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RESUMO
As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada no Brasil,
conforme  relatório  do  Global  Entrepreneurship  Monitor (GEM),  publicado  em  2015.  Apesar  disso,  mesmo  com  o
importante papel desempenhado na economia por meio da geração de trabalho e renda, o índice de mortalidade é
elevado o que  resulta  em uma grande preocupação em relação  aos  fracassos  e  falências  das  micro  e  pequenas
empresas (SEBRAE, 2016). De acordo com Dutra e Previdelli (2007) é importante entender e compreender os fatores
que levam as empresas a mortalidade de forma que se possa contribuir para o aprendizado através de experiências
empresarias que foram bem e mal sucedidas para o desempenho futuro. Diante do exposto, o presente trabalho objetiva
investigar, a partir da perspectiva dos empreendedores, a(s) causa(s) da mortalidade de micro e pequenas empresas do
setor de turismo, especificamente agências de turismo da cidade de Maringá-PR que tiveram suas atividades encerradas
nos últimos 5 anos. A pesquisa se caracterizará como um estudo qualitativo de caráter exploratório. A coleta de dados
será realizada por meio de pesquisa documental, buscando-se dados secundários sobre as agências de viagem que
tiveram suas atividades encerradas e formalizadas na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) entre os anos de 2011 e
2016. A partir desses dados, serão escolhidas empresas e empreendedores por meio da amostragem por conveniência.
Assim, serão selecionados empreendedores para realização de entrevista com intuito de investigar a(s) causa(s) de
mortalidade  dos  empreendimentos  na  perspectiva  de  seus  empreendedores.  Espera-se  que  com  a  realização  da
presente pesquisa possa se identificar  e  analisar  quais  foram os principais  fatores contribuintes para o fracasso e
falência das agências de turismo da cidade de Maringá-PR.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo; Mortalidade; Micro e pequenas empresas.

1 INTRODUÇÃO

Pesquisa  realizada  pelo  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas
(SEBRAE, 2016) aponta o crescimento na taxa de sobrevivência de micro e pequenas empresas
com até dois anos – de 54,2% em 2008 para 76,6% em 2012. Apesar dessa melhoria no índice de
sobrevivência, o percentual de micro e pequenas empresas que encerra suas atividades antes de
completar dois anos de vida são de 23,4% em 2012, índice considerado bastante elevado (SEBRAE,
2016). 

As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos com
carteira assinada no Brasil, conforme relatório do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), publicado
em 2015. A sobrevivência e a criação dessas micro e pequenas empresas tende a gerar melhoria na
competitividade,  maiores  ofertas  de  empregos,  melhores  salários,  arrecadações  de  impostos,
melhoria na distribuição de renda e aumento no bem estar – social (SEBRAE, 2013). Mesmo com o
importante papel desempenhado na economia, o índice de mortalidade ainda é elevado o que vem
resultando em uma grande preocupação em relação aos fracassos e falências das micro e pequenas
empresas.

De acordo com Dutra e Previdelli (2007) é importante entender e compreender os fatores que
levam as empresas a mortalidade realizando pesquisas sobre esse tema. Isso é importante, de
acordo  com  esses  autores,  pois  pode  contribuir  para  o  aprendizado  através  de  experiências
empresarias  que foram bem e mal  sucedidas para  o  desempenho futuro de micro  e pequenas

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



empresas. Porém, os estudos são escassos quando se trata em analisar e entender a mortalidade
de empresas, principalmente, as micro e pequenas empresas.

Para  compreender  o  fracasso  das  empresas,  é  preciso  primeiramente  compreender  os
motivos que levaram as mesmas ao fechamento. A maioria das empresas encerram suas atividades
pelos seguintes fatores: impostos e carga tributária elevada, crise econômica do país, concorrência
muito forte, dificuldades de financiamento, falta de mão de obra qualificada, falta de clientes, maus
pagadores,  falta  de  capital  de  giro,  problemas familiares,  falta  de  habilidade gerencial,  falta  de
planejamento, falha no tempo e na dedicação do serviço prestado, problema com o sócio (SEBRAE,
2016).

Diante  do  exposto,  o  presente  trabalho  objetiva  investigar,  a  partir  da  perspectiva  dos
empreendedores, a(s) causa(s) da mortalidade de micro e pequenas empresas do setor de turismo,
especificamente  agências  de  turismo  da  cidade  de  Maringá-PR  que  tiveram  suas  atividades
encerradas nos últimos 5 anos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  pesquisa  se  caracterizará  como  um  estudo  qualitativo  de  caráter  exploratório.  Para
Figueiredo e Souza (2011) a pesquisa qualitativa possibilita uma maior compreensão para o lado
subjetivo  dos  fenômenos  estudado,  onde  o  pesquisador  interage  em  todo  o  processo
compreendendo, analisando e interpretando os dados a partir das informações coletadas. Além do
que, a pesquisa qualitativa responde questões muito particulares, pois, ela trabalha com o universo
de significados, motivos, crenças, valores, atitudes à qual se preocupa com um nível de realidade
que não pode ser quantificado (MINAYO, 2007). A pesquisa qualitativa tem ainda a finalidade de
explorar diferentes opiniões e visões sobre o assunto em estudo (BAUER; GASKELL, 2003).

Em relação ao caráter exploratório da pesquisa, busca-se explorar algo novo ou trazer à tona
novos  enfoques  ou  discussões  sobre  temas  já  consolidados  (MARTINS  JUNIOR,  2011).  As
pesquisas exploratórias podem gerar hipóteses que subsidiarão novos trabalhos e novas discussões
acerca do tema estudado (PINHEIRO, et al, 2011).

A coleta de dados será realizada por meio de pesquisa documental, onde serão utilizados
dados secundários da Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) e o Sistema de Cadastro de pessoas
físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo (CADASTUR), com o intuito de levantar dado
referente as empresas que se encontram extintas e canceladas formalmente nesses órgãos. A partir
desses  dados,  serão  identificadas  as  agências  de  turismo  da  cidade  de  Maringá-PR  que
formalizaram o encerramento de suas atividades entre os anos de 2011 e 2016. Além disso, serão
escolhidas  por  conveniência  agências  que  serão  objeto  de  estudo  da  presente  pesquisa.  A
amostragem  por  conveniência  tem  como  objetivo  a  seleção  de  casos  mais  acessíveis  sob
determinadas  condições  e  assim,  poderá  contribuir  para  melhor  escolha  de  empresas  para  a
realização do trabalho (FLICK, 2009).

Também serão realizadas entrevistas com os empreendedores das agências de turismo da
cidade de Maringá-PR escolhidas com intuito de conhecer e estudar a(s) causa(s) da mortalidade
das  agências  a  partir  da  perspectiva  desses  empreendedores.  As entrevistas  serão  agendadas
conforme disponibilidade dos entrevistados e dos pesquisadores. Será solicitado aos entrevistados
autorização para gravação do áudio das entrevistas e utilização dos dados nesta pesquisa. Após
gravadas, as entrevistas serão transcritas utilizando-se para tanto o software Microsoft Word versão
2013. Os dados obtidos nas entrevistas serão analisados à luz da técnica de codificação e análise
propostos por Strauss e Corbin (2008).
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3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que com a realização da presente pesquisa possa identificar e analisar quais os
principais fatores contribuintes para o fracasso das agências de turismo na cidade de Maringá-PR.
Além disso,  espera-se  que a  partir  dessa  pesquisa,  outras  pesquisas semelhantes  possam ser
realizadas  com  outras  empresas  do  segmento  de  turismo  servindo  de  referência  para  novos
empreendedores e empresas já existentes para evitar a mortalidade de seus empreendimentos.

4 CONCLUSÃO

As pesquisas sobre a mortalidade de empresas são escassas, como também o assunto é
pouco estudado (MACHADO, 2007). De acordo com Shepherd e Wiklind (2006) existe um problema
em fazer  distinção entre  o  fracasso do  negócio  e  sair  do  negócio  à  qual  não se  dá  de  forma
adequada.  Como também, a  falta  de  dados  juntamente  com os órgãos oficiais  onde  as  fontes
secundárias de dados de empresas que fecharam são raras e se existe os dados há dificuldade em
distinguir se o encerramento foi de forma voluntária ou involuntária e a limitação de comunicação
com os empreendedores que fecharam suas empresas. 

A realização de pesquisas sobre a mortalidade de empresas pode agregar fatores positivos
ao empreendedorismo, pois,  serve como uma fonte de investigação e conhecimento que busca
desvendar  os  fatores  e  causas  da  mortalidade.  Como  também  sugerir  iniciativas,  mudanças,
métodos, planejamentos e estratégias de forma que resulte no sucesso do empreendedorismo, já
que o sucesso torna-se como um espelho para não obter-se um fracasso de negócio.
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