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Resumo:
Considerando a atual conjuntura das empresas brasileiras, onde as micro e pequenas empresas
representam a maior parcela dos empreendimentos em funcionamento no Brasil e que contribuem para
a geração de emprego e renda, este estudo tem como objetivo apresentar os principais fatores que
acarretam a mortalidade das Micro e Pequenas Empresas no Brasil, bem como verificar se há
correlação entre esta mortalidade e o Índice de Inflação do País. Trata-se de um estudo exploratório e
descritivo, de caráter documental, com dados do banco de dados do Sebrae e Banco Central do Brasil.
Os resultados observados demonstraram que no período entre 2010 e 2015, a mortalidade de MPEs
nos país aumentou aproximadamente 344%, passando de 169 mil casos de falência em 2010 para 581
mil em 2015, e ao correlacionar a inflação com a mortalidade das empresas, o resultado foi uma
correlação positiva de R= 0,989, demonstrando uma forte relação entre as duas variáveis em tela.
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The correlation between mortality of Micro and Small Enterprises and
the inflation rate in Brazil
Abstract
Considering the current situation of Brazilian companies, where micro and small enterprises account
for the largest share of working on developments in Brazil and contribute to the generation of
employment and income, this study aims to present the main factors that lead to mortality Micro and
Small Business in Brazil, as well as check for correlation between infant mortality and the Country
Inflation Index. This is an exploratory and descriptive study of documentary character, with Sebrae
data from the database and the Central Bank of Brazil. The results observed showed that in the period
between 2010 and 2015, the mortality of MSEs in the country increased by approximately 344%, from
169.000 bankruptcy cases in 2010 to 581.000 in 2015, and by correlating inflation with mortality of
companies, result was a positive correlation R = 0.989, showing a strong relationship between the two
variables on the screen.
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1 Introdução
Entre janeiro e outubro de 2015 foram abertas aproximadamente 1.690 mil novas
empresas no Brasil, de acordo com a apuração do Indicador Serasa Experian, superando em
4,6% a quantidade de empreendimentos abertos no mesmo período do ano anterior. Os
principais motivados para a abertura de uma empresa no Brasil são o desejo de ter o próprio
negócio, a identificação de uma nova oportunidade de mercado, exigência dos clientes ou
fornecedores, melhoria na renda, desemprego e outros (SEBRAE/SP, 2014, p. 20).
No Brasil, a concentração dos empreendimentos está no segmento de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, regulamentadas pela Lei Complementar 147/2014, que
contribuem significativamente para a geração de emprego e renda no país.
Contudo, o empreendedor enfrenta diversas dificuldades nos primeros anos de
funcionamento, que resultam na mortalidade de algumas empresas até o 5º ano de
funcionamento, especialmente em decorrência da falta de planejamento, da ausência de gestão
financeira e empresarial e do comportamento do empreender, segundo estudo realizado pelo
SEBRAE em 2014 sobre a Causa Mortis das Empresas. Em dezembro de 2015, quadriplicou a
quantidades de MPEs fechadas, comparado ao mesmo período de 2014, totalizando 581.040
micro e pequenas empresas que encerraram suas atividades no Brasil.
Considerando que um dos principais fatores para a mortalidade das MPEs no Brasil é a
ausência ou fragilidade no planejamento e gestão financeira, e que os fatores econômicos
representam 20% das principais causas, além de considerar que a economia brasileira passou
por momentos de instabilidades, no decorrer do ano de 2015, a exemplo do índice
inflacionário que aumentou, expressivamente, em 180,5% em relação ao índice de inflação de
2010, de acordo com dados do Banco Central do Brasil.
Dessa forma, este estudo tem como objetivo apresentar as principais causas da
mortalidade das micro e pequenas empresas brasileiras e verificar a correlação entre esta
variável e o índice de inflação no Brasil, sendo utilizado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – IPCA, índice oficial para mensuração da inflação, para fins de cumprimentos
de metas com o Fundo Monetário Internacional (FMI).
2 Micro e Pequenas Empresas - MPEs
De acordo com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa – SMPE, não há uma
definição exata para este tipo de empresa, tendo em vista que depende do objetivo e do
contexto que deve ser adaptados em função do atendimento ao objetivo da Política Pública.
A Lei Complementar 123/2006 define as Micro e Pequenas Empresas (MPE) de
acordo com o seu faturamento, onde as Microempresas são as sociedades empresárias,
sociedades simples, empresas individuais de responsabilidade limitada e o empresário
individual que, em cada ano-calendário, obtenham um faturamento máximo de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais).
Em relação ao conceito de Pequena Empresa, a SMPE (2014, p. 15) define como
sendo “aquela que, em cada ano-calendário, tenham receita bruta superior a R$ 360.000,00

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais)”.
Estas instituições representam uma parcela significativa das empresas constituidas no
Brasil, conforme detalhado na Figura1:

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 2013.
Figura 1 – Representatividade das MPEs

Segundo Estudo realizado pelo SEBRAE em 2014, relativo à Participação das MPEs
na Economia Brasleira (2014, p.6), foi identificado que:
as Micro e Pequenas Empresas já são as principais geradoras de riqueza no comércio
no Brasil (53,4% do PIB deste setor). No PIB da indústria, a participação das micro e
pequenas (22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%). E no setor de
Serviços, mais de um ter- ço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos
negócios.

Além disso, as micro e pequenas empresas contrinuem para o desenvolvimento social
e melhoria da economia, com a geração de emprego e renda, conforme SMPE (2014, P.13):
as microempresas, empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais
contribuem com parcela considerável da geração de emprego e renda em todo o país.
No âmbito local, esse setor desempenha papel ainda mais relevante, pois movimenta a
economia das cidades e colabora para a arrecadação de tributos a serem revertidos em
serviços e investimentos de interesse da população.

Contudo, os empreendedores enfrentam dificuldades no gerenciamento das empresas,
especialmente nos primeiros anos de vida. De acordo com o SEBRAE (2014), os principais
fatores para o fracasso das empresas são a falta de planejamento prévio, ausência de gestão
financeira e o comportamento do empreendedor. Estes fatores são considerados determinantes
para a contunuidade das empresas no Brasil.
Em decorrência dessas dificuldades, as empresas apresentam taxas de mortalidade
consideradas altas, em concordância com a citação de Chiavenato (2008, p.15) de que “nos
novos negócios, a mortalidade prematura é elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os
perigos não faltam”.
3 Mortalidade das MPEs no Brasil
Para Chiavenato (2008), as possíveis causas para a mortalidade nas empresas são:

Fonte: CHIAVENATO, 2008. PG 15
Quadro 1 – Causas das mortalidades das empresas.

Para Ferreira e Santos (2008) os fatores que contribuem para a mortalidade precoce das micro
e pequenas empresas são diversos e as pesquisas já realizadas apontam em várias direções.
Logo, os referidos autores dividiram os fatores contribuintes para a mortalidade em três
grandes blocos de variáveis, conforme o quadro 2, a seguir.

Fonte: Ferreira e Santos (2008, p.6)
Quadro 2 – Classificação dos fatores contribuintes para a mortalidade precoce.

Bonacin, Cunha e Corrêa (2009) realizaram um estudo intitulado Mortalidade dos
Empreendimentos de Micro e Pequenas Empresas: Causas e Aprendizagem, onde concluíram
que a causa da mortalidade ocorre devido a um conjunto de fatores associados que,
acumulados, contribuem para o fenômeno, sendo os principais deles a falta de planejamento
prévio, a escassez de linhas de crédito, baixa demanda por seus produtos e serviços e a
elevada carga tributária.
O SEBRAE (2014) apresenta como principais fatores para a mortalidade das MPEs a
falta de lucro/capital, falta de clientes, problemas com o planejamento e administração, além
de outros fatores.
No período entre 2010 e 2015, a mortalidade de MPEs nos país aumentou
aproximadamente 344%, passando de 169 mil casos de falência em 2010 para 581 mil em
2015.

4 Procedimentos metodológicos
A metodologia aplicada nesse artigo tem natureza exploratória e descritiva, tendo
como técnica principal a pesquisa documental, a partir da análise das informações coletadas
no bando de dados do Sebrae (DataSebrae), do banco de dados desenvolvido pelo Instituto
Brasileiro de Planejamento e Tributação para a Confederação Nacional do Comércio
(Empresômetro), e nos dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil e IBGE.
Os dados foram analisados, através da Correlação de Pearson, que de acordo com
Júnior e Filho (2009) é uma medida da variância compartilhada entre duas variáveis, com
estimativa de -1 a 1, onde para Júnior e Filho (2009, p. 119)
O sinal indica a direção positiva ou negativa do relacionamento e o
valor sugere a força da relação entre as variáveis. Uma correlação
perfeita (-1 ou 1) indica que o escore de uma variável pode ser
determinado exatamente ao se saber o escore da outra.
Com base na correlação de Pearson, buscou-se avaliar a relação entre a inflação e a
mortalidade das micro e pequenas empresas, os dados foram analisados com o auxílio do
programa Microsoft Excel 2013.
5 Correlação da mortalidade das MPEs e do Índice de Inflação
Considerando que um dos principais fatores para a mortalidade das MPEs no Brasil é a
ausência ou fragilidade no planejamento e gestão financeira, e que os fatores econômicos
representam 20% das principais causas, conforme Tabela 1, este estudo analisa a correlação
entre o Índice de Inflação e a Mortalidade das MPEs, considerando os anos de 2010 a 2015.
De acordo com Bacha (2004) a inflação é uma situação de aumentos contínuos e
generalizados dos preços dos bens e serviços em uma economia. Na inflação os aumentos dos
preços são contínuos no tempo e não esporádicos.

Fonte: Elaboração própria

A correlação mede o relacionamento entre duas variáveis X e Y, podendo ser negativa,
neutra ou positiva. Neste sentido, o Gráfio 1 apresenta uma correlação positiva entre a
Inflação e a Mortalidade das MPEs no Brasil, visto que se aproxima de 1% (0,99%).
Para este estudo, foi considerada a base de dados detalhada na Tabela 2:

Fonte: Elaboração própria

Neste sentido, considera-se que o aumento da Inflação durante o período analisado
pode ter contribuído com a mortalidade das micro e pequenas empresas brasileiras, visto que a
inflação é uma situação, um estado, uma circunstância em que se encontra uma sociedade
(BACHA, 2004). Todavia, este estudo também realizou uma correlação entre a inflação e
quantidade de MPEs e o seu faturamento, resultando num índice de correlação positivo com
(r)= 0,740, e (r)= 0,737, respectivamente.
É válido ressaltar que a correlação de Pearson mede a relação entre variáveis, e não a
causa entre as variáveis. Portanto, os resultados indicam que a inflação pode motivar a
mortalidade das MPEs, pelas consequências que podem decorrer do aumento dos preços,
como a diminuição do poder aquisitivo, e consequentemente, do consumo e crescimento
econômico. Todavia, tal influência não pode ser confirmada, através da correlação, e sim de
estudos sobre a causalidade.
5 Considerações Finais
Frente ao cenário econômico do Brasil em 2015, houve um significativo índice de
fechamentos de micro e pequenas empresas, comparadas aos anos anteriores, impactando a
participação destas na economia, uma vez que respondem por cerca de 93% das empresas no
Brasil, e na sociedade com o aumento do desemprego, ocasionado pela mortalidade das
MPEs.
Com base, nesse contexto, este estudo apresentou as principais causas relacionadas à
mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil e verificou a correlação entre esta
variável e a taxa de inflação no período de 2010 até 2015.
Conclui-se que considerando a correlação positiva entre as variáveis, considerada alta
devido à proximidade ao índice de 1%, é válido afirmar que há uma relação muito forte entre
a inflação e a mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil. Todavia, essa relação não
especifica que uma variável causa a outra. Portanto, sugere-se que sejam efetuados outros
estudos para verifica se o aumento da inflação é, de fato, um fator determinante para a
falência das micro e pequenas empresas no Brasil.
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