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RESUMO 
 

Este trabalho constitui-se em um estudo sobre o papel do microempreendedorismo 
no desenvolvimento local, problematizando assim, a relação entre 
microempreendedorismo e desenvolvimento local em Portalegre/RN, devido à 
constatação do crescimento acentuado de empreendimentos que foram instalados 
na cidade. O principal objetivo do trabalho se desdobra na descrição do contexto em 
que as microempresas estão operando e o papel que têm desempenhado para o 
Desenvolvimento Local (DL) de Portalegre/RN de acordo com a percepção dos 
microempreendedores. Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre os temas: os 
avanços do empreendedorismo no contexto mundial, observando as micro e 
pequenas empresas e seu papel no contexto internacional; o empreendedorismo no 
Brasil, analisando as medidas de apoio as micro e pequenas empresas e os motivos 
que levam a empreender no país; como também, foi destacado o 
empreendedorismo e seu impacto na economia em geral e no desenvolvimento 
local, distinguindo crescimento de desenvolvimento e mostrando a relação do 
empreendedorismo e o desenvolvimento local. Para tanto, foram utilizados autores 
como: Dornelas (2005), Hespanha (2009), Souza et al. (2003) e Muls (2008). 
Compreendendo a importância da visão dos sujeitos sociais sobre 
microempreendedorismo e seus efeitos para o desenvolvimento local, procurou-se 
ouvir os microempreendedores, bem como o representante da Sala do 
Empreendedor. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
esses sujeitos. Na seleção dos microempreendedores que foram entrevistados foi 
considerado o tempo de atuação no mercado, no qual foram entrevistados 15 
microempreendedores que se encontram estabelecidos na cidade de 0 até 10 anos 
e 10 microempreendedores que possuem mais de 10 até 25 anos no ramo 
empresarial de Portalegre, essa amostragem foi retirada do universo de 293 
empresas. Através das análises dos dados foi observado que os microempresários, 
grande parte, possuem somente suas empresas como fonte de renda própria e 
familiar, que a maioria dos estabelecimentos com menos de 10 anos no mercado 
optaram empreender por necessidade, seja para incrementar a renda familiar ou por 
não conseguir encontrar outro emprego e os com mais experiência, entre 10 a 25 
anos de trabalho, a maioria escolheu empreender por outros motivos voltados à 
oportunidade de negócio. Todos os microempresários portalegrenses entrevistados 
acreditam que suas empresas têm papel relevante para o desenvolvimento local, 
mas não percebem um forte apoio para empreender vindo do Governo Federal e 
Estadual. É necessário que os agentes governamentais tornem o ambiente favorável 
para o crescimento de empresas que exercem papel significativo para o processo de 
desenvolvimento local. 
  
Palavras-chave: Empreendedorismo. Pequenas Empresas. Desenvolvimento Local. 
Portalegre/RN. 
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ABSTRACT 
 

This work is a study about the role of microentrepreneurship in local development, 
thus problematizing the relationship between microentrepreneurship and local 
development in Portalegre / RN, due to the strong growth of projects that were 
installed in the city. The main objective of the paper is to describe the context in 
which micro-enterprises are operating and the role they have played in the local 
development of Portalegre/RN according to the perception of microentrepreneurs. A 
bibliographical research was carried out on the following themes: the advances of 
entrepreneurship in the world context, observing micro and small companies and 
their role in the international context; entrepreneurship in Brazil, analyzing the 
measures to support micro and small enterprises and the reasons they lead to 
undertake in the country; as well as entrepreneurship and its impact on the economy 
in general and on local development, distinguishing growth of development and 
showing the relationship of entrepreneurship and local development. For this, authors 
such as: Dornelas (2005), Hespanha (2009), Souza et al. (2003) and Muls (2008). 
Understanding the importance of the social subjects' view on micro-entrepreneurship 
and its effects on local development, we sought to listen to microentrepreneurs, as 
well as the representative of the Entrepreneur's Room. For that, semi-structured 
interviews were conducted with these subjects. In the selection of the 
microentrepreneurs who were interviewed, it was considered the time in the market, 
in which 15 microentrepreneurs were interviewed who are established in the city from 
0 to 10 years and 10 microentrepreneurs who have more than 10 up to 25 years in 
the business branch of Portalegre, this sample was taken from the universe of 293 
companies. Through the analysis of the data, it was observed that 
microentrepreneurs, for the most part, only have their own businesses as their own 
and family income source, that most establishments with less than 10 years in the 
market opted to undertake by necessity, either to increase family income or because 
they can not find another job and those with more experience, between 10 and 25 
years of work, most chose to undertake for other reasons focused on business 
opportunity. All Portalegre microentrepreneurs respondents believe that their 
companies have a relevant role for local development, but do not perceive a strong 
support to undertake from the Federal and State Government. It is necessary that 
government agents make the environment conducive to the growth of companies that 
play a significant role in the local development process. 
  
Keywords: Entrepreneurship. Small business. Local Development. Portalegre/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com as constantes modificações ocorridas desde o século XX no mercado 

mundial, o empreendedorismo teve um crescimento acentuado tanto em países 

desenvolvidos como em subdesenvolvidos. Esse crescimento também é perceptível 

em cidades pequenas, como é observado em Portalegre localizada no interior do Rio 

Grande do Norte, isso pode ser explicado pela facilidade do empreendedorismo, 

mais precisamente, o microempreendedorismo adaptar-se as necessidades locais. 

O contexto atual pode ser caracterizado pela relevância que está sendo dada 

ao empreendedorismo, pois é um dos elementos facilitadores da eliminação das 

barreiras comerciais, modifica os conceitos econômicos, renova as relações de 

trabalho com o intuito de fornecer novos empregos e riquezas para a sociedade 

(DORNELAS, 2005). 

Dornelas (2005) enfatiza a importância em estudar o empreendedor, pois na 

atual economia, o empreendedorismo está caracterizado por revolucionar a 

economia mundial, onde o empreendedor não quer ser somente um no mercado, 

quer proporcionar inovação e se destacar perante os demais, isso devido à forte 

competitividade estabelecida nos mercados, que o empresário para manter-se em 

constante crescimento deve sempre está adotando estratégias diferenciadas para 

poder enfrentar seus concorrentes. 

São vários aspectos que estão levando a sociedade torna-se empreendedora, 

como o aumento do desemprego e a necessidade de uma obtenção de renda, a 

vontade de aproveitar um dom já existente que muitas vezes não são aproveitados 

por empresas que venham a contratá-los, como também o sonho de jovens de 

constituírem sua independência financeira (MENEZES, QUEIROZ, FEIJÓ, 2015). 

O empreendedor incorpora-se ao mercado admitindo os riscos, avaliando e 

aproveitando as oportunidades. São possuidores do espírito inovador e motivador, 

proporcionando estratégias proativas para solucionar problemas (BAGGIO, 

BAGGIO, 2015). Como defendido por Chiavenato (2004), os empreendedores estão 

facilitando a geração de empregos, aumentando às iniciativas a inovação, bem 

como, aumentando o crescimento econômico.  

Porém, Hespanha (2009) acredita que ocorre uma generalização sobre a 

ideologia do papel do empreendedorismo, no qual é colocado que o empreendedor 



13 

 

 

sempre tem êxito na aplicação dos recursos. Na verdade, essa percepção é induzida 

pela massificação dos casos de sucesso, mas nem todos os empreendedores têm a 

capacidade e possibilidade de inovarem, de gerenciar com êxito um grande negócio, 

de produzir em grande quantidade, de possuir um volume alto de recursos e de 

alcançar elevada lucratividade. 

Os casos mais numerosos de ações empreendedoras são menos 

glamorosos, mas nem por isso deixam de desempenhar papel importante na 

economia, especialmente quando se consideram as dificuldades vivenciadas pelos 

empreendedores que não contam com recursos significativos para iniciarem os 

negócios. Nesta perspectiva, tem-se o conceito de microempreendedorismo que, de 

acordo com Hespanha (2009), é uma especificidade do empreendedorismo com 

dimensões menores, onde são medidos, geralmente, pelo volume financeiro ou a 

quantidade de pessoas envolvidas no negócio. São empreendimentos que facilitam 

a diminuição do desemprego e a pobreza, tendo um papel significativo no 

crescimento da economia e estabilidade social.  

Reconhecendo-se a relevância dos empreendimentos e, no caso específico, 

dos microempreendimentos, este trabalho busca apontar o papel que cabe ao 

microempreendedorismo para o Desenvolvimento Local em Portalegre/RN. A partir 

deste contexto, tem-se como questionamentos: Qual o papel do 

microempreendedorismo para o Desenvolvimento Local de Portalegre/RN? 

Quais são os principais determinantes para a atração e fixação de 

microempreendedores na cidade de Portalegre/RN? 

Acredita-se que essa pesquisa pode contribuir para que a sociedade 

compreenda a relevância do microempreendedorismo no contexto local, 

especialmente pela criação de ocupações e renda. Considerando o contexto 

apresentado, constitui-se objetivo geral da pesquisa a descrição do contexto em que 

as microempresas estão operando e o papel que têm desempenhado para o 

Desenvolvimento Local (DL) de Portalegre/RN de acordo com a percepção dos 

microempreendedores. A partir do objetivo geral, definiu-se os seguintes objetivos 

específicos: apresentar elementos sobre o empreendedorismo, inclusive a 

contextualização histórica do debate teórico; traçar o perfil socioeconômico dos 

microempreendedores da cidade de Portalegre/RN; identificar os fatores que 

levaram os indivíduos a empreenderem na cidade; e demonstrar a importância do 
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microempreendedorismo para a geração de emprego e renda em 

Portalegre/RN, segundo observações dos microempresários. 

O trabalho está estruturado em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. O primeiro capítulo detalha os avanços do empreendedorismo 

no contexto mundial, levando em consideração especificamente as micro e 

pequenas empresas e o papel que estabeleceram no contexto internacional. No 

segundo capítulo foi destacado o empreendedorismo no Brasil, considerando o 

apoio que as micro e pequenas empresas têm e os motivos que levam os 

empresários a empreenderem no país. Além disso, foi observada a distinção entre 

os conceitos de crescimento e desenvolvimento, bem como, estabeleceu-se a 

relação do empreendedorismo com o desenvolvimento local. Por fim, o terceiro 

capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados, traz a caracterização 

da área de estudo e expõe os resultados e discussões sobre a pesquisa realizada, 

descrevendo o perfil socioeconômico dos microempreendedores e as características 

das empresas portalegrenses, bem como as percepções dos pequenos empresários 

ao mercado que atuam e o papel de suas empresas no desenvolvimento local da 

cidade. 
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2 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORISMO  
 

 

No século XX ocorreram modificações no meio de produção, como por 

exemplo, avanços tecnológicos, proporcionando aumento de máquinas e 

equipamentos para produções mais rápidas e custos menores, da mesma forma 

ocorre um aumento na procura de mão de obra com maior qualificação para atender 

as necessidades do progresso tecnológico, tornando assim o mercado um ambiente 

mais competitivo (SOUZA et al., 2003). Nesse contexto o empreendedorismo 

começa a crescer, isso pode ser explicado ao aumento de aptos ao trabalho à mercê 

do desemprego devido aos avanços ocorridos nas produções com novas 

tecnologias, que proporcionou a necessidade de um número menor de empregados, 

logo várias pessoas foram desligadas de suas funções, com isso esses novos 

desocupados no mercado de trabalho viram a oportunidade de obterem sua renda 

abrindo o seu próprio negócio. 

Nessa situação de utilização do empreendedorismo como combate ao 

desemprego, o empreendedor torna-se um indivíduo que busca seu lugar no 

mercado, enfrentando suas fragilidades e correndo atrás constantemente de 

oportunidades para a sua obtenção de sucesso financeiro e profissional, sem 

esperar por iniciativas de ninguém, apenas colocar a responsabilidade de vencer 

nele próprio (VALENTIM, PERUZZO, 2018). 

Entretanto, não é somente a variável desemprego que pode afetar na escolha 

de um indivíduo optar por empreender ou não. Fatores pessoais, sociais e 

econômicos ao seu redor, podem levar a escolher entre empreender ou ser um 

assalariado. Se desfrutarem de políticas públicas facilitadoras ao 

empreendedorismo, como políticas de apoio a exportação, menores impostos e 

subsídios do governo, boa infraestrutura para a implementação ou ampliação de 

novas empresas e facilidades ao financiamento a uma grande probabilidade de o 

indivíduo optar por empreender. Como também, se o mercado estiver fornecendo 

salários altos para pessoas qualificadas, os indivíduos com qualificação, logo com 

maiores anos de escolarização, tendem a se tornarem empregados, evitando os 

riscos do empreender. Outro fator é a idade, ao ter maior experiência de mercado e 

ter maiores volumes de capital adquiridos ao longo do tempo levam pessoas com 

idades entre 35 a 40 anos se tornarem empreendedores, porém deve ser frisado que 
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o empreendedorismo também atrai os jovens, por não terem medo de enfrentarem 

os riscos (MENEZES, QUEIROZ, FEIJÓ, 2015). 

 

 
 
2.1 AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

 

Ao debater sobre empreendedorismo pode-se lembrar apenas das grandes 

empresas inovadoras como influenciadoras da economia, é fato que as grandes 

empresas produzem mais, proporcionam um número maior de empregados, maior 

facilidade em produzir com menores custos e têm uma maior receita e por 

consequência obtenção de maiores lucros, porém deve-se dar destaque ao papel 

estabelecido pelas Pequenas e Médias Empresas (PME’s). Tendo o devido apoio do 

Poder Público, fornecendo políticas públicas específicas para as necessidades das 

PME’s; qualificação dos micros e pequenos empreendedores; facilidades ao acesso 

à tecnologia e financiamentos; como também, acesso a informações sobre o 

mercado competidor, fornecedor e consumidor, as PME’s podem proporcionar um 

papel importante no desenvolvimento local (SOUZA et al., 2003). 

Os empreendimentos de dimensões pequenas, na maioria, possuem pelo 

menos uma das seguintes características: pouca inovação em questão de gerência 

e produção; não empreendem por oportunidade de conquistar maiores lucros, por 

possuir um mercado propenso e ter habilidades favoráveis, e sim por necessidade, 

por não conseguirem empregos para suas especialidades profissionais ou qualquer 

outro que facilite a sua sobrevivência; trabalham com o intuito de minimizar os 

riscos; e têm de forma isolada um pequeno impacto na economia (HESPANHA, 

2009). 

A competitividade do mercado atual requer que o empreendedor que queira 

maiores lucros necessite de acesso a informação e tenha sabedoria no 

gerenciamento das informações que se encaixem com suas realidades estruturais. 

La Rovere (2003) afirma que as Pequenas Empresas (PE’s) têm poucas habilidades 

em gerenciar as informações que chegam até a elas, a autora explica que esse fato 

é referente em grande parte ao fato desses pequenos empreendimentos serem 

organizados e controlados por grupos familiares que devido à pouca experiência 
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preocupam-se com problemas de curto prazo e esquecem-se de formular 

estratégias para aumentar a competitividade de suas empresas ao longo prazo.  

É de extrema relevância que o empreendedor ao adentrar no mercado tenha 

as informações cabíveis para melhor articulação de suas estratégias, como as “(...) 

experiências de terceiros; o ciclo de vida do setor; as práticas do mercado; as 

variáveis que influenciam os negócios na área em termos tecnológicos, políticos, 

sociais, econômicos, financeiros, demográficos, legais.” (DOLABELA, 2010, p.111). 

Para obter um bom desempenho as PE’s necessitam utilizar a inovação, 

podendo ser no processo de produção ou colocando um produto novo no mercado e 

que para conquistar isso, necessita-se de ter coletividade entre as PE’s, pois ao se 

ter uma nova inovação no mercado, uma empresa pode passar as devidas 

informações para que as demais tenham mais facilidades na absorção da inovação 

em sua empresa (LA ROVERE, 2003). 

Especialmente nos anos recentes, a inovação se tornou um fator 
determinante da competitividade para todas as organizações, 
qualquer que seja a sua natureza ou tamanho. Para que pequenas e 
médias empresas sobrevivam, um objetivo fundamental seria deixar 
de lado a idéia de que apenas grandes organizações são capazes de 
conduzir atividades inovadoras (MOMPO, REDOLI, 2009, p. 57 apud 

BRASIL, NOGUEIRA, FORTE, 2011, p. 46). 

O economista Schumpeter enfatiza a importância da inovação e defende que 

o empreendedorismo afeta positivamente o crescimento econômico se tiver a 

utilização de inovação. O autor acredita que existem cinco tipos de inovações que 

podem ser estabelecidas no mercado que são a inclusão de um novo produto ou 

serviço no mercado, inserção de novos métodos de produção, a abertura de um 

novo mercado, conquistar um novo fornecedor e instalação de uma nova 

organização na empresa ou indústria (VALE, WILKINSON, AMÁNCIO, 2008). 

 

 

2.2 O PAPEL ESTABELECIDO PELAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO 
CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 

O bom desempenho das PME’s na Finlândia ocorreu devido às políticas 

públicas específicas destinadas a elas que facilitou esse bom resultado, onde 

tiveram a preocupação de englobar instituições de ensino avançado de pesquisa 
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com o objetivo de proporcionar novas tecnologias com a capacidade de melhorar as 

produções e atender as especialidades das PME’s; métodos de melhor utilização de 

matéria prima, utilizando recursos naturais e outros métodos de forma a favorecer a 

diminuição de custos; além de proporcionar melhorias de trabalho e bem-estar para 

os trabalhadores. Tudo com o propósito de fortalecer as PME’s já existentes e deixar 

o mercado atrativo para as novas que desejam introduzirem-se ao mercado 

(VILLASCHI, 2003).    

Para um bom desempenho das PME’s, deve-se proporcionar tecnologias de 

boa qualidade, instituições tanto de estudo como de financiamento e viabilidade 

econômica para que ocorram novas inovações, proporcionando o fortalecimento no 

mercado competidor das PME’s, tanto no mercado doméstico, como no mercado 

internacional. A Finlândia teve sucesso nas suas PME’s devido à importância dada a 

elas, além de fornecimento de estratégias para o desenvolvimento das empresas de 

pequeno porte, também ocorreram estudos de revisão e controle das estratégias 

realizadas, efetuando planos para minimizar ou acabar com os efeitos negativos e 

fortalecer os lados positivos das variáveis envolvidas (VILLASCHI, 2003). 

As PE’s de países como a Itália, Japão e Reino Unido também tiveram ótimos 

resultados com o apoio do poder público, que com políticas específicas para as PE’s 

proporcionou treinamentos; estímulos para a criação de novas tecnologias, apoiando 

as instituições de pesquisa; apoio ao acesso rápido as inovações disponíveis no 

mercado, tornando-as fortes perante o mercado competidor (SOUZA et al., 2003). 

Percebe-se que as Pequenas e Médias Empresas, com o olhar cuidadoso do 

Poder Público, tendo acesso às informações, tecnologia e sustentabilidade 

financeira, exercem um papel de suma importância na economia nos diversos 

países, sendo evidente que desempenham também no Brasil papel relevante na 

geração de empregos e renda.  
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3 EMPREENDEDORISMO NO BRASIL E DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

 

Com a abertura do comércio internacional na década de 1990, no Brasil, 

ocorreu uma avalanche de produtos importados invadindo o mercado que até então 

era atendido por empresas instaladas no país. Os preços baixos dos importados 

afetaram negativamente a economia do país, pois as empresas domésticas não 

conseguiam produzir com custos baixos e proporcionar preços iguais ou 

semelhantes aos que estavam sendo disponibilizados pelos importados. Devido a 

isso, as indústrias brasileiras, ao venderem menos, começaram a cortar seus custos, 

como diminuir seus quadros de funcionários, por consequência na década verificou-

se um aumento do desemprego (SOUZA et al., 2003).  

O aumento do desemprego, muito provavelmente, contribuiu para o aumento 

de abertura de novas pequenas empresas, especialmente no mercado informal. Tal 

aspecto pode ser relacionado ao fato de grande parte dos empreendimentos terem 

começado com pouco capital, sendo que a formalização dos negócios exigia aportes 

de recursos que a grande maioria não dispunha (SOUZA et al., 2003).  

Noutras palavras, a abertura econômica promovida unilateralmente pelo 

governo brasileiro, acompanhada por uma crise que se arrastava desde o início da 

década de 1980, comprometeu ainda mais o mercado de trabalho e o 

empreendedorismo se tornou uma forma possível para milhares de brasileiros 

obterem alguma renda, mesmo com o mercado consumidor estando também 

fragilizado devido a esse contexto econômico que o país vinha enfrentando (SOUZA 

et al., 2003). 

[...] a imagem social do trabalho autônomo, informal, desloca-se, 
progressivamente, de uma identificação negativa, precária, periférica, 
destinada apenas aos mais pobres e fadada à subsistência pessoal, 
para adquirir um viés participativo, positivo, de liberdade, de 
realização pessoal, substituindo o ideário do trabalho estável, de 
carteira assinada, pela idéia de que qualquer indivíduo pode ter o seu 
próprio negócio e tornar-se um empreendedor de sucesso 
(VALENTIM, PERUZZO, 2018, p. 266). 

No Brasil a preocupação em estudar o empreendedor foi dada com a abertura 

do comércio na década de 1990. Os jovens ao procurarem cursos superiores ou 

técnicos eram preparados para se incorporarem as grandes empresas já 

estabelecidas no mercado, com a liberalização do comércio e a competitividade 

dessas empresas fragilizadas, as instituições de capacitação começaram a 
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direcionar os estudos ao empreendedorismo, capacitando jovens agora não mais 

somente para as empresas já existentes, mas também para que pudessem 

incorporarem-se ao mercado como donos de suas próprias empresas. Além disso, o 

avanço da internet nesse mesmo contexto temporal facilitou a atração para o 

empreendedorismo entre os jovens, como fonte de estabelecerem-se 

financeiramente e ganharem sua independência (DORNELAS, 2005). 

 
 
3.1 MEDIDAS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL 

 

 

Vendo a importância do empreendedorismo no país, o governo instituiu em 

1999 o Programa Brasil Empreendedor que tinha como objetivo facilitar o 

fornecimento de créditos das instituições de financiamento para os empreendedores 

e proporcionar-lhes oportunidades para capacitarem-se em gestão, educação 

financeira e acesso a serviços de consultorias, de forma a assegurar a sobrevivência 

e ampliação da rentabilidade dos negócios, pois a grande dificuldade das empresas 

na época era o elevado índice de mortalidade do setor, aliás, a mortalidade precoce 

ainda se constitui num problema atual. Tal circunstância é devido à falta de 

planejamento dos empreendedores, por não terem um estudo prévio do mercado 

(englobando o mercado fornecedor, concorrente e consumidor) que desejam atuar e 

a falta de inovarem para fortalecerem-se no mercado competitivo (DORNELAS, 

2008). 

Atualmente, um forte aliado do empreendedor é o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), que tem como principal objetivo fortalecer a 

competitividade e sustentabilidade dos pequenos negócios, além de proporcionar 

consultoria e orientações de produção, financeiro e estudo da concorrência e 

clientela para quem já tem seu próprio negócio ou que esteja pensando em abrir 

(SEBRAE, 2018). 

Algumas habilidades intelectuais são necessárias ao indivíduo que se propõe 

a empreender, deve possuí-las ou procurar adquiri-las. Algumas dessas são: “[...] o 

otimismo, a autoconfiança, a flexibilidade, a coragem, a resiliência, a iniciativa, a pró-

atividade, entre tantos outros atributos psicológicos [...]” (VALENTIM, PERUZZO, 

2018, p.264). Para possuir essas habilidades deve ter autoconhecimento e analisar 

quais habilidades possui e quais devem aperfeiçoar para obter melhor êxito, o 
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SEBRAE e instituições de ensino superior são alguns órgãos que proporcionam 

capacitação e facilitam a obtenção das habilidades intelectuais que o empreendedor 

deve dominar. 

Souza et al. (2003, p.7), destaca os principais programas executado pelo 
SEBRAE: 

[...] o Fundo de Aval às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Fampe); o Sebrae Turismo; o Empretec (de estímulo ao 
empreendedorismo); O Programa Sebrae de Qualidade Total; o 
PATME (Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas 
Empresas); o Programa Sebrae de Desenvolvimento Local; os 
programas de estímulo à formação de fundos de capital de risco e o 
Programa Brasil Empreendedor. Este último é mais recente e seu 
objetivo é a viabilização de créditos às PEs, condicionados à 
elaboração de projetos e à frequência a cursos de capacitação e 
treinamento dos demandantes de créditos.  

Além do apoio do SEBRAE, os microempresários contam com o Portal do 

Empreendedor – Microempreendedor Individual que facilita a introdução ao mercado 

formal. Os indivíduos que desejam tornarem-se microempresários entram no portal e 

facilmente podem efetuar o cadastro e tornarem-se um Microempreendedor 

Individual (MEI), porém não são todos os setores que o programa abrange e é 

necessário obter informações para analisar se pode enquadrar-se a esse sistema. 

Ao tornar um Microempreendedor Individual, os indivíduos pagam mensalmente o 

Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) que lhes garantem alguns 

benefícios, como o direito a dispor de uma inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), facilitando a obtenção de empréstimos e emissão de nota 

fiscal, além de ter direitos assegurados pela previdência social como a 

aposentadoria por invalidez ou por idade e salário maternidade (PORTAL DO 

EMPREENDEDOR-MEI, 2018). Valentim e Peruzzo (2018) destacam a importância 

do MEI de manter suas contribuições pela DAS em dia, pois a falta de pagamento 

acarreta a acumulação de juros e multas, como também perda de direitos aos 

benefícios proporcionados pelo programa. 

Algumas diferenças do MEI para a Microempresa (ME) e a Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) estão voltadas ao seu faturamento anual que pode ser até R$ 

81.000,00 e ao direito de poder contratar apenas um funcionário, no qual o ME pode 

faturar anualmente até R$ 360.000,00 e a EPP de R$ 360.000,01 até R$ 

4.800.000,00, além de poderem contratar formalmente mais de um funcionário 

(PORTAL DO EMPREENDEDOR-MEI, 2018).  
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O Microempreendedor Individual foi implantado no intuito de diminuir a 

informalidade dentro dos pequenos empreendimentos, proporcionando menores 

questões burocráticas para que mais empresas tivessem sua formalidade comercial. 

De acordo com Hespanha (2009) essa escolha pela informalidade é devido à falta 

de recursos financeiros, educacionais ou sociais e formalizar torna-se inviável. Outro 

motivo é não saberem se irão conquistar êxito em suas empresas, investir na 

formalidade torna-se arriscado demais, aplicar um recurso alto e correr o risco de 

não obter bons lucros ou até mesmo constituir em prejuízos. 

Em 2016, foi sancionado a Lei Complementar n.º 155, onde um dos objetivos 

é dar um olhar mais cuidadoso aos empreendedores de menor classe social, 

proporcionando uma melhor estabilidade financeira e melhores condições de vida. 

Com esse intuito, na lei foi decretado o Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas de Pequeno Porte Urbanas no qual beneficia o empreendedor que possui 

formalização como MEI e é inscrito no Cadastro Único, dando-lhe um valor de R$ 

2.400,00, além de fornecer apoio técnico e de gerência (BRASIL, 2016). 

 

 

3.2 MOTIVOS QUE LEVAM A EMPREENDER NO BRASIL 
 

 

O empreendedorismo, principalmente as PME’s, vem se destacando na 

economia gerando emprego e renda, além disso, está sendo uma fonte muito rica 

em desconcentração geográfica, já que tem mais facilidades de estabelecerem-se 

em qualquer região. E são vários fatores que podem levar ao aumento das Micro e 

Pequenas Empresas, devem ser destacados alguns que levaram ao crescimento do 

segmento no Brasil, como o aumento da terceirização; o excedente de mão de obra 

no mercado, devido ao aumento da tecnologia; a tendência a diminuição da taxa de 

mortalidade e o aumento da taxa de natalidade das empresas de pequeno porte; 

maior facilidade em enfrenta crises econômicas, devido à necessidade de poucos 

funcionários, investimentos financeiros baixos, terem uma produção pequena que 

proporciona que crises não afetem significativamente as suas produções; e devido 

ao espírito empreendedor do brasileiro que, segundo estudo realizado por Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) com 31 países para estabelecer o nível de espírito 
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empreendedor da população de cada país, o Brasil ficou entre os dez primeiros 

colocados, ocupando o 6º do ranking (KOTESKI, 2004). 

Hespanha (2009) aponta fatores que podem levar ao indivíduo empreender: 

os jovens recém-formados ao não obterem um lugar no mercado de trabalho 

decidem por empreender, muitas vezes oferecendo serviços (de advocacia, 

engenharia, contabilidade, medicina etc.) e às vezes apoiados pela própria 

instituição que lhes proporcionaram o diploma; os indivíduos que possuem 

dificuldades em obter trabalho e pessoas com baixo poder econômico podem optar 

por empreender investindo todo seu capital financeiro e material ou se for o caso 

obtendo microcréditos; como também, indivíduos que têm habilidades e experiências 

profissionais e conhecimento da clientela possuem maiores probabilidades de 

escolherem serem donos de seus próprios negócios. 

Camargo Neto et al. (2017) observaram e fizeram relações entre a escolha 

em empreender e se tornar empregado levando em consideração fatores como 

sexo, raça, escolaridade (ensino superior), aposentadoria e morar no urbano, 

estabeleceram as diferenças dos fatores supracitados nas cinco regiões (Centro-

Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste). Os autores seguindo dados estabelecidos 

pelo estudo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014 

estipularam uma média entre as 5 regiões do Brasil na escolha de empreender ou 

ser empregado e obtiveram que cerca de 23% da população optam por empreender.  

Entre os sexos, em todas as regiões, com taxas semelhantes, o sexo 

masculino tem a maior probabilidade de optar por empreender do que o feminino; 

em relação à raça, pessoas da raça branca têm maior probabilidade de se tornarem 

empreendedores, essa probabilidade foi estabelecida em todas as regiões. 

Indivíduos que cursaram o ensino superior nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste diminuem as chances de se estabelecerem no mercado como empreendedor, 

no Sudeste não se obteve dados estáticos em relação a essa variável e no Sul 

aumenta a chance em 1,4%. Pessoas aposentadas no Centro-Oeste, Nordeste, 

Norte e Sudeste têm maiores chances de optarem por empreender, com destaque 

para a região Norte que apresentou aumento de 23,5% de chance. Morar na zona 

urbana diminui a escolha por empreender no Sudeste, Sul e Norte, já no Nordeste e 

Centro-Oeste ocorre um aumento (CAMARGO NETO et al., 2017). 

De acordo com a pesquisa dos autores supracitados o gênero masculino tem 

maior probabilidade de optar por empreender, vale salientar que, de fato no mercado 
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de trabalho ainda se constata muitas desigualdades entre os gêneros feminino e 

masculino, ainda se ver trabalhos que a sociedade acredita e defende que é 

somente para homens e outros somente para mulheres, como também, diferenças 

salariais entre os gêneros com o mesmo cargo, mas a procura de cidadania das 

mulheres nos últimos anos merece destaque, pois é cada vez mais notável sua 

procura de qualificação e aumento na inserção como empreendedoras no mercado 

(MELO, DI SABBATO, 2003). 

O aumento do empreendedorismo tem impactos econômicos e torna-se 

relevante descrever o papel que desempenha para o crescimento econômico e, 

especificamente, no desenvolvimento local. Verifica-se, inclusive pela produção 

acadêmica crescente sobre a temática, que diversas estratégias são adotadas por 

empreendedores, microempreendedores, agentes públicos, entidades do terceiro 

setor nas diferentes nações, regiões e localidades, buscando adaptações as 

particularidades e enfrentando as adversidades que ainda prevalecem no segmento. 

 

 

3.3 EMPREENDEDORISMO: IMPACTO ECONÔMICO GERAL E NO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

 

Almeida, Sediyama, Santiago (2017) fizeram um estudo com o objetivo de 

estabelecer a relação do empreendedorismo com o Produto Interno Bruto (PIB) das 

regiões do Brasil, salientando-se que as regiões têm diferentes culturas e 

desigualdades tanto sociais como econômicas. Observaram que em todas as 

regiões brasileiras existe uma relação positiva entre o empreendedorismo e o 

crescimento econômico, até mesmo em estados com menores dinamismos 

econômicos foi estabelecida essa relação, desses determinados estados os autores 

destacaram Goiás e alguns estados da região Nordeste como o Rio Grande do 

Norte, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Ceará. 

Os autores Baggio e Baggio (2015) enfatizam a relevância que os 

economistas dão ao papel do empreendedor no desenvolvimento econômico, 

demonstrando a análise do papel das classes sociais, elevando assim a importância 

da participação de cada indivíduo no processo de desenvolvimento ao seu redor. 
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Para uma melhor compreensão desse processo é necessário deixar bem claro a 

diferenciação entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. 

 

 

3.3.1 Desenvolvimento e crescimento: distinção conceitual 
 

 

Duas linhas de pensamento distintas são voltadas ao estudo do 

desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Uma das linhas de 

abordagens é defendida por pensadores neoclássicos, onde acreditam que o 

crescimento econômico e desenvolvimento econômico têm igual valor, ou seja, ao 

ocorrer um crescimento econômico, automaticamente, será transferindo renda para 

a população e tornará os padrões de vida da sociedade melhor. Sobre o não 

desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, defendem que isso seria decorrente 

do baixo percentual de crescimento desses países, que por consequência não teria 

capacidade de alcançarem níveis satisfatórios de desenvolvimento. Outra 

abordagem defende que somente o crescimento econômico não pode ser suficiente 

para o desenvolvimento de uma nação. Essa corrente não leva somente em 

consideração fatores de quantidade do aumento de produto, mas fatores que 

envolvem a qualidade desse crescimento, que oportunizem, de forma harmônica, o 

bem estar e padrões de vida dignos para a população em geral (SOUZA, 2008). 

[...] o simples aumento da renda não indica, necessariamente, se ela 
se encontra melhor ou pior em termos de saúde, educação e 
conforto; uma possível melhoria no nível de bem-estar das pessoas é 
apenas inferida pela elevação da renda per capita. Uma definição 

mais completa de desenvolvimento exige, portanto, outras indicações 
de como está se comportando no tempo, tanto o produto como a 
população, em termos de maior produtividade e melhores níveis de 
bem-estar social (SOUZA, 2008, p. 7).                 

Bresser-Pereira (2008) destaca a relevância em levar em consideração na 

avaliação do desenvolvimento de uma nação seus aspectos econômicos, de 

segurança, de justiça social, de liberdade e da proteção do meio ambiente. Enfatiza 

que o desenvolvimento é obtido não somente com a acumulação de capital, mas 

também com o progresso técnico incorporado ao capital e trabalho, de forma a 

proporcionar melhor bem estar social, aumentos de salários e padrões de vida.  
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À vista disso, ao se tratar de desenvolvimento e crescimento se faz 

necessário distinguir essas duas expressões, uma se volta a demonstrar somente o 

aumento do produto (crescimento), enquanto a outra (desenvolvimento) engloba 

todos os demais fatores que podem ser afetados diretamente ou indiretamente pelo 

crescimento. Logo, uma nação pode obter crescimento econômico, mas não 

necessariamente obter um bom êxito no desenvolvimento, um país como o Brasil, 

com regiões que possuem aspectos políticos, ambientais, culturais e econômicos 

diferenciados, necessita estabelecer políticas regionalizadas para a promoção do 

desenvolvimento, considerando a diversidade e as desigualdades que ainda 

prevalecem no país.  

 

  

3.3.2 O empreendedorismo e o desenvolvimento local  
 

 

O Brasil é marcado por graves problemas sociais, como o desemprego e a 

má distribuição de renda, que podem ser observados mais facilmente quando se 

confrontam dados das diferentes regiões. Neste sentido, estudos específicos de 

desenvolvimento regional podem facilitar as análises das fragilidades e 

oportunidades de cada região, de forma a diminuir seus impactos negativos, 

aumentar sua competitividade e facilitar a geração de emprego e renda que, por 

consequência, facilita a diminuição de desigualdades regionais. Deve ser salientado 

que cada região tem suas especialidades e por isso deve ser observada 

separadamente, buscando-se apontar as estratégias que melhor solucionem os 

problemas e permitam o alcance de níveis mais satisfatórios de desenvolvimento 

(GOMES, 2011). 

No processo de desenvolvimento não está envolvido somente o processo de 

produção e tecnologia, mais engloba todas as instituições sendo elas econômicas, 

sociais ou políticas. Com isso, para a obtenção de desenvolvimento é necessário 

que, no processo, incorpore o mercado e o Estado de maneira que consigam utilizar 

da melhor forma as estratégias para conquistar o desenvolvimento (MULS, 2008). 

A preocupação com estudos relacionados ao desenvolvimento local se tornou 

mais forte na década de 1970, quando os governos começaram a notar o aumento 

de deslocamentos de pessoas de uma região ou cidade para outra. A partir da 
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intensificação das migrações ocorreu a preocupação de analisar os fatores que 

favoreciam o estabelecimento da população numa cidade, região, em detrimento de 

outras (SWINBURN, GOGA, MURPHY, 2006). Martins (2002) acredita que o 

desenvolvimento local é resultado da ação humana, em procurar solucionar 

problemas básicos com o propósito de conquistar melhores níveis de bem estar e 

qualidade de vida de uma determinada comunidade. O intuito diferenciado do 

desenvolvimento local está em estabelecer a importância do papel da comunidade 

na participação ativa no processo de desenvolvimento.         

O propósito do desenvolvimento econômico local (DEL) é construir a 
capacidade econômica de uma determinada área para melhorar sua 
perspectiva econômica e a qualidade de vida de todos. Este é um 
processo pelo qual os parceiros públicos, o setor empresarial e os 
não governamentais trabalham coletivamente para criar condições 
melhores ao crescimento econômico e geração de emprego 
(SWINBURN, GOGA, MURPHY, 2006, p. 1). 

Em um território é encontrado instituições que têm como objetivo proporcionar 

benefícios a um determinado grupo social ou uma parcela da população, “[...] as 

instituições locais são todos os organismos, associações, representações de classe, 

sindicatos e órgãos públicos que existem em um território [...]” (MULS, 2008, p.17). 

Porém, “[...] o universo das instituições locais não é constituído apenas por 

organismos e associações formais.” (MULS, 2008, p. 18). A convivência familiar, as 

ligações de vizinhança e amizades, como também, as interações profissionais, são 

constituídas por normas, costumes, crenças e valores sociais, por isso é relevante 

serem consideradas e integradas as instituições formais para a conquista de uma 

evolução do território. 

Para a obtenção de melhores resultados na redução das desigualdades 

sociais, constituem-se em elementos essências: a cooperação entre as empresas, 

uma boa relação entre os organismos e instituições constituídas no território, 

simultaneamente, com uma maior participação dos atores sociais (MULS, 2008). 

As instituições governamentais, não governamentais e empresariais devem 

proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento, mas para tanto devem ter 

um conhecimento profundo da economia local. Programas e projetos voltados ao 

empreendedorismo são de extrema importância para que as empresas adentrem a 

economia e encontrem um local atrativo para o investimento. Sobre o tema o autor 

Schumpeter (1982), defende que um empresário inovador é essencial para o 

desenvolvimento econômico. 
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Atualmente, as localidades são afetadas pela competitividade de ordem 

internacional, nacional, regional, metropolitana e municipal (SWINBURN, GOGA, 

MURPHY, 2006). As empresas são formas de constituição de uma reação autônoma 

local, onde o território ao ser ameaçado pela competitividade necessita de obter sua 

própria renda e as empresas podem satisfazer essa necessidade (MULS, 2008). 

Porém, não conseguem obter êxito sozinhas é necessário que o governo local torne 

o ambiente favorável aos avanços empresariais que são fatores essenciais para a 

obtenção de desenvolvimento, pois estão diretamente ligados a geração de emprego 

e renda. 

[...] qualquer estratégia para promoção do desenvolvimento local 
deve se estruturar em, pelo menos, três grandes pilares: organização 
da sociedade, contribuindo para a formação de capital social local 
(entendimento como capacidade de organização e cooperação da 
sociedade local) combinada com a formação de espaços 
institucionais de negociação e gestão, agregação de valor na cadeia 
produtiva, com a articulação e o aumento da competitividade das 
atividades econômicas com vantagens locais, e reestruturação e 
modernização do setor público local, como forma de 
descentralização das decisões e elevação de eficiência e eficácia da 
gestão pública local (BUARQUE, 2008, p. 27). 

Mesmo a localidade sendo dependente economicamente de estruturas 

externas, deve-se trabalhar com estratégias que modifiquem o ambiente local, pois 

ao esperar somente por medidas vindas externamente a localidade não obterá êxito 

em sua estrutura social e economia, pois se deve levar em consideração a cultura 

local e potencializar suas riquezas, para tanto, os atores sociais necessitam ser 

possuidores de informações referentes à sua localidade, ao contrário será dificultosa 

a obtenção do desenvolvimento local, “[...] o desenvolvimento local depende, 

portanto, da capacidade dos atores locais de compreender esses processos e 

responder, de forma apropriada, com suas próprias forças e talentos, num processo 

permanente de aprendizagem.” (BUARQUE, 2008, p. 31). 

A conquista do desenvolvimento local engloba diversos agentes econômicos 

e as empresas (sejam de grande ou pequeno porte) são um desses, no qual são 

responsáveis por gerar emprego e renda fazendo a economia circula na localidade.  

Observando isso, no próximo capítulo será demonstrando essa relação que as 

microempresas têm no desenvolvimento local em Portalegre/RN. 
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4 MICROEMPREENDEDORISMO NO DESENVOLVIMENTO LOCAL EM 
PORTALEGRE/RN 
 

 

Antes de ser observada a análise dos resultados da pesquisa, para um maior 

entendimento da forma que foi obtido os dados, será detalhada a metodologia que 

foi utilizada para o alcance dos resultados, além de descrever a área e sujeitos que 

foram estudados. 

 

  

4.1 MÉTODO, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTOS DA 
PESQUISA 

 

 

Segundo Gil (2010, p.25), “[...] as pesquisas se referem aos mais diversos 

objetivos e perseguem objetivos muito diferentes, é natural que se busque classificá-

las.” Logo, o intuito aqui é demonstrar o método, procedimentos metodológicos e 

instrumentos da pesquisa que foram utilizados para se alcançar os objetivos 

estabelecidos. 

O método utilizado foi o monográfico que “[...] consiste no estudo de 

determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou 

comunidades, com a finalidade de obter generalizações.” (LAKATOS, MARCONI, 

2003, p.108). Foi utilizada a pesquisa descritiva que tem como propósito descrever a 

particularidade de uma população (GIL, 2010). Quanto à sua natureza, a pesquisa é 

classificada como quali-quantitativa. De acordo com Lakatos e Marconi (2008), as 

pesquisas voltadas a expressões numéricas são caracterizadas por quantitativas e 

as qualitativas baseiam-se em analisar a percepção das características e 

qualidades. Para o embasamento e melhor entendimento sobre o tema proposto, o 

trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica que: 

[...] é elaborada com base material já publicado. Tradicionalmente, 
esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, 
revistas, jornais, teses, dissertação e anais de eventos científicos. 
Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de 
informação, estas pesquisas passaram a inclui outros tipos de fontes, 
como discos, fitas magnéticos, CDs, bem como o material 
disponibilizado pela Internet (GIL, 2010, p. 29). 
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Diante disso, foi utilizada como base às ideias e concepções de autores 

como: Dornelas (2005), Hespanha (2009), Souza et al. (2003) e Muls (2008). Assim 

como, publicações de artigos, revistas especializadas e anais de congresso. O 

trabalho também utilizou a pesquisa documental. A pesquisa documental “[...] vale-

se de toda sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas, tais como 

assentamento, autorização, comunicação etc.” (GIL, 2010, p. 30).  

Além da pesquisa bibliográfica e documental, foi realizada pesquisa de 

campo. Para Gil (2010), a pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no 

local onde ocorre um fenômeno e pode incluir entrevistas, questionários e 

formulários. De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 199), a entrevista pode ser 

definida como: “[...] que visa obter respostas válidas e informações pertinentes, é 

uma verdadeira arte, que se aprimora com o tempo, com treino e com experiência.” 

Foram realizadas entrevistas com uma amostragem de 25 microempreendedores, as 

escolhas dos entrevistados foi aleatória seguindo o critério de entrevistar 15 

microempreendedores que se encontram estabelecidos na cidade de 0 até 10 anos 

e 10 microempreendedores que possuem mais de 10 anos até 25 anos no ramo 

empresarial de Portalegre/RN. Também foram entrevistados os responsáveis pela 

Sala do Empreendedor e Junta Comercial do município. A pesquisa de campo foi 

realizada no período de fevereiro, março e abril de 2019. 

Para uma maior compreensão da problemática da pesquisa torna-se 

necessário o estudo das características dos estabelecimentos implantados na 

cidade. Para tanto, foram realizadas perguntas para verificar o tempo de 

funcionamento das empresas no local, o que ofertam ao público, se possuem 

funcionários e qual a faixa salarial deles, se o local de funcionamento é próprio, o 

faturamento anual, se a empresa trabalha na formalização e se não o que impede a 

formalização. Também foram realizadas questões sobre a gestão financeira da 

empresa, se o empreendedor obteve alguma capacitação para aperfeiçoar sua 

gestão, como também se obteve algum tipo de apoio para a abertura de seu 

negócio.   

Os dados foram coletados de forma a atender aos objetivos do estudo e os 

resultados do trabalho foram apresentados através de uma ordenação lógica das 

informações, buscando expor o estudo de forma mais clara e objetiva.  
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

 

Na presença do avanço dos empreendedores e microempreendedores 

ocorrido nos últimos anos, essa pesquisa tem como área de estudo a cidade de 

Portalegre/RN, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2010) é um município do Rio Grande do Norte, localizado no Alto Oeste 

Potiguar a uma distância de 373,6 km (via BR-304) da capital do estado, Natal. De 

acordo com dados coletados no último recenseamento populacional o município 

possui 7.320 habitantes, com 3.843 residentes na zona urbana e 3.477 na zona 

rural, apresentando uma densidade geográfica de 66,51 hab/km² e uma área 

territorial de 110,054 km², limita-se geograficamente com os municípios Taboleiro 

Grande/RN, Riacho da Cruz/RN, Viçosa/RN, Martins/RN, Serrinha dos Pintos/RN e 

Francisco Dantas/RN, ver (Figura 01). 

 
Figura 1 – Localização e limites geográficos do município de Portalegre/RN 

 
Fonte: Base Cartográfica, IBGE (2010), elaborado por Bezerra Junior (2019). 

 

Sobre a economia do município: 

Tem sua base econômica muito dependente do Setor Público 
(servidores públicos e transferências diretas a população), apresenta 
um setor comercial e de serviços com a presença predominante de 
micro e pequenas empresas, sendo muito forte a presença de 
informais, dispõe de alguns poucos pontos turísticos que servem, 
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prioritariamente, ao turista da região e uma agricultura em franca 
decadência.  
A zona rural de Portalegre tem a cajucultura como principal atividade 
produtiva, mas as evidências indicam que as famílias residentes nos 
minifúndios se dedicam a variadas atividades, muitas delas não 
agrícolas, destacando-se a presença de muitos aposentados e 
pensionistas nas famílias (BARRETO FILHO, OLIVEIRA, 2016, s/p). 

E de acordo com o IBGE (2016) o município possui PIB per capita de 

R$6.873,73. Portalegre conta com belas paisagens é rico em aspectos naturais, 

possuidor de uma temperatura agradável, por isso é destaque no turismo. Muitos 

micro e pequenos empreendedores aproveitando essas características optaram por 

atuarem no setor de hospedagem e/ou alimentício, porém no município encontram-

se também empreendimentos de serviços diversos, como os laboratórios, salões de 

beleza (cabeleireiros, manicures), escritórios de advocacia, os voltados ao setor 

agrícola, de vestuário e calçados, dentre outros.  E conforme dados coletados na 

Junta Comercial do município, foi constatado que existem 293 empresas que 

possuem Alvará de Licenciamento da Prefeitura e que no período entre primeiro de 

janeiro de 2013 até 25 de outubro de 2018 possuíam a formalização 162 dessas 

empresas. 

 
 
4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

A princípio foi analisado o sexo dos entrevistados e se nota (ver Gráfico 1) 

que o gênero feminino tem uma participação relevante no setor empresarial da 

cidade, no qual foi verificada uma diferenciação percentual de 12% do sexo 

masculino, uma diferença significativa demonstrando o interesse das mulheres em 

tornarem-se independentes. Este resultado foi diferente ao que foi constatado pelos 

autores Camargo Neto et al. (2017) que em sua análise obtiveram que em todas as 

regiões brasileiras o sexo masculino possuía maior probabilidade de se tornar 

empreendedor, porém, conforme os autores Melo e Di Sabbato (2003) observaram, 

realmente está ocorrendo nos últimos anos uma maior atratividade do sexo feminino 

em atuar no segmento empresarial. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos microempreendedores de Portalegre/RN - Por 

gênero 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Conforme as informações do Gráfico 2, percebem-se bons resultados no 

nível de escolaridade, todos os entrevistados frequentaram o ambiente escolar nem 

que fosse por um curto prazo. Entre os microempresários 36% cursaram o ensino 

médio completo, 8% já possuem diploma universitário e 20% possuem o ensino 

superior incompleto (no qual 15% estão cursando e pretendem concluir). O restante 

ficou entre 16% possuindo o ensino fundamental completo e 12% incompleto, e por 

fim 8% possuem ensino médio incompleto. 

 

Gráfico 2 – Nível de escolaridade dos microempreendedores  de Portalegre/RN 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Em relação à faixa etária Menezes, Queiroz e Feijó (2015) observaram que 

pessoas entre 35 a 40 anos têm maior atratividade em tornarem-se 

empreendedoras, devido ao acúmulo de capital financeiro e experiência de mercado, 

isso foi observado em partes com a pesquisa, nota-se de acordo com o Gráfico 3 
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que ocorre uma maior participação de pessoas com variações de idade semelhantes 

ao estabelecido pelos autores.  Porém, ao serem perguntados em que atuavam 

antes da abertura de seus empreendimentos 32% dos entrevistados relataram que é 

a primeira atividade que atuam, 20% atuavam no serviço público, 24% eram 

empregados em empresas privadas, 12% trabalhavam no setor agrícola e 12% por 

conta própria. Logo, grande parte dos microempreendedores entrevistados ao 

tornarem-se donos de seus atuais estabelecimentos não possuíam experiência em 

sua área de atuação. 

 

Gráfico 3 - Faixa etária dos microempreendedores de Portalegre/RN 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Camargo Neto et al. (2017), ao analisar a probabilidade de indivíduos 

tornarem-se empreendedores também observou as raças e constataram que em 

todas as regiões a raça branca tinha maior probabilidade em tornar-se 

empreendedora. Esse resultado está de acordo com o que foi constatado com está 

pesquisa, mesmo Portalegre/RN tendo seu histórico baseado em raízes indígenas1 e 

até os dias atuais possuir grupos quilombolas estabelecidos na cidade, foi obtido um 

percentual alto da raça branca perante as demais. 

 

 

 

 

 

                                                
1
 “[...] Portalegre parece ser única na história do Rio Grande do Norte, no sentido de ser emblemática sobre o 

lugar reservado para a população nativa – os indígenas – no processo colonizador.” (CAVALCANTE, DIAS, 

2010, p. 58). 
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Gráfico 4 - Raça ou cor de pele dos microempreendedores de Portalegre/RN 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Os microempreendimentos estabelecem uma grande importância em questão 

de produzir renda ao empreendedor e sua família, isso pode ser observado devido 

cerca de 68% da amostragem ter somente o empreendimento como renda. Os 

demais declararam possuir renda complementar de alguma das seguintes fontes: da 

agricultura, por atuar em empresa privada, ser funcionário público, possuir outro 

empreendimento ou receber programa de auxílio do governo (Bolsa Família)2.  

Ao observar o Gráfico 5, nota-se uma porcentagem acentuada da agricultura, 

deve ser salientado que dos 38% que possuem esse setor como renda 

complementar, aproximadamente, 25%  já são aposentados por idade como 

agricultor, observando que mesmo já aposentados ainda trabalham no setor 

agrícola, como também desempenhando papel de pequenos empresários. 

Ao serem questionados sobre o valor que recebiam dessas rendas 

complementares, 25% responderam receber menos de 1 salário mínimo, 50% 

recebem 1 salário mínimo e 25% recebem entre 1 a 2 salários mínimos. Logo, a 

maioria recebe menos ou até 1 salário mínimo e sentiram a necessidade de 

aumentar sua renda com a abertura de seu próprio negócio. 

 

 
 
 
 

                                                
2 Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, onde beneficia os indivíduos que se encontram 

em situação de pobreza ou extrema pobreza (CAIXA, 2019). 
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Gráfico 5 - Renda complementar auferida pelos microempreendedores de 

Portalegre/RN 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Ao observar o estado civil foi constatado uma maior porcentagem de 

microempreendedores casados (as) cerca de 48% dos entrevistados, 44% 

declararam ser solteiros (as), 4% divorciados (as) e 4% outros. Isso nota que grande 

parte utiliza as rendas do estabelecimento não somente para a própria 

sobrevivência, mas como também a de sua família.  

E como pode ser observado (Gráfico 6), fora os microempreendedores, as 

micro e pequenas empresas estabelecem um papel significativo na geração de 

renda aos seus familiares, somente 12% não possuem nenhuma pessoa 

dependente financeiramente de seu estabelecimento, “acabo ajudando todos daqui 

de casa com o dinheiro que arrecado, até mesmo os que já possuem emprego.” 

(EMPREENDEDOR 01, PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

 

Gráfico 6 - Pessoas dependentes f inanceiramente dos microempresários  de 

Portalegre/RN 

Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 
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Constata-se que, na maioria dos casos, as microempresas estão sendo 

comandadas por mulheres, por pessoas casadas, possuidores de Ensino Médio 

completo, indivíduos da raça branca, com faixa etária de 36 a 45 anos e que 

possuem somente seu empreendimento como fonte de renda própria e de sua 

família. Logo, com o perfil socioeconômico dos microempresários traçados passa-se 

a caracterização das empresas que gerenciam na cidade. 

Com o propósito de melhor análise das características atuais dos 

microempreendimentos procedeu-se a comparação de estabelecimentos que 

possuem até dez anos de funcionamento com os que se encontram no mercado a 

mais tempo, mais de dez anos até vinte e cinco anos.  

Ao observar o Gráfico 7, dos microempreendedores com menor tempo de 

mercado, notou-se que ocorreu um aumento acentuado de abertura de novos 

estabelecimentos empresarial entre o período de 2009 a 2014 na cidade, e ao serem 

questionados qual foi o principal incentivo que levaram a empreender cerca de 27% 

responderam que foi para incrementar a renda familiar, com a mesma porcentagem 

ficou a falta de oportunidade de obter um trabalho assalariado, logo 54% não 

empreenderam por oportunidade, pode-se notar que este resultado foi o mesmo que 

Hespanha (2009) destacou, onde acredita que empreendimentos com menores 

dimensões não são impulsionados pelo mercado favorável, por exemplo, mas muitas 

vezes por necessidade e por não ter facilidade na obtenção de outra ocupação no 

mercado, “se eu tivesse outra oportunidade de emprego, não teria aberto essa 

empresa.” (EMPREENDEDOR 02, PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

Com a mesma porcentagem (6,5%) ficou indivíduos que optaram por 

empreender por conhecerem outras experiências que obtiveram um bom resultado, 

teve os que tiveram a oportunidade de negócio e aproveitaram o espaço, os que 

herdaram a empresa dos pais e os que decidiram potencializar um dom. O restante, 

20%, relataram que optaram empreender para não possuir chefe e terem autonomia, 

sendo donos de suas próprias empresas. 

Em relação ao que é ofertado ao público pelas empresas, tanto os 

empreendedores de mais tempo de atuação como os com menos tempo no 

segmento obtiveram o mesmo resultado, nos dois grupos 60% dos entrevistados 

trabalham ofertando bens e os 40% disponibilizam serviços ao público. 
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Gráfico 7 - Tempo de atuação dos microempresários com até de 10 anos no 

mercado local 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 
 

 

Em comparação com os microempreendedores com maior experiência de 

comércio, (ver Gráfico 8), nota-se que ocorreu um aumento na introdução de micro 

e pequenas empresas no período de 1999 até 2008. Por coincidência, foi em 1999 

que o governo implantou o Programa Brasil Empreendedor com o objetivo de facilitar 

a obtenção de crédito e melhorar a gestão dos empreendedores (DORNELAS, 

2008).  

Diferente dos estabelecimentos com menor tempo de mercado, a maioria 

optou por empreender por outros motivos fora a necessidade, onde 30% 

empreenderam com o objetivo de não ter um chefe e possuir sua própria empresa, 

20% agarraram uma oportunidade de negócio e 10% queriam potencializa um dom. 

Os 40% foram divididos, entre 30% que queriam incrementar a renda familiar e 10% 

pela dificuldade de adquirir um trabalho assalariado, “quando abrir minha empresa 

foi devido ter um mercado favorável na época, se fosse hoje em dia seria por 

necessidade.” (EMPREENDEDOR 03, PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
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Gráfico 8 - Tempo de atuação dos microempresários com mais de 10 anos no 

mercado local 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

La Rovere (2003) ressaltou a dificuldade das PE’s em administrar as 

informações de mercado que chegam até elas devido grande parte serem 

gerenciadas por grupos familiares. Na cidade, conforme La Rovere destacou, foi 

encontrada entre as PE´s com menor tempo de funcionamento uma parcela 

significativa de participação familiar, 60% não possuem funcionários e são 

comandadas somente pelo ciclo familiar, o restante relataram que conseguem 

controlar tudo sozinho(a).  

O meio familiar também teve relevância no incentivo a abertura do negócio, 

no qual 53% revelaram terem tido alguma ajuda ou apoio para escolher empreender, 

dos quais, 75% declararam que tiveram ajuda de familiares e amigos e os 25% 

ficaram divididos, igualmente, para o SEBRAE e as universidades e instituições 

profissionalizantes. “O SEBRAE é ótimo, sempre me tirando dúvidas e me ajudando 

a ter um melhor desempenho.” (EMPREENDEDOR 04, PESQUISA DE CAMPO, 

2019). 

Com a mesma importância observou-se que o apoio familiar também 

constituiu seu papel nas PE’s com maior tempo de funcionamento, ver Gráfico 9, 

mas deve-se destacar que dentro desse grupo de pequenos empresários obteve a 

porcentagem de 10% que afirmaram possuir um funcionário, no qual todos relataram 

que pagam menos de um salário mínimo mensalmente, demonstrando que nas 

pequenas empresas oferece emprego não somente para o microempreendedor e 

parentes. Em questão de apoiar a abertura do negócio, o SEBRAE teve uma parcela 

mais significativa que o ciclo familiar, no qual foi incentivador de 80% dos 

microempreendedores e o grupo familiar incentivou os 20%. 
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Gráfico 9 - Quantidade de funcionários nas PE´s com mais de 10 anos no 

mercado local 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Algo importante a ser destacado foi a questão do local de funcionamento da 

empresa, foi constatado que o grupo empresarial que está constituído no mercado 

há mais tempo, 80% trabalham em local próprio e 20% ficam divididos, igualmente, 

para estabelecimentos alugados e cedidos.  

Resultado diferenciado foi averiguado no outro grupo de entrevistados, 

(Gráfico 10) essa diferenciação pode ser explicada devido à maior probabilidade 

das PE’s com mais tempo de trabalho possuírem uma melhor estabilidade financeira 

para poder investir na obtenção de um estabelecimento próprio para o 

funcionamento de sua empresa. 

 

Gráfico 10 - Local de funcionamento da empresa com menos ou até 10 anos no 

mercado local 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 
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Devido à pesquisa ter sido realizada em uma cidade de poucos habitantes e 

ter sido direcionada a empresas de pequenas dimensões, foi constatado que nos 

dois grupos de entrevistados a menor variação do faturamento anual, até R$ 

15.000,00, obteve maioria nas respostas. Nas empresas com maior tempo de 

atuação no mercado está variação obteve 60% das respostas, as demais foram 

separadas em 30% para a variação de R$ 30.000,01 até R$ 60.000,00 e 10% para a 

de R$ 60.000,01 até R$ 90.000,00. As variações das respostas dos 

microempreendedores com menor tempo de trabalho podem ser observadas no 

Gráfico 11. 

 

Gráfico 11- Faturamento anual das empresas com menos ou até 10 anos no 

mercado local 

 
Fonte:  Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Hespanha (2009) afirma que a opção pela a informalização muitas vezes é 

devido à incerteza da conquista de êxito no mercado, isso explica o alto índice de 

informalização que foi encontrado entre as pequenas empresas que possuem menor 

experiência de mercado, ver Gráfico 12, e os principais motivos que levam a 

estarem nessa situação é a quantidade de burocracia para a formalização, os 

impostos que devem ser pagos, não acharem vantajoso no momento a formalização 

ou até mesmo pelo comodismo do mercado informal.  

Entre os formalizados todos foram introduzidos ao mercado formal como 

Microempreendedor Individual demonstrando que é um método que teve eficácia 

para diminuir a informalização, este papel de destaque também foi observado entre 

as empresas com maior tempo de mercado, consecutivamente, com menor nível de 

insegurança na questão da conquista de bons resultados, no qual dos 80% 
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formalizados, 62,5% são microempreendedores individuais, o restante (37,5%) 

constituem-se no mercado formal como Microempresa (ME).   

 

Gráfico 12 - Formalização entre as empresas com menos ou até 10 anos no 

mercado local 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Verifica-se no Gráfico 13, que mais da metade dos indivíduos, que são 

empreendedores há menos tempo, já participaram de alguma capacitação para 

melhorar sua gestão. Foi notado que o SEBRAE tem papel relevante nessa 

porcentagem, onde foi responsável pela capacitação de 88% desses 

microempreendedores e os 12% declararam que tiveram incentivos de gestão de 

negócio na própria instituição que se profissionalizaram isso vai de acordo com o 

que Dornelas (2005) descreveu que depois da década de 90 com as fragilidades das 

grandes empresas as instituições de ensino começaram a incentivar os jovens a 

empreender.  

Os entrevistados que não receberam ensinamentos de gestão ao serem 

questionados se gostariam de participar de algum tipo de capacitação, 71% não 

declararam interesse e 29% desejariam ter maiores informações sobre gestão de 

negócios, “se eu tivesse mais tempo e se fosse de graça, gostaria sim de participar.” 

(EMPREENDEDOR 05, PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
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Gráfico 13 - Participação de capacitação de gestão dos microempreendedores 

com menos ou até de 10 anos no mercado  local 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Não diferente, nas empresas com mais experiência de mercado (Gráfico 14) 

também foi constatado uma boa participação do SEBRAE, com seus cursos 

conseguiu capacitar cerca de 80% dos pequenos empresários que declararam já 

terem algum tipo de auxílio em gestão, os 20% declararam que tiveram algumas 

noções de gerenciamento na própria instituição que obtiveram a profissionalização. 

Os que não obtiveram capacitação, 80% demonstraram interesse em participar e 

somente 20% não mostraram interesse. Portanto, observa que os com mais tempo 

de atuação no mercado nota melhor a relevância de aperfeiçoar sua gestão do que 

os que possuem menor tempo de funcionamento. 

 

Gráfico 14 - Participação de capacitação de gestão dos microempreendedores 

com mais de 10 anos no mercado local 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo.   
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Nota-se que os dois grupos de microempreendedores entrevistados 

possuem distinções, mas possuem semelhanças em relação à participação do ciclo 

familiar no comando da empresa, faturamento anual semelhante e a introdução a 

formalização como MEI. E para que as empresas tanto as com maior tempo de 

mercado, como as de menor tempo tenham impactos importantes no 

desenvolvimento local torna-se necessário o conhecimento do mercado que estão 

situadas, além de possuírem apoio dos Governos Federal, Estadual e Municipal, 

para tanto é pertinente a análise da percepção dos microempresários ao contexto 

que eles encontram-se inseridos. 

Atualmente as empresas estão constituídas em um ambiente em constante 

modificação, onde a cada dia que passa torna-se um espaço mais competitivo. Isso 

foi observado entre os microempreendedores de Portalegre/RN, ao serem 

questionados sobre a competitividade do mercado que atuam a resposta que 

prevaleceu foi a muito competitivo, ver Gráfico 15. Conforme La Rovere (2003), 

essa competitividade requer que os microempreendedores estejam sempre à 

procura de se diversificar para garantir sua sobrevivência no mercado, e alguns dos 

entrevistados relataram que sempre estam a procura de disponibilizar novos bens ou 

serviços aos seus consumidores como forma de resistir à forte concorrência. 

 

Gráfico 15 - Avaliação dos microempreendedores da cidade sobre o segmento 

em que atuam 

 
 Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

A concorrência foi uma das dificuldades que os empreendedores relataram 

que sofrem, porém não é somente esse obstáculo que enfrentam, sofrem também 

com a inadimplência dos clientes, as diminuições de vendas e a falta de capital para 

investir, como foi relatado por um deles, que se tivesse capital para investir mais em 
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seu negócio poderia até mesmo contratar funcionários, com isso conseguiria 

proporcionar mais vagas de empregos ao mercado local. Além disso, foi declarado 

dificuldades na contratação de fornecedores de qualidade que disponibilizem os 

produtos que necessitam e com menores prazos para a efetuação das entregas; 

falta de indivíduos qualificados para a contratação; as fiscalizações dos órgãos 

públicos; o endividamento e a dificuldade para manter-se, tendo que pagar aluguel. 

As virtudes de constituir o segmento empresarial informadas pelos donos das 

microempresas foram: poder gerenciar seu horário de trabalho; ter retorno do 

investimento, mesmo que esse retorno seja pequeno; a facilidade na obtenção de 

crédito e ter crescimento pessoal administrando sua própria empresa.  

Em relação aos problemas enfrentados atualmente pela economia brasileira, 

foi constatado pela maioria dos microempreendedores portalegrenses, Gráfico 16, 

que também são perceptíveis pelas empresas de dimensões menores, mas como foi 

constatado por Koteski (2004), as PE´s têm mais facilidades para enfrentarem uma 

crise econômica.  Isso foi notado pelos entrevistados, pois uma parcela deles relatou 

que a crise só não tem grandes impactos porque não possuem grandes números de 

funcionários e não necessitam adquirir grandes quantidades de produtos e ter 

maiores valores para prestar contas aos seus fornecedores, consecutivamente, 

possuem menores custos, se comparado com as grandes empresas. Mesmo 

sentindo a crise, cerca de 44% destacaram que seu faturamento no começo desse 

ano comparado ao mesmo período do ano passado se manteve, 28% declaram que 

diminuiu, 16% aumentou e 12% não souberam informar.  

 

Gráfico 16 - Percepção dos microempreendedores do impacto da crise 

econômica atual nas suas PE's 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 
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A maioria dos pequenos empresários estão confiantes e esperançosos no 

aumento do lucro nesse ano e acreditam que  irão se manter no mercado e crescer, 

Gráfico 17, para poder proporcionar um melhor atendimento ao seus clientes, com 

melhor espaço e aumentar os produtos ofertados ao público. 

 

Gráfico 17 - Pretensão para a empresa daqui há um ano 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

Baggio e Baggio (2015) declararam que os economistas acreditam que os 

empreendedores estabelecem um papel importante no desenvolvimento econômico, 

todos os micrempreendedores entrevistados da cidade acreditam que suas 

empresas tem impacto positivo no processo de desenvolvimento local da cidade, 

gerando receitas aos poderes públicos, facilitando a vida dos consumidores, 

permitindo que a renda circule na cidade, gerando emprego e possibilitando a 

sustentabilidade de sua família. 

As micro e pequenas empresas são frágeis sozinhas, para que possam 

conquistar melhores resultados e apoiar ao desenvolvimento de um local, 

necessitam de apoio dos poderes públicos. Dito isso, a maioria dos 

microempresários classificaram os incentivos do Governo Federal e Estadual ao 

empreendedor ruins ou péssimos, alguns destacaram que já obteve avanços como o 

sistema MEI, porém, ainda falta mais apoio a eles, pois no segmento que estão 

firmados ainda encontra-se muitas burocracias e obrigações, mas falta contrapartida 

dos governos para que possam conquistar um melhor espaço no mercado.  

No que se refere ao Poder Público Municipal, a maioria não soube informa 

sobre os incentivos disponibilizados para o apoio ao empreendedor, Gráfico 18, 

alguns relatam que já participaram de alguns cursos do SEBRAE com parceria com 
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a Prefeitura Municipal, “não posso falar que não temos apoio em relação ao Poder 

Municipal, pois já participei de cursos aqui na cidade que era destinados aos 

empreendedores.” (EMPREENDEDOR 05, PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

 

Gráfico 18 - Avaliação dos microempreendedores ao incentivo do governo 

municipal ao empreendedorismo 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. Pesquisa de Campo. 

 

  Foi verificado que o município conta desde 2014 com a Sala do 

Empreendedor, que de acordo com o responsável pela sala, foi o resultado de uma 

parceria da Prefeitura Municipal de Portalegre com o SEBRAE, com o propósito de 

que os empreendedores tenham maior facilidade ao acesso as informações, com o 

objetivo de regularizar e fortalecer as empresas estabelecidas no município, para 

uma melhor geração de renda e aumento da formalização dos serviços oferecidos. 

Para um melhor atendimento o responsável por atender ao público declarou que, em 

2015, participou de um curso de Agente de Desenvolvimento Básico em Natal/RN, 

em 2016, participou do curso de Agente de Desenvolvimento Local avançado, entre 

outros cursos ofertados pelo SEBRAE.  

Sobre os serviços prestados ao público: 

Destacamos sempre a importância deste espaço para um melhor 
atendimento e qualidade da indústria, comércio e sociedade, em 
geral, uma vez que irá fomentar o desenvolvimento o fortalecimento 
dos empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. A sala 
conta com informações e orientações sobre abertura, funcionamento 
e formalização de empresas. Além disso, a sala oferece atendimento 
presencial individual, orientação de controle, caixa e vendas, 
palestras e orientações sobre direitos e obrigações. (ENTREVISTA 
COM O RESPONSÁVEL PELA SALA DO EMPREENDEDOR, 
PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
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Nota-se que o Poder Municipal observou a relevância constituída pelas 

empresas para uma melhor circulação da economia do município e criou a Sala do 

Empreendedor como forma de apoiar os empresários para que possam fortalecer as 

empresas já firmadas no município e atrair a abertura de novas, “se o município não 

desse apoio a abertura de novas empresas, creio que não teria acontecido esse 

aumento de novas empresas que notamos.” (EMPREENDEDOR 06, PESQUISA DE 

CAMPO, 2019).  

A Figura 2 está ilustrando algumas das pequenas empresas que estam 

firmadas na cidade. 

 

Figura 2- Microempresas estabelecidas na cidade de Portalegre/RN 

    
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 
 

Portalegre encontra-se em um processo de desenvolvimento e as pequenas 

empresas são fatores que devem ser colocado em destaque nesse processo, como 

o MULS (2008) descreve, as empresas podem facilitar a obtenção de renda própria 

de uma localidade, facilitando a geração de emprego e renda, consecutivamente, 

proporcionando uma melhor circulação da economia local. É claro, que esse 

processo de desenvolvimento engloba diversos fatores econômicos, mas pode ser 

constatado que as empresas possuem um papel importante e necessitam de 

maiores incentivos para conquistar melhores resultados. 

A análise dos dados coletados permite afirmar que os microempreendedores 

atuam num mercado fragilizado, no qual estão tendo que enfrentar a concorrência e 

ter que superar a crise econômica que acaba afetando também as empresas de 

pequenas dimensões, além disso, possuem pouco apoio dos Governos Federal e 

Estadual. Mesmo com isso, nota-se que os microempresários possuem esperanças 
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de que ocorrerão melhorias no mercado, para que possam ter lucros e manterem-se 

em funcionamento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa constituiu-se num estudo sobre o papel do 

microempreendedorismo para o Desenvolvimento Local de Portalegre/RN. O 

objetivo principal foi descrever o contexto em que as microempresas estão operando 

e o papel que têm desempenhado para o Desenvolvimento Local (DL) de 

Portalegre/RN de acordo com a percepção dos microempreendedores. 

O aporte teórico trabalhado possibilitou uma reflexão sobre o conceito de 

empreendedorismo, destacando especificamente o microempreendedorismo, onde 

as micro e pequenas empresas ao serem apoiadas com projetos e programas 

direcionados a elas conquistam bons resultados, como foi constatado em países 

como Finlândia, Itália, Japão e Reino Unido.  

No Brasil, foi averiguado o aumento do empreendedorismo na década de 

1990, diante da expansão as instituições de ensino e Governo começaram a dar 

mais assistência aos que optam por empreender. Foi descrito o papel que as 

instituições governamentais, não governamentais e empresariais, têm no 

Desenvolvimento Local, no qual devem ter conhecimento das fragilidades e 

oportunidades do local para que possam tornar um ambiente favorável ao progresso. 

A pesquisa de campo possibilitou traçar um panorama dos aspectos 

socioeconômicos dos microempreendedores. Foi constatado que, grande parte, 

além de só possuírem seus estabelecimentos como fonte de renda, tem seus 

empreendimentos comandados por núcleos familiares, possuindo papel significativo 

para o sustento dos empreendedores e seus parentes demonstrando a importância 

das micro e pequenas empresas como fortes geradoras de renda e emprego. 

Verificou-se que o município ainda conta com empresas que trabalham na 

informalização, porém mostrou-se que o incentivo a formalização pelo 

Microempreendedor Individual está surtindo efeitos positivos, dos 56% dos 

entrevistados formalizados 78,6% constituem-se ao mercado como MEI. Também foi 

constatado que o SEBRAE exerce papel importante no apoio aos empreendimentos 

de pequenas dimensões seja com incentivos a abertura de novas empresas ou 

proporcionando cursos e orientações para que tenham melhores estratégias para 

aperfeiçoarem seus trabalhos e conquistarem o fortalecimento no mercado. 
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Não somente grandes empresas têm impactos no Desenvolvimento Local, as 

pequenas empresas também possuem seu papel de destaque, e todos os 

microempreendedores portalegrenses entrevistados observaram a relevância de seu 

estabelecimento para que o município possa ter um melhor desenvolvimento. Para 

tanto, os empresários necessitam de apoio tanto da sociedade em geral, como dos 

poderes governamentais. Visando isso, os microempreendedores da cidade contam 

com o apoio da Sala do Empreendedor, que facilita o acesso as informações para 

que possam assim terem estabilidade e proporcionarem melhores resultados 

podendo fazer com que a economia local tenha uma melhor circulação. 

Pequenas empresas estão a cada dia constituindo-se ao mercado como 

fortes concorrentes ao combate do desemprego e pobreza, oferecendo renda e 

emprego, adaptando-se aos mais diferentes locais, estão sendo destaque nas 

economias internacional e nacional.  

São empreendimentos que devem ser estudados e ter atenções de 

instituições governamentais e não governamentais, de forma a tornar os ambientes 

regulatórios e mercadológicos propícios ao fortalecimento dessas empresas para 

que promovam impactos cada vez mais favoráveis à economia. Torna-se necessário 

levar em consideração o papel que o microempreendedorismo tem no 

Desenvolvimento Local e cabe aos agentes, sobretudo governamentais, criarem ou 

potencializarem as oportunidades para a realização de investimentos privados, para 

as inovações, enfim, tornar o ambiente propício para o crescimento das empresas e 

para a atração de novos negócios. 

Ademais, o Poder Público em geral, mas especialmente a gestão 

municipal, pode estabelecer diretrizes e intervenções potencializadoras para a 

consolidação e expansão das atividades a partir da utilização de estudos como 

este. Acrescente-se que a geração de informações sobre a temática pode ser útil 

para os microempreendedores estabelecidos ou interessados em criarem novos 

negócios avaliarem as condições existentes e as possíveis estratégias para 

ampliação ou implantação das empresas. Nessa perspectiva, destaca-se que as 

discussões apresentadas abrem espaço para novos olhares e aprofundamentos 

por parte de pesquisadores que tenham interesse nessa problemática.  
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APÊNDICE A - QUESTÕES APLICADAS AOS  MICROEMPRENSÁRIOS 

 
 CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO EMPRESÁRIO: 

 
1- Sexo: 
(    ) Feminino                         (    ) Masculino 
 
2- Qual a sua raça ou cor de pele: 

(    ) Amarela        (    ) Branco               (    ) Indígena        (    ) Negra         (    ) Parda 
   
3- Estado civil: 

(    ) Casado (a)     (    ) Divorciado (a)   (    ) Solteiro (a)     (    ) Viúvo (a)   (    ) Outro 
 
4- Nível de escolaridade: 

(    ) Não estudei 
(    ) Ensino fundamental completo (1º ao 9º)   (    ) Ensino fundamental incompleto (1º ao 9º) 
(    ) Ensino médio completo (1º ao 3º)             (    ) Ensino médio incompleto (1º ao 3º) 
(    ) Ensino superior completo                          (    ) Ensino superior incompleto 
 
5- Faixa etária 

(    ) Entre 16 a 24 anos             (    ) Entre 25 a 35 anos               (    ) Entre 36 a 45 anos 
                (    ) Entre 45 a 59 anos                           (    ) 60 anos ou mais 
 
6- Possui outra renda fora seu empreendimento? 

(    ) Sim                                                (    ) Não 
Observação: Se sua resposta da questão anterior foi SIM, responda as três seguintes 
questões: 
 
7- Que outra atividade complementar remunerada desempenha? 
Especifique:____________________________________________ 
 
8- Recebe algum benefício do governo, como Bolsa Família, aposentadoria, pensão? 
Especifique:____________________________________________ 
 
9- Qual o nível salarial que mais enquadra ao que você recebe? 

(    ) Menos de 1 salário mínimo     (    ) 1 salário mínimo    (    ) Entre 1 a 2 salários mínimos 
           (    ) Entre 2 a 3 salários mínimos                   (    ) Mais de 3 salários mínimos 
 
10- Em que atuava antes da criação do seu próprio negócio? 
(   ) É a primeira atividade que desempenha                 (   ) Servidor público 
(   ) Empregado em empresa privada                            (   ) Conta própria 
(   ) Outro. Especifique:____________________________________________ 
 
11- Quantas pessoas na sua casa (filhos, enteados, esposo (a), pais etc.) são 

dependentes financeiramente de seu negócio, fora você? 

(    ) Nenhuma        (    ) 1 pessoa     (    ) 2 pessoas     (    ) 3 pessoas      (    ) 4 ou mais 
pessoas 

 
 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO: 

 
12- Qual é a principal atividade de seu negócio? 

(    ) Venda de alimentos e bebidas (restaurantes, pizzarias,  bares, sorveterias, etc.) 
(    ) Varejo de alimentos (mercados, mercearias) 
(    ) Varejo de roupas 
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(    ) Varejo de calçados e acessórios  
(    ) Serviços pessoais – área de beleza (cabeleireiro, manicure, depilação, etc.) 
(    ) Serviços pessoais – área de saúde (laboratório, dentista, fisioterapia, etc.).  
(    ) Serviços pessoais – área de educação (escolas, creches, reforço escolar, etc.) 
(    ) Outros. Especifique:____________________________________________ 

 
13- O que te levou a empreender? 
(    ) Incrementar a renda familiar 
(    ) Falta de oportunidade de obtenção de um trabalho assalariado 
(    ) Conhecimento de outras experiências com êxito 
(    ) Oportunidade de negócio 
(    ) Potencializar um hobby 

(    ) Não ter chefe e ser dono da minha própria empresa 
(    ) Outro motivo. Especifique:____________________________________________ 
 
14-  Tem funcionários? 

(    ) Não, consigo comandar tudo sozinho(a)  
(    ) Não, só tenho ajuda de familiares 
(    ) Sim, tenho apenas 1                                  
(    ) Sim, tenho 2 funcionários 
(    ) Sim, tenho entre 3 a 5 funcionários              
(    ) Sim, tenho mais de 5 funcionários 
 
15-  Se possuir funcionário(s) qual o nível salarial dele(s) mensal (se tiver funcionários 

com diferentes faixas de salário, assinalar a faixa que melhor caiba ao valor pago à 
maioria)? 

(    ) Menos de 1 salário mínimo  (    ) 1 salário mínimo (    ) Mais de 1 até 2 salários mínimos 
               (    ) Mais de 2 até 3 salários mínimos     (    ) Mais de 3 salários mínimos 
 
16-  Qual o faturamento anual que mais enquadra com o seu empreendimento? 
(    ) R$ 15.000,00 até R$ 30.000,00                        (    ) R$ 30.000,01 até R$ 60.000,00 
(    ) R$ 60.000,01 até R$ 90.000,00                        (    ) Mais que R$ 90.000,00 
 
17- A empresa é formalizada? 
(    ) Sim                                (    ) Não 
Observação: Assinalar da maior à menor dificuldade nas duas questões a seguir, onde a 

maior dificuldade coloca-se 1º, a segunda 2º e assim por diante. 
 
Se sim, quais as principais dificuldades enfrentadas? 

(   ) Para pagar os impostos                                          (   ) Para pagar os fornecedores 
(   ) Para pagar os funcionários                                     (   ) Não tem dificuldades 
(   ) Outro. Especifique:____________________________________________ 
 
 
Se não, os principais motivos que impedem/limitam a formalização? 

(   ) Burocracia demais                            
(   ) Muitos impostos para pagar 
(   ) Não sabe como fazer a formalização 
(   ) Não tem interesse em formalizar a empresa, pois não considera vantajoso 
(   ) Outro. Especifique:___________________________________________ 
 
18- O estabelecimento em que funciona seu negócio é: 

(    ) Próprio     (    ) Alugado   (    ) Cedido     (    ) Outro.Especifique:__________________ 
 
19-  Qual a forma de arrecadação de tributação enquadra a sua empresa? 
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(   ) Não contribuo          (    ) Simples Nacional, MEI     (    ) Simples Nacional 
(   ) Lucro Presumido     (    ) Lucro Real                         
(   ) Outro.Especifique:_____________  
 
20- Recebeu algum tipo de orientação ou apoio para INICIAR o negócio? 

(    ) Sim                                (    ) Não 
 
Se sim: 

(    ) SEBRAE       (    ) Universidade     (    ) Prefeitura   (    ) Apoio de familiares 
(    ) Outro. Especifique:____________________________________________ 
 
21- Já participou de algum tipo de treinamento/capacitação/curso que ajudou na 

gestão de seu negócio? 

(    ) Sim                                (    ) Não 
 
Se sim, especifique______________________________________________ 
Se não, gostaria de participar? 
(    ) Sim                                (    ) Não 
 
22- Quanto tempo faz de atuação neste ramo de negócio? 
(   ) Menos de 1 ano                                  (   ) Mais de 1 ano até 3 anos 
(   ) Mais de 3 anos até 5 anos                  (   ) Mais de 5 anos até 10 anos 
(   ) Mais de 10 anos até 20 anos              (   ) Mais de 20 anos 
 
 PERCEPÇÃO DO EMPREENDEDOR SOBRE O MERCADO/AMBIENTE EM QUE 
ATUA E SOBRE DL E APOIO DOS PODERES GOVERNAMENTAIS 
 
23- Que tipo de avaliação tem sobre o segmento em que atua? 

(    ) Muito competitivo      (    ) Pouco competitivo       (    ) Não sabe                                
(    ) Outra resposta. Especifique:_________________________________ 
 
Observação: Assinalar da maior à menor dificuldade nas duas questões a seguir, onde a 

maior dificuldade coloca-se 1º, a segunda 2º e assim por diante. 
   
24- Quais são os principais problemas da atividade que exerce? (MARQUE ATÉ 05) 

(  ) Endividamento                                                   (  ) Falta de capital para investir   
(  ) Inadimplência dos clientes                                 (  ) Fiscalização dos órgãos públicos 
(  ) Concorrência                                                      (  ) Diminuição de vendas 
(  ) Falta de pessoal capacitado para contratar       (  ) Outros. Especificar:_______________ 
 
 
25- Quais são as principais virtudes da atividade que exerce? (MARQUE ATÉ 05) 

(   ) Faz seu próprio horário de trabalho                  (   ) Bom retorno do investimento 
(   ) Crescimento das vendas                                   (   ) Baixa inadimplência dos clientes 
(   ) Pouca concorrência                                           (   ) Facilidade para obtenção de crédito 
(   ) Outros. Especificar:________________________________________ 
 
26- Qual a perspectiva para o futuro de seu negócio (considere o período de 01 ano)? 

(   ) Crescer     (   ) Manter a posição      (   ) Diminuir       (    ) Encerar as atividades 
 
27- O faturamento da empresa neste ano em relação ao mesmo período do ano 

anterior: 

(   ) Diminuiu  (   ) Aumentou   (    ) Se manteve    (    ) Não sabe informa 
 
28- Tem previsão de lucro para este ano? 
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(    ) Sim                                (    ) Não 
29- Considera que a crise econômica existente vem afetando seu negócio? 

(   ) Afeta muito    (   ) Afeta moderadamente      (   ) Não afeta     (   ) Não sabe                                
(   ) Outra. Especifique:_________________________________ 
 
30- Considera que seu negócio contribui para o desenvolvimento de Portalegre? 

(    ) Sim                                (    ) Não 
Observação: Assinalar da maior à menor dificuldade na questão a seguir, onde a maior 

contribuição coloca-se 1º, a segunda 2º e assim por diante. 
 
Se sim, poderia informar como? 

(   ) Geração de emprego    (   ) Facilita a vida dos consumidores   (   ) Sustenta a sua família 
(   ) Gera receita para o governo através dos impostos que a empresa paga 
(    ) Não sabe                (    ) Outra resposta. Especifique:_____________________ 
 
Se não, poderia informar por que seu negócio não contribui para o desenvolvimento 
de Portalegre? 
(   ) Não sabe o que é desenvolvimento  
(   ) O município não tem desenvolvimento / é atrasado 
(   ) Não sabe                             (   ) Outra resposta. Especifique:________________ 
 
31- Que tipo de avaliação faz sobre a atuação do Poder Público (governo federal) em 

relação ao incentivo ao empreendedorismo? 

(    ) Ótima         (    ) Boa          (    ) Regular     (    ) Ruim        (    ) Péssima     (    ) Não sabe  
(    ) Outra resposta. Especifique:_________________ 
 
32- Que tipo de avaliação faz sobre a atuação do Poder Público (governo estadual) em 

relação ao incentivo ao empreendedorismo? 

(    ) Ótima   (    ) Boa             (    ) Regular     (    ) Ruim     (    ) Péssima     (    ) Não sabe 
(    ) Outra resposta. Especifique:________________ 
 
33- Que tipo de avaliação faz sobre a atuação do Poder Público (governo municipal) 

em relação ao incentivo ao empreendedorismo? 

(    ) Ótima  (    ) Boa            (    ) Regular       (    ) Ruim       (    ) Péssima    (    ) Não sabe  
(    ) Outra resposta. Especifique:________________ 
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APÊNDICE B -  QUESTÕES  RELACIONADAS A SALA DO EMPREENDEDOR  

 
1- Quanto tempo faz que estão abertos ao público? 

  

  

2- Qual foi o objetivo que impulsionou a abertura da sala?  

  

  

3- Quais são os serviços que disponibilizam aos empreendedores? E ao público em 

geral? 

  

 

 

4- Acredita que com o serviço disponibilizado favorece a introdução de novas empresas 

e permanência dos empreendedores já estabelecidos na cidade? Explique. 

  

 

  

5- Você teve algum treinamento/curso para o atendimento ao público-alvo? 

  

 

 

6- Quais são as estratégias que utilizam para melhorar o desenvolvimento de 

Portalegre/RN? 

  

  

  

 


