo do SEBRAE nacional, chegou a 41% e em Sergipe foi de 86,27%. Os 

resultados apresentados neste estudo revelam, portanto, que são poucos os 

empreendimentos recentes em Sergipe se comparados com o percentual apontado 

pela pesquisa nacional do SEBRAE (2011).  

A diferença de resultados pode ter sido influenciada pelo fato de que, segundo 

dados do SEBRAE (2011), a taxa de mortalidade das empresas em Sergipe é 

superior à média do país, o que significa dizer que, no Estado, 32% das MPEs 

fecham antes de completar dois anos, enquanto, no Brasil, essa taxa é de 22%, o 

que revela, portanto, as vulnerabilidades a que esses empreendimentos estão 

expostos, principalmente, nos primeiros anos de funcionamento, os quais conforme 

o SEBRAE (2011) corresponde tipicamente ao período mais frágil da empresa frente 

ao mercado. 

 

4.2.3 Pessoas que Trabalham no Negócio além do Proprietário 

Pode-se observar por meio da Tabela 18 que 21% dos respondentes não têm 

funcionários, trabalhando, portanto, sozinhos; 79% têm um ou mais funcionários em 

seu empreendimento. 

 
Tabela 18: Pessoas no Negócio 

Pessoas que Trabalham no 
Negócio além do 

Proprietário 

Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 
(%) 

Nenhuma 63 21,0 
Uma ou mais 237 79,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Entretanto, quando se observa o resultado do estudo nacional realizado pelo 

SEBRAE (2011a), verificam-se resultados bem diferentes dos expostos na Tabela 

18, de forma que a grande maioria dos empreendedores individuais, 87%, não conta 
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com nenhum empregado, enquanto os outros 13% contam com pelo menos um 

funcionário.  

Constata-se, então, grande diferença em relação aos resultados encontrados 

na pesquisa de Sergipe, pois a maioria dos EIs sergipanos, 79%, conta com a ajuda 

de pelo menos um funcionário. Tal resultado pode ser explicado pelo perfil do 

empreendedor individual em Sergipe por Segmento de atividade, SEBRAE (2011a), 

disposto na Tabela 10, em que se pode observar que os tipos de segmentos de 

atividades necessitam, conforme evidenciaram os entrevistados, de funcionários, em 

virtude do ramo de atividade, a exemplo do comércio. Outro fator que pode explicar 

tal diferença reside nas características das empresas sergipanas, nas quais a 

inserção de familiares no negócio é prática comum, característica presente nos 

micronegócios (SEBRAE/DF, 2009). 

 

4.2.4 Familiares Dependentes da Renda Gerada pelo Negócio 

Na Tabela 19, pode-se observar que 81% dos entrevistados afirmaram que 

seus familiares dependem da renda gerada pelo negócio, de modo que apenas 19% 

dos respondentes não têm familiares que dependem de sua atividade. 

 
Tabela 19: Familiares Dependentes da Renda Gerada pelo Negócio 

Familiares Dependentes Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

Nenhum 57 19,0 
Um ou mais 243 81,0 

Total  300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Da mesma forma, estudo realizado pelo SEBRAE (2009), no Distrito Federal, 

identificou que 84,5% dos empreendedores daquela localidade tinham familiares 

dependentes do negócio, enquanto apenas 15,5% indicaram não ter nenhum familiar 

dependente da renda.  

Assim, pode-se inferir, a partir dos resultados verificados nesta pesquisa e na 

do Distrito Federal, que a maioria dos EIs (81%), em Sergipe, sustenta seus 

familiares com a renda gerada pelo seu empreendimento, confirmando a 

característica de distribuição de renda inerente aos empreendimentos individuais. 
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4.3 PERCEPÇÃO DOS EMPREENDEDORES COM RELAÇÃO ÀS MUDANÇAS 

NOS EMPREENDIMENTOS APÓS A ADESÃO AO PROGRAMA EI 

 As percepções dos empreendedores com relação ao Programa EI em Sergipe 

foram avaliadas tendo por base os seguintes indicadores: atendimento através de 

consultorias; participação em cursos e treinamentos voltados para a gestão; acesso 

a novos mercados/clientes; participação em grupos para compras coletivas; auxílio 

para a instalação física dos empreendimentos; relacionamento com os fornecedores; 

segurança ofertada através das garantias previdenciárias; e, de um maneira geral, a 

satisfação com o conjunto das ações desenvolvidas pelo Programa. 

 

4.3.1 Atendimento por Consultoria  

 Com relação ao atendimento especializado por meio de consultorias, 80,3% 

dos entrevistados afirmaram não ter recebido nenhum tipo de atendimento por 

consultoria e que somente 19% afirmaram ter recebido tal atendimento; e os 0,7% 

restantes não se manifestaram, conforme exposto na Tabela 20. 

  

Tabela 20: Atendimento por Consultoria 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 57 19,0 
Não 241 80,3 

Não responderam 2 0,7 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

 Na pesquisa nacional do SEBRAE (2011a), acerca das consultorias 

realizadas para as MPEs, nota-se que cerca de 8.873 consultorias presenciais foram 

realizadas para as MPEs e 1.356 atenderam os grupos de MPEs. No presente 

estudo, observa-se que apenas 19% dos empreendedores receberam algum tipo de 

suporte através de consultoria, fato que demonstra o caráter incipiente do Programa 

EI para esse tipo de atendimento.  

Já no estudo desenvolvido pelo SEBRAE (2012), 40% dos empreendedores 

individuais afirmaram ter recebido consultoria, na qual o SEBRAE disponibiliza o 

serviço para aqueles que se mostrarem interessados em obtê-lo. 



 

 

96 

 Corroborando o exposto, observa-se também, no estudo realizado pelo 

SEBRAE (2010), que as formas de buscar apoio utilizadas pelos EIs por meio de 

consultorias, encontram-se em quinto lugar, as necessidades mais prementes dos 

empreendedores. Como mecanismos prioritários, aparecem: necessidade de 

treinamento na área de gestão; auxilio para a abertura de empresa; auxilio para a 

elaboração do plano de negócios; e auxilio para o desenvolvimento de projetos para 

captação de recursos financeiros. 

 

4.3.2 Participação em Cursos e Treinamentos Voltados para a Gestão 

Na sequencia, foi perguntado aos empreendedores sobre sua participação em 

treinamentos focados na gestão do negócio e verificou-se que a maioria dos 

entrevistados, cerca de 81,3%, não participou de treinamento após a formalização 

do seu negócio. 

 

Tabela 21: Participação em Cursos e Treinamentos para a Gestão do Empreendimento 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 54 18,0 
Não 244 81,3 

Não responderam 2 0,7 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

  

Vale esclarecer que, apesar de o SEBRAE desenvolver projetos de 

capacitação conhecidos por “SEI Empreender”, o qual dispõe de cursos 

customizados para a realidade dos EIs (SEBRAE, 2011), esses somente entraram 

em ação um ano após o início do Programa EI em Sergipe, de modo que ainda não 

haviam sido ofertados a esses empreendedores. Assim, no estudo do SEBRAE 

(2012), 23% dos empreendedores individuais participaram de cursos e treinamentos. 

 Tal situação, entretanto, mostra-se preocupante, tendo em vista que, 

conforme aponta o estudo realizado pelo SEBRAE/DF (2010), o treinamento atua 

em áreas consideradas importantes para os EIs, tais quais: gestão (18,2%); 

informática (16,4%); atendimento aos clientes (12,1%). Reforçando a importância do 

treinamento, os resultados divulgados pelo SEBRAE/PR (2010) apontaram um 

percentual de 64% em relação à necessidade por cursos e treinamentos, seguido 
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por auxílio para a abertura do negócio (49%) e, depois, por auxílio para elaboração 

do plano de negócios (39%). 

Por conseguinte, a utilização de treinamentos e cursos dentro do Programa EI, 

deve se constituir uma prática, tendo em vista que, conforme explanam Santarelli e 

Vivarelli (2007), antes de iniciar um novo empreendimento, os empreendedores 

desconhecem parte dos custos envolvidos no futuro negócio, detêm apenas 

informações básicas sobre gestão e, na maioria das vezes, vão desenvolver suas 

habilidades gerenciais no cumprimento das rotinas diárias, ou seja, após ter passado 

a fase inicial de funcionamento do empreendimento. 

 

4.3.3 Acesso a Novos Clientes 

Nessa etapa buscou-se saber se os empreendedores conseguiram novos 

clientes após a formalização de seu negócio e verificou-se que 48,6% dos 

entrevistados consideram que isso ocorreu, mas 50,7% dizem que não ocorreu. 

 
Tabela 22: Acesso a Novos Clientes 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 146 48,6 
Não  152 50,7 

Não responderam 2 0,7 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Apesar de haver um percentual ligeiramente maior daqueles que afirmam não 

ter conseguido novos clientes após a adesão, verifica-se que esse foi encontrado no 

estudo do SEBRAE/PR (2009), no qual a possibilidade de atender mais clientes foi 

citada por 47% dos empreendedores, o que é um dos principais motivos para a 

formalização do negócio, sendo motivado pelo crescimento econômico em 2009. 

Para Silva et al. (2010), a formalização permite a melhoria da imagem do 

negócio, atraindo novos clientes e novas oportunidades, melhorando a autoestima 

do empreendedor, que passa a se especializar e a se dedicar cada vez mais ao seu 

empreendimento, retomando iniciativas até então esquecidas como a ampliação do 

negócio, diversificação dos produtos e exposição do empreendimento no mercado. 
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4.3.4 Participação em Grupos para Compras Coletivas 

Um dos aspectos investigados pelo estudo foi a existência de compras 

coletivas realizadas por vários empreendedores após a formalização. Verificou-se 

que 93% dos entrevistados afirmaram que não realizaram compras coletivas, de 

modo que somente 6,3% dos respondentes o fizeram, conforme pode ser observado 

na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Compras Coletivas 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 19 6,3 
Não 279 93,0 

Não responderam 2 0,7 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 
 

Esse resultado pode ser reforçado pelos resultados encontrados no estudo do 

SEBRAE (2011a), o qual identificou que apenas 11% dos empreendedores 

participavam de algum tipo de associação, grupo ou cooperativa de negócios, que 

favorecessem tal prática. 

De forma similar, o estudo realizado pelo SEBRAE/DF (2009) também 

apresentou um resultado semelhante ao do SEBRAE (2011a), de modo que 

somente 4,1% detinham alguma participação em formações que propiciassem a 

prática de compras coletivas.  

Nota-se, portanto, que o incentivo a compras coletivas deve ser uma das 

prioridades do Programa EI, pois essa ação permite minimizar os encargos de uma 

compra realizada de forma individual, o que para os pequenos empreendimentos, 

segundo Cook, Belliveau e Sandberg (2004), torna-se favorável em virtude do capital 

limitado, que é uma das características inerentes aos micros e pequenos 

empreendimentos. 

 

4.3.5 Apoio para Melhoria das Instalações 

Conforme descreve Corrêa (2010), os micronegócios compartilham 

características similares como produção em pequena escala, baixo nível de 
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organização e divisão do trabalho e similaridade dos mercados em que atuam. A 

referida autora afirma ainda que 45% dos empreendedores têm o domicílio como 

parte de sua prática laboral e 70% utilizam equipamentos e instalações próprios para 

desenvolver suas atividades. 

Ao se verificar se os empreendedores tiveram acesso à consultoria para 

realizar a melhoria das suas instalações, nota-se na Tabela 24 que 85,7% dos 

respondentes afirmaram não ter recebido esse tipo de auxílio. 

 

Tabela 24: Apoio a Consultoria para Melhoria das Instalações 
Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 41 13,7 
Não 256 85,7 

Não responderam 3 1,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Para Cook, Belliveau e Sandberg (2004), as instalações físicas favorecem o 

crescimento das vendas nos pequenos negócios ao permitirem maior acessibilidade 

à clientela local, o que se traduz na maior fonte de receitas para esses 

empreendimentos. Nesse sentido, é permitido ao empreendedor melhor explorar o 

seu negócio, uma vez que, conforme foi descrito por Thompson (1999), o 

empreendedorismo é uma ação articulada no âmbito administrativo que visa explorar 

ao máximo as oportunidades de maneira a alcançar resultados superiores. 

No caso dos EIs, é comum que os negócios sejam desenvolvidos em locais 

diversos para a execução das tarefas produtivas ou para a acessibilidade da 

clientela. Assim, conforme estudo nacional do SEBRAE (2011a), 40% dos 

empreendedores afirmaram operar seu negócio em casa; outros 39%, em escritório 

ou estabelecimento comercial; 18% afirmam atuar na rua e 3%, em outros lugares. 

Embora a grande maioria, 79%, afirme operar dentro de algum tipo de instalação, 

outros 21% não possuem instalações para exercer sua atividade. Acerca deste 

último percentual, outro estudo do SEBRAE/DF (2009) identificou que 8,6% dos 

empreendedores consideram o seu ambiente de negócio inadequado para o 

mercado. 
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Já o estudo do SEBRAE (2012) apontou que 43% dos empreendedores 

individuais atuam em seu próprio domicílio; 34% em estabelecimento comercial; 

12% na rua e 11% no domicílio ou empresa do cliente, de modo que 77% dos 

microempreendedores individuais atuam em ponto fixo. 

Diante da importância percebida quanto à utilidade das instalações, percebe-se 

que o Programa EI ainda não auxiliou de forma efetiva a melhoria, sendo esse um 

ponto a ser melhorado, uma vez que a grande maioria dos respondentes após a 

formalização, 85,7%, não recebeu auxílio nesse sentido. 

 

4.3.6 Acesso a Fornecedores após à Formalização 

Verifica-se por meio da Tabela 25 que 44% dos entrevistados afirmaram que a 

formalização aumentou a quantidade e a diversidade dos fornecedores. Esse fato é 

relevante, pois, quanto maior for a quantidade e a diversidade dos fornecedores, 

maior será a possibilidade de o EI conseguir redução no custo de aquisição de 

produtos. Nesse sentido, descrevem Bacic e Souza (2008), o acesso a diversos 

fornecedores facilita o processo de criação de um negócio, pois permite a redução 

de custos, através da negociação com diversos fornecedores. 

 

Tabela 25: Acesso a Fornecedores 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 132 44,0 
Não 165 55,0 

Não responderam 3 1,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

  

Observa-se, no entanto, que 55% dos entrevistados não tiveram aumento da 

quantidade e da diversidade de fornecedores após a adesão ao Programa EI, e isso 

em parte pode ser explicado pela dificuldade que os empreendedores têm de 

acessar fornecedores. Ademais, um fator importante a ser destacado se refere à 

credibilidade desse empreendedor junto aos fornecedores, uma vez que o estudo do 

SEBRAE/DF (2009) destacou que 7,7% dos EIs consideram que entre as principais 

dificuldades enfrentadas para a condução do negócio, está a falta de credibilidade 

junto aos fornecedores. 
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4.3.7 Segurança Ofertada Através das Garantias Previdenciárias do Programa EI 

Ao se analisar a segurança observada pelos empreendedores em relação às 

garantias previdenciárias ofertadas pelo Programa EI, observou-se que 42,7% dos 

respondentes consideram-se mais seguros com as garantias após a sua adesão, 

conforme disposto na Tabela 26. 

 

Tabela 26: Segurança com as Garantias Previdenciárias 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 128 42,7 
Não 71 56,0 

Não responderam 4 1,3 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Resultado similar foi encontrado pela pesquisa do SEBRAE (2011a), na qual 

37% dos entrevistados afirmaram que o principal motivo para a formalização do seu 

negócio foi a atração pelos benefícios previdenciários; e no estudo do SEBRAE 

(2012) o percentual foi de 69% dos empreendedores individuais entrevistados. Com 

resultados ainda mais elevados, o estudo do SEBRAE/DF (2010) demonstrou que 

69% dos entrevistados consideraram o acesso aos benefícios previdenciários como 

o fator mais atraente para a formalização do seu empreendimento. 

Nota-se, portanto, que os benefícios ofertados conforme a Lei Geral da 

Pequena Empresa, tais como: auxílio maternidade; auxílio-doença; aposentadoria 

por idade (no mínimo após 15 anos de contribuição); salário-maternidade após 

carência; pensão e auxilio reclusão se traduzem em ferramentas para atrair os EIs 

para a formalidade, assim como o baixo custo das contribuições as quais os 

empreendedores devem manter para ter direito a utilização desses benfícios. 

Entretanto, cabe ressaltar que 56% dos entrevistados nesta pesquisa 

demonstraram não se sentirem mais seguros com os benefícios previdenciários 

oferecidos, o que pode ser atribuído ao fato de sempre terem exercido suas 

atividades sem a presença de tais benefícios. 
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4.3.8 Satisfação com as Ações do Programa EI 

Por fim, investigou-se o grau de satisfação do Empreendedor Individual com o 

conjunto de ações desenvolvidas pelo Programa EI. Observou-se que 45,7% dos 

entrevistados se mostraram insatisfeitos quanto às ações do programa e 53% 

afirmaram estar satisfeitos. 

 

Tabela 27: Satisfação com as Ações do Programa EI 
Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 159 53,0 
Não 137 45,7 

Não responderam 4 1,3 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Tais resultados se mostraram diferentes daqueles apontados pelo estudo do 

SEBRAE (2011a), no qual quase todos os entrevistados, 95%, afirmaram estar 

satisfeitos com o Programa, de modo que recomendariam a formalização como EI, e 

com os resultados apontados pelo estudo do SEBRAE (2012), no qual 94% 

afirmaram estar satisfeitos. 

Essa discrepância pode estar relacionada ao fato de que o Programa EI ainda 

está amadurecendo em Sergipe, porém aponta a necessidade de o programa buscar 

estratégias que lhe permitam melhor se legitimar, como desenvolvedor de ações, 

perante os empreendedores do Estado. 

 

4.4 PERCEPÇÃO DOS EMPREENDEDORES COM RELAÇÃO AOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS APÓS A FORMALIZAÇÃO 

Alguns indicadores foram escolhidos para identificar os resultados percebidos 

pelos empreendedores após a adesão ao Programa EI, sendo eles: aumento da 

renda familiar; melhorias de desempenho em relação aos concorrentes; 

reconhecimento profissional do empreendedor; contratação de empregados; 

aumento nas vendas; participação em compras governamentais; aumento das 

solicitações de empréstimos aprovadas; crescimento do negócio e o aumento da 

satisfação pessoal para a condução do negócio. 
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4.4.1 Aumento da Renda Familiar 

Explicam Silva et al. (2010) que o empreendimento individual, por se tratar da 

menor unidade de negócios existente, também se confunde com a única fonte de 

renda do empreendedor e de sua família. Dessa forma, se fez relevante analisar a 

sua associação com a formalização para descrever os benefícios que a última pode 

oferecer. 

Os resultados mostram que 42,3% dos entrevistados perceberam uma clara 

melhoria da sua renda após a formalização do seu negócio e 57% afirmaram que 

sua renda não foi modificada. 

 
Tabela 28: Aumento na Renda Familiar 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 127 42,3 

Não 171 57,0 

Diminuiu 2 0,7 

Total 300 100 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Observa-se que esse resultado é positivo, uma vez que 42,3% dos 

entrevistados afirmaram que a renda da sua família aumentou com a formalização 

do negócio. Esse resultado vai ao encontro da argumentação de Nichter e Goldmark 

(2009), que as características dos micronegócios favorecem o aumento das rendas 

das famílias. Ademais, no estudo realizado pelo SEBRAE (2012), 52% dos 

empreendedores individuais afirmaram ter havido aumento no faturamento, o que 

demonstra a conformidade dessa pesquisa com o estudo aqui realizado. 

Em relação aos respondentes que afirmaram ter a renda diminuída, 0,7%, isso 

pode ter sido relacionado à fase de mudança que esses negócios passam ao 

transitar do formato informal para o formal, o que pode exigir um período de 

adaptação por parte de alguns empreendimentos. 

 

4.4.2 Melhoria da Competitividade 

Segundo Souza e Mazalli (2008), os micronegócios apresentam imperfeições e 

fragilidades em sua estrutura de produção, o que gera uma alta rotatividade dos 
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empreendimentos no mercado. Entre as vulnerabilidades mais latentes, estão a falta 

de competitividade perante à concorrência direta com os micronegócios similares e a 

falta de resistência à entrada de produtos mais baratos provenientes das médias e 

grandes empresas, oriundos do regime de produção em grande escala. 

Este estudo buscou identificar se houve melhoria na competitividade após a 

formalização, conforme apresentado na Tabela 29. 

 
Tabela 29: Melhoria da Competitividade 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 129 40,0 
Não 168 56,0 

Não responderam 3 1,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

 Percebe-se que 40% dos entrevistados afirmaram que a legalização do seu 

negócio proporcionou melhorias nas condições do empreendimento para fazer frente 

às pressões da concorrência, enquanto 56% demonstraram que não houve 

mudança. 

Os resultados demonstram que o Programa EI tem ajudado os 

empreendedores a se tornarem mais competitivos para enfrentar as incertezas do 

mercado. Isso constitui um resultado positivo, uma vez que, ao questionar os 

empreendedores quanto às dificuldades enfrentadas na condução do negócio, o 

estudo do SEBRAE/PR (2009) constatou que 9% dos entrevistados citaram a 

existência ou entrada de fortes concorrentes no mercado. Outro estudo do 

SEBRAE/DF (2010) teve por resultado que a concorrência de pequenas e médias 

empresas apareceu como uma das principais dificuldades enfrentadas pelos 

empreendedores na condução do negócio, com a indicação de 13,4% dos 

entrevistados. 

 

4.4.3 Reconhecimento Profissional 

Ao se avaliar o reconhecimento profissional percebido pelos EIs após a adesão 

ao programa, obteve-se que 41% dos respondentes se mostraram reconhecidos 

como empresários e 57% demonstraram não haver mudança.  
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Tabela 30: Reconhecimento Profissional 
Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 123 41,0 
Não 171 57,0 

Não responderam 6 2,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Os resultados da pesquisa corroboram, assim, a argumentação de Silva et al. 

(2010), segundo os quais os efeitos da informalidade não se restringem apenas aos 

aspectos econômicos, como perda de rendimentos, mas são reconhecidos também 

através de uma dimensão na qual estão inseridos problemas sociais, psicológicos e 

físicos que contribuem para a “exclusão” do trabalhador. Portanto, a formalização 

dos negócios oferece aos empreendedores o reconhecimento como profissionais, 

permitindo aos EIs trabalhar em condições de igualdade com os demais 

trabalhadores registrados. 

 

4.4.4 – Contratação de Empregados 

Este estudo buscou identificar o potencial de contratação de empregados pelos 

EIs após a formalização, como pode ser observado na Tabela 31: 

 

Tabela 31: Contratação de Empregados 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 120 40,0 

Não 174 58,0 

Não responderam 6 2,0 

Total 300 100 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Percebe-se que 40% dos entrevistados afirmaram ter contratado algum 

funcionário após a formalização, enquanto 58% afirmaram não ter realizado 

nenhuma contratação. Apesar da proporção dos que contrataram ter sido um pouco 

menor do que a dos que não contrataram, tal resultado apresenta-se significativo, 

pois essa empresa gerou mais empregos e dinamismo econômico, de modo que as 

ações do Programa EI, em um ano após a formalização, permitiram melhoria 
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significativa nos empreendimentos. Conforme explica Corrêa (2010), a mobilização 

da força de trabalho tem um peso maior nos micronegócios em virtude de seu 

tamanho e se traduz num fator decisivo para a sobrevivência do negócio. 

 

4.4.5 Aumento nas Vendas 

Nota-se, na Tabela 32, que 45,7% dos respondentes observaram um aumento 

em suas vendas após a adesão ao Programa EI, enquanto 52,3% não perceberam. 

Esse resultado revela que o programa proporcionou uma melhora no potencial de 

vendas de boa parte dos empreendimentos cadastrados.  

 

Tabela 32: Aumento nas Vendas 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 137 45,7 
Não 157 52,3 

Não responderam 6 2,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Em comparação com a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2012), em que 26% 

dos empreendedores individuais afirmaram ter aumentado suas vendas, os 

resultados apontados na pesquisa aqui realizada demonstram que na amostra 

analisada o percentual foi muito mais positivo, chegando a quase o dobro do 

observado pelo SEBRAE (2012). 

O percentual de 52,3% referente àqueles que não observaram aumento nas 

vendas, pode-se justificar pela deficiência em técnicas de vendas que alguns 

empreendimentos possuem, tendo em vista que o estudo do SEBRAE/DF (2010) 

observou que, entre os EIs daquela região, entre as necessidades mais 

proeminentes para treinamento dos empreendedores, estava a de cursos em 

técnicas de vendas, com 11,5% das citações dos entrevistados. Há também o 

estudo do SEBRAE/PR (2009), que apontou um percentual de 16% em relação à 

necessidade de treinamento em técnica de vendas. 
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4.4.6 Participação em Compras Governamentais 

No Brasil, segundo o SEBRAE/SP (2005), as compras governamentais 

representam, em suas esferas de poder, 20% do PIB, e o Estado vem se 

consolidando como o segundo maior comprador, depois da iniciativa privada. 

Contudo, a participação das MPEs ainda é incipiente, mas vem aumentado nos 

últimos anos com o advento da Lei Geral das MPEs. No Estado de Sergipe, foi 

publicada a Lei n° 6.206/2007, que estabelece normas acerca da concessão de 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte nas licitações públicas destinadas às aquisições de bens e serviços, 

de modo que o estatuto atual foi estendido aos EIs, gerando oportunidade de 

aumento nas vendas e diferenciação de receitas. 

Este estudo buscou verificar a participação em compras governamentais dos 

EIs após a formalização do seu negócio, conforme descrito na Tabela 33. 

 

Tabela 33: Participação em Compras Governamentais 
Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 24 8,0 
Não 272 90,7 

Não responderam 4 1,3 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Ao se analisarem os dados, percebe-se que ainda é restrita a participação dos 

EIs nas compras governamentais, uma vez que 90,7% dos entrevistados afirmaram 

nunca terem realizado vendas para órgãos do Governo. Tal resultado pode ser 

atribuído: à não diferenciação de preços entre pequenos empreendimentos e 

grandes empresas, de modo que eles competem de forma igual, porém com 

recursos diferentes; e à alta carga tributária que restringe a atuação da micro e 

pequena empresa nesse tipo de atividade (CONEXÃO SEBRAE/SP, 2012). 

Assim, na pesquisa do SEBRAE (2012), 90% dos empreendedores individuais 

afirmaram não participarem de transações com o governo, e dos 10% que 

participam, apenas 5% relataram aumento nas vendas com o governo. 

Todavia, para aumentar a participação das MPEs e dos EIs, o SEBRAE/SE, 

através da sua Unidade de Políticas Públicas, vem desenvolvendo atividades 



 

 

108 

voltadas ao fortalecimento e disseminação da Lei Geral das MPEs nos diversos 

municípios do Estado de Sergipe, bem como desenvolve ações em parceria com o 

Governo do Estado para treinamento dos empreendedores, visando à participação 

destes nas compras governamentais. 

Sendo assim, de acordo com a revista Conexão SEBRAE/SP (2012), as 

compras governamentais podem se tornar um nicho rentável para os micros e 

pequenos empresários, uma vez que possibilitam a inserção no mercado por meio 

de apoio mútuo entre governo e empresa, de modo que, em Santa Adélia/SP, a 

exemplo, das 206 empresas cadastradas como fornecedoras, 62% são micros e 

pequenas empresas. 

 

4.4.7 Acesso ao Crédito 

 O presente estudo identificou que 41,7% dos EIs tiveram acesso facilitado a 

empréstimos após a adesão, o que constitui um aspecto positivo para esses 

empreendimentos, enquanto 57,3% ainda não tiveram acesso a esse tipo de 

facilidade. 

 

Tabela 34: Acesso ao Crédito 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 125 41,7 
Não 172 57,3 

Não responderam 3 1,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

 Ao se comparar este estudo com o realizado pelo SEBRAE (2011a), tem-se 

que esse último apresentou os seguintes resultados: 88% dos empreendedores não 

tiveram acesso facilitado a empréstimos após a formalização e que dos 12% que 

buscaram apenas 43% conseguiram. Nesse sentido, percebe-se que, em Sergipe, o 

número de EIs que obtiveram sucesso é bem superior ao obtido nacionalmente. 

O estudo do SEBRAE (2012), também demonstrou que os EI’s obtiveram 

sucesso ao pedir empréstimo bancário, de modo que 52% buscaram e 50% 

obtiveram o crédito bancário, sendo os bancos públicos os mais procurados, com 

68% das buscas. Assim, o resultado apontado pelo SEBRAE (2012) se mostra 
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diferente do realizado pelo SEBRAE (2011a), evidenciando um avanço, e próximo 

do observado na pesquisa aqui realizada. 

Um estudo realizado pelo SEBRAE/DF (2009) entre os EIs, demonstrou que a 

principal dificuldade enfrentada pelos empreendedores na condução do negócios é a 

dificuldade para conseguir empréstimos, com 20,5% das respostas dos 

entrevistados. Assim, a partir desses números, é possível concluir que há um papel 

duplo para as instituições de apoio: mobilizar um número ainda maior de bancos 

quanto à importância de facilitar o acesso ao crédito destinado ao EI – utilizando 

preferencialmente um atendimento proativo – e direcionar os empreendedores 

individuais que precisarem de crédito para bancos que ofereçam linhas para eles. 

 

4.4.8 Crescimento do Negócio  

Na Tabela 35, a seguir, nota-se que 48,7% dos EIs observaram crescimento 

em seu negócio, resultado que demonstra a importância do Programa EI para esses 

empreendedores; e 50,3% relataram não ter observado crescimento algum. 

 

Tabela 35: Crescimento do Negócio 
Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa 

(%) 

Sim 146 48,7 
Não 151 50,3 

Não responderam 3 1,0 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 
 

Com base nesses resultados pode-se verificar que as ações do Programa EI 

proporcionaram crescimento para os empreendimentos formalizados, gerando 

benefícios para eles e suas famílias. De modo que, segundo o estudo do anuário do 

SEBRAE (2011a), 87% dos empreendedores pretendem desenvolver o seu 

empreendimento para torná-lo microempresa; enquanto o estudo do SEBRAE 

(2012) apontou que 70% dos empreendedores individuais pretendem crescer seu 

negócio.  
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4.4.9 – Satisfação na Condução do Negócio 

Esta última fase analisou o nível de satisfação na condução do negócio após a 

formalização. Como resultado, obteve-se que 67,7% dos respondentes se 

encontram satisfeitos na condução do negócio, enquanto 31,6% se disseram 

insatisfeitos. 

Tabela 36: Satisfação na Condução do Negócio 

Respostas Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 

Sim 203 67,7 
Não 57 31,6 

Não responderam 2 0,7 

Total 300 100 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

 A partir dos dados obtidos na pesquisa, pode-se afirmar que boa parte dos 

empreendedores sergipanos está satisfeita com a formalização dos seus 

empreendimentos e, portanto, motivado para conduzir os seus negócios. Em recente 

estudo realizado pelo SEBRAE nacional (2011a), os empreendedores citaram como 

principais fatores motivadores para adesão ao Programa EI: a necessidade de ter 

uma empresa, com 41% das respostas, seguido por benefícios previdenciários com 

37% e possibilidade de emissão de nota fiscal com 12%. E a pesquisa do SEBRAE 

(2012): ter uma empresa formal, com 42%; os benefícios do INSS, com 31%; emitir 

nota fiscal, com 11%; crescer mais como empresa, com 8%; facilidade de abrir a 

empresa, com 6%; conseguir empréstimo como empresa, com 2%; e vender para 

outras empresas, com 1%. 

Esses resultados permitem inferir que os empreendedores, de forma geral, se 

tornam gestores mais motivados, o que se traduz numa característica positiva, tendo 

em vista que essas ações se transformam em práticas de melhoria da estrutura do 

negócio, aumentando as condições de sobrevivência e diminuindo a rotatividade de 

empreendimentos no mercado. 

 

4.5. ANÁLISE CRUZADAS DAS VARIÁVEIS ELENCADAS NA PESQUISA 

Nesta etapa, foi realizada a análise cruzada das variáveis: gênero e 

participação em cursos e treinamento voltados à gestão; escolaridade e participação 

em cursos e treinamento voltados à gestão; faixa etária e maior segurança através 
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das garantias previdenciárias do Programa EI; renda média mensal e participação 

em compras governamentais; ocupação anterior à formalização e reconhecimento 

profissional; tipo de atividade econômica e participação em compras 

governamentais; tipo de atividade econômica e atendimento por consultoria; tempo 

de atividade no ramo e acesso ao crédito; quantidade de pessoas que trabalham no 

negócio além do proprietário e crescimento do negócio; familiares dependentes da 

renda gerada pelo negócio e aumento na renda familiar; acesso a novos clientes e 

crescimento do negócio; satisfação com relação às ações do Programa EI e 

satisfação na condução do negócio; contratação de empregados e aumento nas 

vendas; acesso a fornecedores após a formalização e melhoria da competitividade; 

crescimento do negócio e apoio para a melhoria das instalações. 

 

4.5.1. Gênero e Participação em cursos e treinamento voltados à gestão 

Nota-se na Tabela 37 que, ao se comparar a participação em cursos e 

treinamento voltados à gestão em relação ao gênero, os resultados foram 

semelhantes independentemente do sexo. Nesse sentido, 19,44% do total de 

respondentes do sexo masculino afirmaram ter participado, porém a grande maioria, 

80,56%, não participou de nenhuma dessas atividades; de forma análoga, 17,65% 

do total de respondentes do sexo feminino participaram de algum tipo de curso ou 

treinamento e 82,35% não participaram.  

 

Tabela 37: Gênero e Participação em cursos e treinamento voltados à gestão 

 Participação em cursos e treinamento   

Gênero Sim % Não % Total 
Masculino 28 19,44 116 80,56 144 
Feminino 27 17,65 126 82,35 153 

Total 55 18,52 242 81,48 297 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

 O resultado demonstra que a falta de participação em cursos e treinamentos 

voltados à gestão é um problema que afeta o empreendedor individual de forma 

geral, independente do gênero ao qual ele pertence, de modo que o Programa EI 

deve buscar ações que transponham esse problema e possibilitem a esses 

empreendedores maior capacitação para darem continuidade ao seu negócio. 
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4.5.2. Escolaridade e Participação em cursos e treinamento voltados à gestão 

Os resultados obtidos na análise da Tabela 38 apontam que dentro do grupo 

dos respondentes que detêm ensino fundamental completo ou incompleto, apenas 

9,35% participaram de cursos e treinamento, de modo que 90,65% desses não 

participaram; no grupo dos que possuem ensino médio ou técnico, 77% não 

participaram e 23% participaram; e, por fim, entre aqueles que possuem pós-

graduação, somente 23,08% participaram, enquanto 76,92% não participaram. 

 

Tabela 38: Escolaridade e Participação em cursos e treinamento voltados à gestão 

 Participação em cursos e treinamento   

Escolaridade Sim % Não % Total 
Fund. 

Incompleto/Completo 
10 9,35 97 90,65 107 

Médio/Técnico 26 23,00 87 77,00 113 
Pós-graduação/Superior 

Completo/Incompleto 
 

18 
 

23,08 
 

60 
 

76,92 
 

78 
Total 54 18,12 244 81,88 298 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Apesar de haver um sutil aumento do nível de participação conforme o nível de 

escolaridade aumenta, percebe-se que, mesmo nos grupos de nível mais elevado, a 

participação é pouco expressiva. Sendo assim, pode-se concluir que a falta de 

participação em cursos e treinamentos constitui uma característica desses 

empreendedores, como exposto na Tabela 37, fato que se mostrou um fator de 

maior influência do que o nível de escolaridade. Outro motivo a ser considerado é 

fato de diversos EIs serem trabalhadores por conta própria, o que dificulta a 

disponibilidade de tempo para treinamentos por significar perda de renda com o 

empreendimento sem funcionar. 

 

4.5.3. Faixa etária e Maior segurança através das garantias previdenciárias do 

Programa EI 

De maneira geral, observa-se por meio da Tabela 39 que cerca de 60% dos 

entrevistados nas faixas etárias de 30 a 40 anos e de 50 a 60 anos demonstraram 

não sentir maior segurança através das garantias previdenciárias do Programa EI; 

na faixa etária de 40 a 50 anos, esse percentual ficou equilibrado, com 50% tanto 
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para aqueles que demonstraram maior segurança quanto para os que não 

demonstraram somente na faixa etária de 20 a 30 anos foi manifestada maior 

segurança, mesmo que sutil, com 56,06% do total de entrevistados. 

 
Tabela 39: Faixa etária e Maior segurança através das garantias previdenciárias do 

Programa EI 

 Maior segurança através das garantias previdenciárias do 
Programa EI 

Faixa etária Sim % Não % Total 
De 20 a 30 anos 37 56,06 29 43,94 66 
De 30 a 40 anos 43 41,75 60 58,25 103 
De 40 a 50 anos 45 50,00 45 50,00 90 
De 50 a 60 anos 13 39,40 20 60,60 33 
Mais de 60 anos 2 40,00 3 60,00 5 

Total 140 47,14 157 52,86 297 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Os resultados aqui encontrados indicam, portanto, que, no caso da amostra 

analisada, a idade não constitui fator decisivo para que as garantias previdenciárias 

do Programa EI deem maior segurança a esses empreendedores. 

 

4.5.4. Renda média mensal e Participação em compras governamentais 

Ao se comparar a renda dos respondentes com a sua participação em compras 

governamentais, nota-se que apenas 1,56% dos que possuem renda de até R$ 

2.000,00 participam de compras governamentais; entretanto, esse percentual se 

torna razoavelmente equilibrado na faixa dos que ganham de R$ 2.000,00 a R$ 

10.000,00, com percentuais de 43,24% para os que participam e 56,76% para os 

que não participam. 

 

Tabela 40: Renda média mensal e Participação em compras governamentais 

 Participação em compras governamentais   

Renda Sim % Não % Total 
Até R$ 2.000,00 1 1,56 63 98,44 64 

De R$ 2.000,00 a R$ 
10.000,00 

 
32 

 
43,24 

 
42 

 
56,76 

 
74 

Total 33 23,91 105 76,09 138 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
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A baixa incidência no grupo dos que ganham até R$ 2.000,00 pode ser 

explicada pelo fato de que os microempreendimentos não detêm recursos 

suficientes para arcar com as elevadas cargas tributárias exigidas nessas 

operações, conforme elucida a Conexão SEBRAE (2012). Vale lembrar, também, 

que 162 entrevistados se recusaram a informar a renda mensal, de modo que o 

resultado aqui apresentado se refere àqueles que informaram a renda mensal. 

 

4.5.5. Ocupação anterior à formalização e Reconhecimento profissional 

Ao se comparar a ocupação anterior dos empreendedores individuais com o 

reconhecimento profissional após a formalização, percebe-se, como demonstrado na 

Tabela 41, que aqueles que possuíam ocupação mais adversa do negócio atual se 

sentem mais reconhecidos profissionalmente. Assim, 62,5% dos que estavam 

desempregados afirmaram ser reconhecidos como profissionais; dos que 

trabalhavam com e sem carteira assinada, 41,42% se sentiram reconhecidos; e 

somente 35,24% entre aqueles que já possuíam o negócio atual passaram a sentir-

se reconhecidos profissionalmente. 

 

Tabela 41: Ocupação anterior à formalização e Reconhecimento profissional 

 Reconhecimento profissional   

Ocupação Sim % Não % Total 
Desempregado 10 62,50 6 37,50 16 

Trabalho com ou sem 
carteira assinada 

 
70 

 
41,42 

 
99 

 
58,58 

 
169 

Negócio atual sem 
formalização 

 
37 

 
35,24 

 
68 

 
64,76 

 
105 

Total 117 40,35 173 59,65 290 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Nesse sentido, os resultados reforçam a visão de Silva et al. (2010), segundo a 

qual, mais do que uma atividade econômica, o empreendedorismo constitui uma 

mudança na forma como o indivíduo se percebe enquanto ser social. Sendo assim, 

os resultados apontam que quanto maior a distância, no sentido de atividade 

exercida, existente entre outras tarefas e a oportunidade de empreender o próprio 

negócio, maior é o nível de reconhecimento quando ocorre a formalização do 

negócio. 
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4.5.6. Tipo de atividade econômica e Participação em compras governamentais 

Conforme disposto na Tabela 42, os setores de comércio e serviços detêm 

baixa participação em compras governamentais, com cerca de 10% para ambos os 

setores; em contrapartida, o setor industrial apresenta uma participação significativa 

de 75%. 

 
Tabela 42: Tipo de atividade econômica e Participação em compras governamentais 

 Participação em compras governamentais  

Atividade econômica Sim % Não % Total 
Indústria 3 75,00 1 25,00 4 
Comércio 23 10,60 194 89,40 217 
Serviços 8 10,26 70 89,74 78 

Total 34 11,37 265 88,63 299 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 
 

Nessa perspectiva, a baixa incidência de participação dos setores do comércio 

e serviços pode ser atribuída às altas cargas tributárias, conforme já elucidado pela 

Conexão SEBRAE (2012). Já a alta incidência pode ter sido influenciada pelo 

número de empreendimentos que compuseram a amostra de empresas industriais, 

apenas três, devendo, portanto, ser investigado. 

 

4.5.7. Tipo de atividade econômica e Atendimento por consultoria 

Ao relacionar a atividade econômica dos respondentes com o atendimento por 

consultoria, percebe-se que os empreendedores dos setores de comércio e serviços 

tiveram percentuais de atendimento pouco representativos, com 11,98% e 17,95%, 

respectivamente; enquanto 50% dos pertencentes ao setor industrial afirmaram ter 

recebido esse tipo de atendimento. 

 
Tabela 43: Tipo de atividade econômica e Atendimento por consultoria 

 Atendimento por consultoria  

Atividade econômica Sim % Não % Total 
Indústria 2 50,00 2 50,00 4 
Comércio 26 11,98 191 88,02 217 
Serviços 14 17,95 64 82,05 78 

Total 42 14,05 257 85,95 299 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
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A maior incidência de atendimentos por consultoria no setor industrial pode ser 

atribuída ao fato de o setor trabalhar com equipamentos e produtos que, muitas 

vezes, demandam grande número de especificações técnicas e elevado nível de 

qualidade. 

 

4.5.8. Tempo de atividade no ramo e Acesso ao crédito 

 Como demonstrado na Tabela 44, entre os empreendimentos acima de dois 

anos, apenas 28,96% o acessaram, enquanto naqueles com até dois anos o 

percentual foi de 51,22%.  

 

Tabela 44: Tempo de atividade no ramo e Acesso ao crédito 

 Acesso ao crédito  

Tempo de atividade Sim % Não % Total 
Até 02 anos 21 51,22 20 48,78 41 

Acima de 02 anos 75 28,96 184 71,04 259 
Total 96 32,00 204 68,00 300 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Isso pode ser explicado pelo fato de os empreendimentos mais recentes ainda 

estarem em fase de consolidação de suas atividades, de modo que recorrem com 

mais frequência a financiamentos que permitam investir no aparato de que 

necessitam para executar o negócio. 

 

4.5.9. Quantidade de pessoas que trabalham no negócio além do proprietário e 

Crescimento do negócio  

Conforme exposto na Tabela 45, tanto os empreendimentos sem funcionários 

quanto os que têm algum funcionário apresentaram percentual de crescimento 

semelhante e significativo, com 55,55% e 48,52%, respectivamente. 
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Tabela 45: Quantidade de pessoas que trabalham no negócio além do proprietário e 
Crescimento do negócio 

 Crescimento do negócio  

Quantidade de 
pessoas 

Sim % Não % Total 

Nenhuma 35 55,55 28 44,45 63 
Uma ou mais 115 48,52 122 51,48 237 

Total 150 50,00 150 50,00 300 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Dessa forma, a quantidade de pessoas que trabalham no negócio não se 

mostrou determinante para o crescimento do negócio nem tampouco serviu como 

mostra de que o negócio cresceu. 

 

4.5.10. Familiares dependentes da renda gerada pelo negócio e Aumento na renda 

familiar  

Ao se relacionar o número de familiares dependentes da renda com o aumento 

na renda familiar, observa-se, como demonstrado na Tabela 46, que o percentual de 

empreendedores que possuem um ou mais familiares dependentes e que obtiveram 

aumento na renda familiar é bem mais expressivo do que aqueles que não possuem 

nenhum familiar dependente: 46,5% e 28,07%, respectivamente. 

 

Tabela 46: Familiares dependentes da renda gerada pelo negócio e Aumento na renda 
familiar 

 Aumento na renda familiar  

Familiares 
dependentes 

Sim % Não % Total 

Nenhum 16 28,07 41 71,93 57 
Um ou mais 113 46,50 130 53,50 243 

Total 129 43,00 171 57,00 300 
Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

4.5.11. Acesso a novos clientes e Crescimento do negócio  

Nota-se por meio da Tabela 47 que o crescimento do negócio está diretamente 

relacionado com o acesso a novos clientes, uma vez que os empreendedores que 

acessaram novos clientes afirmaram ter obtido um crescimento do negócio superior 

(65,75%) ao daqueles que não acessaram (33,55%). 
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Tabela 47: Acesso a novos clientes e Crescimento do negócio 

 Crescimento do negócio  

Acesso a novos 
clientes 

Sim % Não % Total 

Sim 96 65,75 50 34,25 146 
Não 51 33,55 101 66,45 152 
Total 147 49,33 151 50,67 298 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Tal resultado demonstra a importância do Programa EI na expansão da 

clientela dos empreendedores que fazem parte do projeto, de modo que a maior 

procura por bens e serviços traz retorno financeiro a esses empreendimentos que, 

com o aumento do fluxo de atividades, expandem seu negócio. 

 

4.5.12. Satisfação com relação às ações do Programa EI e Satisfação na condução 

do negócio  

Percebe-se na Tabela 48 que 40,88% dos empreendedores estão satisfeitos 

tanto com as ações do Programa EI quanto com a condução de seu negócio; já 

59,12% não estão satisfeitos. 

 

Tabela 48: Satisfação com relação às ações do Programa EI e Satisfação na condução do 
negócio 

 Satisfação na condução do negócio  

Satisfação com as 
ações do Programa EI 

Sim % Não % Total 

Sim 65 40,88 94 59,12 159 
Não 49 35,77 88 64,23 137 
Total 114 38,51 182 61,49 296 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Embora esse resultado expresse um significativo percentual positivo para um 

Programa que ainda está iniciando suas ações, também denota que essas ações 

não estão sendo vistas como efetivas por boa parcela dos empreendedores da 

amostra. Isso demonstra, portanto, que o Programa EI ainda tem que traçar 

estratégias de atuação junto a esses empreendimentos, no campo da ação ou da 

informação, para que de fato se torne reconhecido como motor de desenvolvimento 

para essas empresas. 
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4.5.13. Contratação de empregados e Aumento nas vendas  

A relação entre contratação de empregados e aumento nas vendas mostrou-se 

diretamente proporcional, já que 63,33% dos respondentes que afirmaram ter 

contratado empregados tiveram aumento em suas vendas, e 66,09% dos que não 

tiveram aumento nas vendas não contrataram funcionários. 

 

Tabela 49: Contratação de empregados e Aumento nas vendas 

 Aumento nas vendas  

Contratação de 
empregados 

Sim % Não % Total 

Sim 76 63,33 44 36,67 120 
Não 59 33,91 115 66,09 174 
Total 135 45,92 159 54,08 294 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 

 

Esse resultado evidencia a importância econômica e social desses 

empreendimentos, que ao crescerem ou aumentarem suas atividades empregam um 

grande contingente de pessoas. Desse modo, segundo dados do Conexão SEBRAE 

(2012), as micro e pequenas empresas são responsáveis por 50% do contingente de 

mão de obra empregada no Brasil. 

 

4.5.14. Acesso a fornecedores após a formalização e Melhoria da competitividade  

Nota-se na Tabela 50 que 65,15% dos respondentes que tiveram acesso a 

fornecedores melhoraram sua competitividade, enquanto 72,12% daqueles que não 

obtiveram melhoras na competitividade de seu negócio não tiveram acesso a 

fornecedores. Desse modo, observou-se que o acesso a fornecedores influencia 

positivamente a competitividade desses empreendimentos, de maneira que estão 

diretamente relacionados. 

 
Tabela 50: Acesso a fornecedores após a formalização e Melhoria da competitividade 

 Melhoria na competitividade  

Acesso a 
fornecedores 

Sim % Não % Total 

Sim 86 65,15 46 34,85 132 
Não 46 27,88 119 72,12 165 
Total 132 44,44 165 55,56 297 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
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O acesso a fornecedores constitui um importante fator de competição para os 

microempreendimentos, uma vez que, por possuírem recursos limitados e estrutura 

pequena não detêm poder de barganha junto aos fornecedores, o que dificulta seu 

poder de atuação. Dessa forma, as ações do Programa EI, ao facilitarem o acesso 

para essas empresas, representam muito para esses empreendedores. 

 

4.5.15. Crescimento do negócio e Apoio para a melhoria das instalações  

Observa-se na Tabela 51 que apenas 23,97% dos empreendedores cujos 

empreendimentos cresceram obtiveram apoio para melhoria das instalações, e que 

94,7% dos que não cresceram não obtiveram apoio. 

 

Tabela 51: Crescimento do negócio e Apoio para a melhoria das instalações 

 Apoio para melhoria das instalações  

Crescimento do 
negócio 

Sim % Não % Total 

Sim 35 23,97 111 76,03 146 
Não 8 5,30 143 94,70 151 
Total 43 14,48 254 85,52 297 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012) 
 
 

Embora o apoio para a melhoria das instalações constitua um fator a ser 

melhorado no Programa EI, esse não se mostrou decisivo para o crescimento dos 

negócios que compuseram a amostra. Isso pode ser explicado pelo fato de o 

Programa ser recente e de os empreendimentos estarem ainda em fase de 

crescimento. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O estudo pretendeu realizar uma avaliação preliminar, pois como o programa é 

recente não foi possível fazer uma avaliação que ultrapassasse as ações 

desenvolvidas pelo SEBRAE, especificamente voltadas para o Programa EI. 

Desse modo, a pesquisa analisou, por meio de um estudo quantitativo, como a 

adesão ao Programa Empreendedor Individual influenciou nos resultados do negócio 

na perspectiva dos empreendedores individuais formalizados em Sergipe. Para isso, 

foram investigadas as características dos empreendedores e dos seus 

empreendimentos, além de ter sido verificado, na ótica dos empreendedores, se as 

ações desenvolvidas pelo Programa EI estavam contribuindo para o 

desenvolvimento dos seus negócios. A partir desse objetivo geral, são apresentadas 

as principais conclusões do presente estudo, dispostas em respostas às questões 

de pesquisa e à situação problemática, bem como as limitações e sugestões para 

futuras pesquisas. 

 

5.1. RESPOSTA ÀS QUESTÕES DE PESQUISA 

A seguir são apresentadas respostas referentes a cada questão de pesquisa 

levantada no presente trabalho. 

 

1. Quais as características dos empreendedores legalizados pelo 

Programa Empreendedor Individual? 

A pesquisa analisou as características dos empreendedores individuais junto 

ao seu negócio, o que permitiu descrever alguns comportamentos associados aos 

micronegócios geridos por conta própria. Houve, portanto, destaque para a 

participação feminina, a qual se apresentou proporcional à participação masculina, o 

que demonstra que a atuação da mulher no gerenciamento desses 

empreendimentos está se tornando significativa; a faixa etária predominante foi de 

30 a 40 anos de idade, tendo como faixas também representativas as de 40 a 50 

anos e de 20 a 30 anos; a escolaridade se mostrou bem distribuída, mas com 

predominância na faixa do ensino médio ou técnico; baixa renda mensal individual; e 
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trabalho com ou sem carteira assinada como ocupação predominante antes da 

formalização. 

 

2. Quais as características dos empreendimentos do Programa EI em 

Aracaju? 

Em relação aos empreendimentos, esses predominam no setor do comércio, 

sendo pouco representativos no setor industrial; contam com ajuda de uma ou mais 

pessoas, o que demonstra já deterem certo nível de distribuição de tarefas; a grande 

maioria detém experiência no ramo acima de dois anos, de modo que foram poucos 

os empreendimentos que surgiram recentemente; há a predominância de um ou 

mais familiares dependentes da renda gerada pelo empreendimento, de maneira 

que o negócio, mais do que uma fonte de renda individual, se torna o sustento dos 

familiares do dono do negócio. 

 

3. Quais as percepções dos empreendedores com relação às 

mudanças nos empreendimentos após a adesão ao Programa EI? 

Em relação à percepção dos empreendedores, a grande maioria afirmou não 

ter recebido nenhum tipo de atendimento por consultoria, sendo esse um ponto a ser 

melhorado dentro do programa; quanto ao apoio para cursos e treinamentos nas 

áreas de gestão, é nessa área que os empreendedores demonstram mais 

dificuldades, sendo pouco ofertados aos EIs. Todavia, o SEBRAE apresenta 

algumas soluções específicas para o treinamento desses empreendedores, que são 

os cursos voltados para a gestão, conhecidos como SEI Empreender, e que já estão 

sendo ofertados aos empreendedores. Entretanto, por ser muito recente a presente 

ação, não foi percebida pelos empreendedores formalizados no início do Programa. 

 No que diz respeito ao acesso a novos clientes, cerca de metade dos 

empreendedores afirmaram ter tido acesso após a formalização, o que constitui um 

fator positivo para eles. Outro aspecto analisado foi a utilização de compras 

coletivas, que se mostrou pouco expressiva dentro da amostra analisada, assim 

como o apoio para a melhoria das instalações. O acesso a fornecedores e o maior 

nível de segurança através das garantias previdenciárias foram observados em 
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quase metade dos empreendimentos, representando um aspecto importante para os 

empreendedores. No entanto, apesar dos benefícios ofertados pelo Programa EI, 

45,7% dos empreendedores não estão satisfeitos com o programa. 

 

4. Quais os resultados percebidos pelos empreendedores após essa 

adesão? 

Foi possível verificar que a adesão ao Programa EI permitiu o aumento nas 

vendas justificado pelo acesso a novos mercados. Com a formalização do 

empreendimento, o EI ampliou a oferta dos seus produtos, além de conseguir a 

confiança de novos clientes que passam a reconhecer os produtos e serviços 

ofertados pelo referido estabelecimento. 

A adesão ao Programa EI também permitiu aos empreendedores a contratação 

de mão de obra no apoio às atividades do negócio, fato que contribui de forma 

positiva, pois permite ao empreendedor dedicar mais tempo da sua rotina às 

atividades voltadas para gestão e desenvolvimento do seu empreendimento. 

A formalização do negócio também facilitou o acesso ao crédito para os 

empreendedores. Antes da formalização, era comum o EI buscar ferramentas de 

crédito de alto custo nos bancos, tais como cartões de crédito e cheque especial, ou 

apoio dos familiares, contudo, com a formalização, os EIs puderam buscar a adesão 

em programas de baixo crédito para micronegócios ou linhas de crédito para 

microempresas. Os bancos também passaram a reconhecer o potencial de 

investimentos dos EIs, de modo que a formalização permitiu análise de risco de 

crédito nesses empreendimentos, algo impensável até então. 

Esses dispositivos do Programa permitiram o desenvolvimento dos negócios 

dos EIs, fato reconhecido pela maioria dos entrevistados, que também 

demonstraram a intenção de desenvolver, cada vez mais, o seu empreendimento. 

Contudo, a participação dos EIs nas compras governamentais ainda é 

incipiente, mesmo com a adesão ao Programa EI, pois ainda não reconhecem as 

vendas para o governo como um grande potencial de receitas. 

Assim, benefícios pessoais como aumento da renda familiar, reconhecimento 

como profissional e melhoria das condições de trabalho, com o aumento das vendas 
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e a contratação de pessoal, são ganhos que permitem a melhoria da qualidade de 

vida dos empreendedores. 

Os empreendedores também reconhecem que houve crescimento do seu 

empreendimento após a adesão e, portanto, se sentem mais satisfeitos na condução 

do seu negócio. 

 

5. De que forma o Programa Empreendedor Individual contribuiu 

para o desenvolvimento dos microempreendimentos formalizados no 

Estado de Sergipe? 

  Como principais resultados obtidos por meio da análise cruzada estão: a 

participação em cursos e treinamentos se mostrou pouco significativa tanto para o 

gênero masculino quanto feminino; apesar de haver um sutil aumento do nível de 

participação conforme o nível de escolaridade aumenta, percebe-se que, mesmo 

nos grupos de nível mais elevado, a participação é pouco expressiva; somente na 

faixa etária de 20 a 30 anos foi manifestada maior segurança, mesmo que sutil, com 

56,06% do total de entrevistados. A idade não constitui fator decisivo para que as 

garantias previdenciárias do Programa EI deem maior segurança a esses 

empreendedores. 

No que diz respeito à participação em compras governamentais dos 

empreendedores, aqueles que ganham até R$ 2.000,00 possuem uma participação 

insignificante; e os que ganham acima de R$ 2.000,00, representativa, compondo 

quase 45%; aqueles que possuíam ocupação mais distante do negócio atual se 

sentem mais reconhecidos profissionalmente; aqueles que possuíam ocupação mais 

adversa ao negócio atual se sentem mais reconhecidos profissionalmente; os 

setores de comércio e serviços detêm baixa participação em compras 

governamentais e, em contrapartida, o setor industrial apresenta participação 

significativa de 75%; e os empreendedores dos setores de comércio e serviços 

tiveram percentuais de busca por consultoria pouco representativa, enquanto 50% 

dos pertencentes ao setor industrial afirmaram ter buscado esse tipo de 

atendimento. 

O acesso ao crédito foi maior nos empreendimentos com até dois anos de 

atividade; os empreendimentos sem nenhum ou com algum funcionário 
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apresentaram um percentual de crescimento semelhante e significativo; o percentual 

de empreendedores que têm um ou mais familiares dependentes e que obtiveram 

aumento na renda familiar é bem mais expressivo do que aqueles que não possuem 

nenhum familiar dependente; o crescimento do negócio está diretamente 

relacionado com o acesso a novos clientes; 40,88% dos empreendedores estão 

satisfeitos tanto com as ações do Programa EI quanto com a condução de seu 

negócio, e 64,23% não estão satisfeitos com nenhum dos dois. 

Por fim, a relação entre contratação de empregados e aumento nas vendas 

mostrou-se diretamente proporcional, já que 63,33% dos respondentes que 

afirmaram ter contratado empregados tiveram aumento em suas vendas; observou-

se que o acesso a fornecedores influencia positivamente a competitividade desses 

empreendimentos, de maneira que estão diretamente relacionados; 65,15% dos 

respondentes que tiveram acesso a fornecedores melhoraram sua competitividade; 

e apenas 23,97% dos empreendedores cujos empreendimentos cresceram 

obtiveram apoio para melhoria das instalações. 

Pode-se perceber que o Programa EI é um divisor de águas na vida desses 

empreendedores, permitindo o acesso dos empreendimentos à formalidade e 

ofertando benefícios sociais a uma parcela significativa da sociedade que se 

encontrava à margem do amparo social. Todavia, percebe-se também, que as ações 

do Programa EI, na perspectiva do SEBRAE ainda são limitadas e não conseguem 

responder a todos os anseios e dificuldades enfrentadas pelos EIs. 

Por conseguinte, existe ainda um caminho muito longo a ser trilhado nas 

atividades de suporte e apoio aos empreendedores individuais para a melhoria da 

gestão dos seus empreendimentos, em destaque: treinamento e capacitação; 

difusão de fontes de acesso ao crédito; marketing de baixo custo via mídias sociais; 

acesso a novos clientes e mercados; melhorias dos produtos e serviços ofertados; 

melhoria das instalações físicas; acesso a novos fornecedores e formação de grupos 

de empreendedores para compras. Dessa forma, as ações do Programa EI devem 

ser direcionadas para as medidas de gestão para que os negócios possam se 

desenvolver com uma estrutura sustentável e que garanta a sobrevivência do 

empreendimento no mercado. 
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5.2. LIMITAÇÕES 

 Como limitações da pesquisa aqui realizada, tem-se o fato de o Programa 

Empreendedor Individual ser ainda recente no Estado de Sergipe, de modo que 

suas ações, dentro de alguns parâmetros, não puderam ser ainda sentidas na 

mesma proporção que um programa maduro.  

 Outro aspecto a ser considerado é a proporção de empresas do setor 

industrial que compuseram a pesquisa, somando apenas quatro, o que pode ter 

conferido resultados não tão confiáveis nos quesitos que envolveram a análise do 

referido setor. 

 Ademais, o presente trabalho, como foi aplicado aos empreendedores 

individuais de Sergipe, não é passível de generalização para outros estados, sendo 

necessário para tanto uma análise individual de cada estado ou nacional para 

verificar outras realidades. E tem-se ainda que o Programa Empreendedor Individual 

pode ter surtido um efeito negativo junto à Previdência ao aumentar a abrangência 

aos empreendedores individuais num pouco espaço de tempo. 

 

5.3. SUGESTÕES 

 Como sugestões para novas pesquisas recomendam-se a realização de uma 

pesquisa qualitativa que vise responder ao problema de pesquisa aqui proposto “De 

que forma o Programa Empreendedor Individual contribuiu para o desenvolvimento 

dos microempreendimentos formalizados no Estado de Sergipe? 

Sugere-se também a realização de um estudo comparado com 

microempreendedores formalizados pelo Programa EI e não formalizados, a fim de 

verificar quais os reais benefícios e dificuldades por eles enfrentados e a efetividade 

do Programa como apoiador.   

Por fim, sugere-se que o estudo aqui realizado seja replicado, no intuito de 

comparar a evolução dos empreendimentos com sua situação atual e verificar se 

esses empreendimentos se mantiveram no decorrer do tempo, bem como a 

mensuração do fator de correlação das variáveis do estudo para explicar o sucesso 

do programa e um tratamento econométrico das informações no banco de dados. 
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APÊNDICE 01 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Núcleo de Pós Graduação e Pesquisa em Economia 
Mestrado Profissional em Economia- NUPEC 

 
 

Questionário 

Prezado(a) Empresário, 

Solicitamos a sua colaboração no preenchimento do presente questionário em anexo para 
que possamos viabilizar o nosso estudo: Avaliação Do Programa “Empreendedor Individual” Na 
Perspectiva Dos Empreendedores Em Sergipe. 

A sua escolha para participar da pesquisa foi realizada pelo fato de Vossa Senhoria ter, 
recentemente, formalizado seu negócio, assim como todos os outros entrevistados que compõe o 
universo do campo de atuação do tema explorado nesse estudo. Dessa forma, os dados serão 
tabulados e analisados no conjunto das respostas, preservando o sigilo da informação individual. 
Solicitamos ainda o preenchimento com clareza e realidade, e devolução com a maior brevidade 
possível. 

Desde já agradecemos a sua colaboração e lembramos que a sua participação é de 
fundamental importância. Esperamos que o mesmo seja útil para a condução de políticas públicas 
voltadas a melhoria das condições dos Empreendedores Individuais. 
 

Atenciosamente, 

Marco Otavio dos Santos Vianna 

PRIMEIRA PARTE – PERFIL DO EMPREENDEDOR E DO NEGÓCIO 
 

Perfil do Empreendedor 

Sexo 
Masculino  

Feminino  

Faixa Etária 

De 20 a 30 anos  

De 30 a 40 anos  

De 40 a 50 anos  

De 50 a 60 anos  

Acima de 60 anos  

Escolaridade 

Fundamental 
Incompleto ou 

Completo 

 

Ensino Médio ou 
Médio/Técnico 

 

Pós-
Graduação/Superior 

Incompleto ou 
Completo 

 

Renda Média 
Mensal 

Até R$ 2.000,00  

De R$ 2.000,00 a R$ 
10.000,00  

 

Ocupação Anterior 
a Formalização 

Desempregado  

Trabalho com ou sem 
carteira assinada 

 

Negócio atual sem estar 
formalizado 

 

 

Perfil do Negócio 

Tipo de Atividade 
Econômica 

Indústria  

Comércio  

Serviço  

Tempo de Atividade 
no Ramo 

Até 2 anos  

Acima de 2 anos  

Quantidade de 
pessoas que 

trabalham no negócio 

Nenhuma  

Uma ou mais  

Familiares 
Dependentes da 

Renda gerada pelo 
Negócio 

Nenhum  

 
Um ou mais 
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SEGUNDA PARTE – AFIRMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 

 
O entrevistador deve responder em cada questão o que ocorreu após a 

formalização: 
 

1) Você procurou consultoria no SEBRAE após a formalização do seu negócio?  
 
SIM       NÃO                     
  
 

2)  Você participou de treinamento em gestão após a formalização do seu negócio? 
 

SIM                                   NÃO                     
 
 

3) Você conseguiu novos clientes após a sua formalização? 
 

SIM                                   NÃO                     
 
 

4) Você participou de grupos de compras coletivas após essa formalização? 
 

SIM                                   NÃO                     
 
 

5) Você procurou consultoria do SEBRAE para melhorar as instalações do seu 
negócio após a formalização? 

 
SIM                                   NÃO                     
 
 

6) Você conseguiu mais fornecedores após a formalização? 
 

SIM                                   NÃO                     
 
 

7) Você se sentiu mais seguro com relação à previdência após a formalização? 
 

SIM                                   NÃO                     
 
 

8) Você está satisfeito com as ações do Programa Empreendedor Individual? 
 

SIM                                 NÃO                     
 
 

9) Você aumentou sua renda familiar após a adesão ao Programa EI? 
 

SIM                                  NÃO                     
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10) Houve melhoria na competitividade de seu negócio após o Programa EI? 
 

SIM                                   NÃO                     
11) Você se sente reconhecido profissionalmente como empreendedor após sua 

legalização? 
 

SIM                                   NÃO                     
 
 

12) Você contratou novos empregados após a formalização? 
 

SIM                                 NÃO                     
 
 

13) Houve aumento nas vendas de seu negócio após a adesão ao Programa EI? 
 
 

SIM                                   NÃO                     
 
 

14) Você participou de compras governamentais após a formalização? 
 
 

SIM                                 NÃO                     
 
 

15) O acesso ao crédito foi facilitado após a adesão ao Programa EI? 
 
 

SIM                                 NÃO                     
 
 

16) Você considera que seu negócio cresceu após as ações do Programa EI? 
 
 

SIM                                   NÃO                     
 
 

17) Você se sente satisfeito na condução de seu negócio após a formalização? 
 

 
SIM                                   NÃO                     
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