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Resumo:
Tem-se como objetivo deste trabalho, através de fundamentação teórica e pesquisa junto às
empresas, mapear e analisar os níveis e aspectos da educação financeira dos micros e pequenos
empresários da AMPE. Acredita-se que empresários financeiramente educados, fazendo boas
escolhas de consumo e investimento, principalmente na tomada de decisão eficaz, podem evitar
o endividamento das empresas e oportunizar uma maior competitividade dos processos
empresarias, criando empresas sólidas com forte capacidade de renda e emprego, tornando
países em desenvolvimento, economicamente ativos, posicionando-os de forma estratégica na
economia global. Entende-se então, que a educação financeira vem para preparar esse indivíduo
para os desafios de ser um empreendedor e garantir a longevidade das micro e pequenas
empresas, podendo a Universidade junto a AMPE desenvolver ações que melhorem o
entendimento conceitual e cooperem com a educação financeira dos empresários contribuindo
para uma maior qualidade de vida das pessoas e suas comunidades.
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Financial Education of entrepreneurs of the Association of micro
and small enterprises of the region of Tubarão - AMPE

Abstract
Therefore, the objective of this work, through theoretical foundation and research with the
companies, is to map and analyze the levels and aspects of financial education of AMPE's small
and micro entrepreneurs. It is believed that financially educated entrepreneurs, making good
choices of consumption and investment, especially in effective decision-making, can avoid the
indebtedness of the companies and opportune a greater competitiveness of the business
processes, creating solid companies with strong capacity of income and employment, making
Economically active countries, strategically positioning them in the global economy. It is

understood, therefore, that financial education comes to prepare this individual for the
challenges of being an entrepreneur and guarantee the longevity of micro and small companies,
and the University with AMPE can develop actions that improve the conceptual understanding
and cooperate with financial education Of entrepreneurs contributing to a better quality of life
for people and their communities.
Key-words: Education, Finances, Concepts

1 Introdução
Atualmente, as micro e pequena empresas no Brasil representam 27% do PIB nacional,
segundo Sebrae 2014. Essas 9 milhões de empresas juntas geram milhares de empregos
diretos e indiretos. Por isso, justifica-se o aprofundamento de estudos de educação
financeira empresarial, pois, de acordo com a instituição citada acima, a área financeira
faz com que aproximadamente a metade destas empresas não superem o terceiro ano.
A falta de capital próprio, ausência de liquidez e ineficiência das equipes, conforme
Sammut (2001) são alguns dos fator que causam a mortalidade dessas empresas. Por
isso acredita-se que a Educação Financeira seria determinante para garantir a
longevidade das pequenas e microempresas da AMPE. Percebe-se que, atualmente, o
Banco Central do Brasil faz um esforço no sentido de disponibilizar capital para as
empresas no Brasil.
Entretanto, o Banco Central aduz que “para usufruir dos benefícios econômicos que
podem ser proporcionados por esses produtos e serviços, é importante que os usuários e
clientes do sistema financeiro saibam como utilizá-los adequadamente”. Isto reforça a
ideia de que a Educação Financeira alavancaria maior competividade às pequenas e
microempresas da AMPE. Ainda de acordo com o Banco Central do Brasil, são
necessários alguns conhecimentos básicos, tais como: entender o funcionamento do
mercado e o modo como os juros influenciam a vida financeira do cidadão; saber comprar
de forma consciente; identificar as vantagens de planejar e acompanhar o orçamento
pessoal e empresarial, dentre outros.
1.1 educação financeira no mundo e no brasil
Estudos indicam que os níveis de educação financeira em todo o mundo são baixos,
estando associados com resultados financeiros adversos. Conforme a OECD (2001),
vários governantes têm se mostrado preocupados com o baixo grau de educação
financeira de seus cidadãos. A educação financeira foi levantada também pelo Conselho
ECOFIN, de 8 de maio de 2007, onde o Conselho convida os Estados-Membros a:
Intensificar significativamente os esforços tendentes a uma maior
sensibilização dos agregados familiares para a sua própria necessidade de
informação e formação – conjugando-os eventualmente com as
responsabilidades e iniciativas que cabem à indústria financeira – por forma a
proporcionar-lhes um melhor nível de preparação, sem descurar a devida
proteção dos investidores (CCE, 2007, pag. 3).

A recente pesquisa Ratings Services Global Financial Literacy Survey (2014), realizada em 144
países com mais de 150 mil adultos, a S&P, mostra que somente 35% dos brasileiros

responderam corretamente as questões relacionadas aos conceitos analisados, sendo eles:
diversificação de risco, inflação, habilidade numérica e juros compostos; Colocando o Brasil na
74º posição do ranking global. Tal pesquisa melhora nossa compreensão sob a importância de
se investir em Educação financeira, e tem forte potencial de melhorar o direcionamento de
programas e projetos.
Ter cidadãos instruídos e informados sobre temas e conceitos financeiros básicos e úteis à
gestão do dinheiro e orçamento familiar auxilia os indivíduos para que possam tomar decisões
econômicas e financeiras fundamentadas e acertadas (APB, 2014).
Conceitua-se então, a educação financeira como “uma combinação de consciência,
conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos essenciais para tomarem as decisões
financeiras e, finalmente, alcançar bem-estar financeiro individual” (OECD, 2011, pag. 3)
preparando esse personagem para os desafios da vida empresarial.

1.1.1 Educação financeira empresarial
Martins (2004) atenta para o fato de que o número de empresários que não sabem a diferença
entre um balanço, uma demonstração de renda e um fluxo de caixa, é enorme. Muitos
apresentam até mesmo rejeição diante de expressões financeiras.
Percebendo essa dificuldade na compreensão da base dos conceitos financeiros, entende-se
porque o empresário encontra dificuldade na hora de planejar a curto, médio e longo prazo,
identificar oportunidades, precipitar riscos, e também, dificuldade frente complexidade dos
instrumentos financeiros.
Como resultado deste, em março de 2015, o CNSF e o IAPMEI assinaram um Protocolo, no
âmbito Nacional, em que:

[...] reconhecem que a formação financeira deve ser valorizada no
âmbito da formação para empreendedorismo. Este é um domínio de
conhecimentos relevantes para apoiar os empreendedores na criação das
suas empresas, atingindo-se por essa via objetivos econômicos e de
ordem social que contribuem para o crescimento econômico sustentado.
(IAPMEI; CNSF, 2015)

O PNFF (2016), explica que os empresários precisam compreender os aspectos
financeiros para que possam enfrentar os desafios da gerência empresarial, adotando
práticas e posturas para este. Citando ainda o fato de que estes aspectos são mais amplos,
obrigando-os a desenvolver mais competência frente ao sistema econômico financeiro.
A formação financeira, no âmbito deste referencial, é o processo através do
qual empreendedores, empresários e gestores de micro, pequenas e médias
empresas adquirem e desenvolvem conhecimentos económicos e financeiros
e adequam comportamentos e atitudes de gestão na resposta às necessidades
e às condicionantes económicas. (PNFF, 2016)

A INFE, grupo criado no contexto da OCDE, junto com os G20, colocou a educação financeira
empresarial como prioridade em suas atividades reconhecendo sua importância no meio.
Formação financeira para empreendedores conforme OCDE (2013):

Reconhecem a separação entre as finanças pessoais e as da empresa;
Sabem onde recorrer para obter ajuda;
Melhoram os seus conhecimentos sobre o sistema econômico e financeiro, os
produtos e conceitos relevantes;

Desenvolvem as suas capacidades, conhecimentos, atitudes e confiança.
Percebendo a importância dessa estrutura empresarial, a educação financeira empresarial
caracteriza-se como uma forma de sobreviver e atingir um bom desempenho econômico.

2 Mortalidade das micro e pequenas empresas
O Brasil conta hoje com 6,4 milhões de estabelecimentos. Desse total, 99% são
pequenos negócios (MEI + ME + EPP) (SEBRAE, 2014).
Quando um indivíduo decide empreender, ele assume a responsabilidade de administrar um
novo negócio. Pauli e Cruz (2007) levantaram em seu estudo que a mortalidade ocorre,
principalmente, nos empreendimentos por necessidade, onde as atividades são iniciadas pelo
fato de o indivíduo não conseguir melhor oportunidade no mercado de trabalho.
Empreendimentos por necessidade tendem a se concentrar em mercados
altamente competitivos - por vezes saturados - na forma de micro e pequenas
empresas, resultando em um ambiente favorável ao aumento da mortalidade
destas. Isso ocorre em função de poucas barreiras à entrada existentes nestas
estruturas de mercado, dentre elas o baixo capital inicial exigido. (PAULI;
CRUZ, 2007)

Um estudo do IBPT (2013), especialista em governança tributária, mostra que se forem
consideradas todas as empresas, tem-se um Índice de Mortalidade, conforme tabela 1, que
chega a 15,41% no primeiro ano de vida. Analisando apenas as micro e pequenas
empresas, o índice sobe para 16,32% das empresas. Até o 5º ano 44,95% das empresas
fecham e até o 20º ano mais de 87% das empresas encerram suas atividades.

Fonte: Adaptado de Ibpt, 2013.
Tabela 1 - Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas

O Sebrae (2014) levantou a Causa Mortis dessas empresas e apontou como parte do
processo de mortalidade o não planejamento financeiro, onde o capital de giro não é
suficiente para cobrir os custos variáveis da empresa, havendo assim falta de estímulo
para continuar operando.

Shumpeter (1911), em sua obra The Theory of Economic Development: An Inquiry into
Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, cita que “os empreendedores são
a força motriz do crescimento econômico”. Orientações para uma tomada de decisão
financeira eficaz são tão necessárias quanto orientações sobre plano de negócios e
formalização do empreendimento. Para que isso ocorra, se faz necessário conhecimento
sobre os produtos financeiros e dimensionamento sobre impactos nas tomadas de decisão.
Com isso, espera-se que haja o entendimento de que a Educação Financeira está intimamente
ligada aos processos enfrentados por uma micro e pequena empresa, já que a falta dela reflete
no comportamento da organização. Percebe-se, então, que o retorno dos empreendedores frente
ao questionário aplicado está correlacionado ao êxito da empresa.
3 Objetivos
3.1 Objetivo geral
Mapear os principais problemas na área da educação financeira das empresas da Associação das
Pequenas e Micro Empresas da região de Tubarão.
3.2 Objetivos específicos
a)

Fazer levantamento bibliográfico com autores de referência para sustentar
conceitualmente o objetivo;

b)

Elaborar um questionário para ser aplicado nas empresas;

c)

Aplicar o questionário de pesquisa nas pequenas e micro empresas;

d)

Analisar os dados do questionário;

e)

Mapear os principais problemas encontrados na área da gestão financeira das
pequenas e micro empresas;

f)

Divulgar os resultados obtidos através de artigos ou banners, visando uma maior
aproximação das empresas junto à Universidade.
4 Metodologia

4.1 Classificação da pesquisa
Gil (2012, p.26) define pesquisa como “o processo formal e sistemático de
desenvolvimento do método cientifico”, sendo assim, entende-se pesquisa como um
acervo de práticas com o objetivo de expor novos estudos no meio científico,
possibilitando a associação entre a teoria e a prática na área estudada. Desta forma, o
estudo teve o objetivo de mapear os principais problemas na área da educação financeira
dessas empresas, classificando a pesquisa como descritiva, já que tem por objetivo análise
dos aspectos de um grupo.
4.2 População da pesquisa e amostra
Gil (1994, p.91) explica que “[...] as pesquisas sociais abrangem um universo de
elementos tão grande que se torna impossível considera-los em sua totalidade”, definindo
população como indivíduos com características semelhantes e amostra como subconjunto
da população.
Sendo assim, a pesquisa teve como população os empresários de Tubarão/SC e região,
optando-se pela utilização de amostra intencional, onde neste tipo de amostragem o
pesquisador escolhe os elementos da composição da amostra, conforme seu julgamento
(RICHARDSON et al., 1999), devido à proximidade dos estudantes pesquisadores com
as empresas, totalizando 52 entrevistados.

Para realizar a pesquisa foram utilizados acadêmicos do artigo 170 CE/SC contemplados
com o PROAC e estudantes voluntários. Dentro do objetivo e para preservar a qualidade
deste, os participantes foram capacitados por professores orientadores em um encontro,
anterior a saída de campo, com o intuito de tirar dúvidas frente a educação financeira e
frente a cada uma das questões abordadas no questionário.
4.3 Coleta de dados
Como instrumento de coleta de dados, aplicou-se um questionário com perguntas
fechadas, com a intenção de analisar o nível de educação financeira empresarial de cada
indivíduo. O conjunto dessas informações foi avaliado e posteriormente transcrito em
forma de gráfico conservando a opção assinalada. A partir disso, foi possível analisar os
níveis e aspectos da educação financeira dos micros e pequenos empresários.
5 Resultados e discussões
O Sebrae (2015) em uma pesquisa nacional constatou que a idade do MPE teve uma leve
propensão ao envelhecimento. A idade média de um MPE em 2013 era de 37,3 anos em
2013 e passou para 38,2 anos em 2015. A maior concentração de empresários está na
faixa dos 30 a 39 anos, logo em seguida a faixa dos 40 a 49 anos. Dentre os entrevistados
(gráfico 1), as maiores concentrações encontram-se entre 30 e 34 anos com 19,20% e
entre 40 e 44 anos com também 19,20%.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.
Gráfico 1 – Indique sua faixa etária

Analisando a escolaridade dos entrevistados (gráfico 2), percebe-se que 40,40% possui
ensino médio completo, seguido do ensino superior completo com 28,80%. Para o Sebrae
(2015) a média nacional dos MPE com ensino médio completo é de 62%. Já o ensino
superior completo representa 11,10% dos micro e pequenos empreendedores.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.
Gráfico 2 – Nível de escolaridade

Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e Meu Bolso Feliz constatou que 79% dos
indivíduos compram de forma parcelada. Dentre os entrevistados pelo presente trabalho,
90,40% compram dessa forma, ultrapassando a média encontrada. Segundo o SPC
(2015) os indivíduos se sentem mais à vontade para comprar com elevado número de
parcelas, pois assim o valor da prestação diminui e as possibilidades de compra
aumentam. Conforme resultado encontrado (gráfico 3), mais de 80% das empresas
possuem compras realizadas de forma parcelada.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.
Gráfico 3 - Atualmente, a empresa possui compras realizadas de forma parcelada? ( Crediário, crédito
totativo, cheque pré - datado cartão de crédito, etc)

Ao final do período de análise do questionário, percebeu-se que 88,50% dos indivíduos
não consideram sua empresa endividada.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.
Gráfico 4 – Você considera sua empresa endividada?

Os dados acerca de possuir prestações/obrigações em atraso demonstram que 90,40% dos
empresários possuem algum atraso, demonstrando que os empresários não entendem bem
as expressões financeiras endividamento e inadimplência.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.
Gráfico 5 – A empresa possui prestações/obrigações em atraso?

O gráfico 6 mostra que de 51,90% dos empresários já tiveram que recorrer a outras formas
de endividamento para cobrir prestações/obrigações anteriores.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.
Gráfico 6 – A empresa utiliza empréstimos como cheque especial, cartão de crédito ou outros para o
pagamento de prestações/obrigações?

6 Considerações finais
Constantes mudanças no mercado financeiro e aumento do crédito e da renda familiar fazem
com que uma sociedade, não muito familiarizada com expressões financeiras, apresente
dificuldades frente a tomadas de decisão econômico financeiras. Diante disso, essa pesquisa
teve por finalidade mapear e analisar os níveis e aspectos da Educação Financeira dos Micro e
Pequenos empresários da AMPE.
As respostas obtidas na pesquisa nos permitem verificar uma predominância de um empresário
um pouco mais novo que a média nacional, com o nível de escolaridade, onde a maioria
(86,50%) possui pelo menos Ensino Médio completo, podendo ser considerado alto se
comparado a média brasileira.
Com relação ao perfil de compra, verificou-se que todos dos entrevistados compram de forma
parcelada e comprometem o seu faturamento com essas obrigações, sendo que 90,40% deles
possuem prestações em atraso e pouco mais de 50% utilizam de algum tipo de empréstimo para
quitar essas parcelas, apenas transferindo a dívida de um lugar para outro.

Conclui-se, também, que os entendimentos dos conceitos de educação financeira não são
claros para os empresários; pois quando questionados em relação à situação do
endividamento das empresas, as respostas de investigação e confirmação se contradizem.
Considerando que a maioria dos empresários afirmam estar com prestações atrasadas,
acredita-se que a Universidade junto a AMPE poderia desenvolver ações que melhorem
o entendimento conceitual e contribuam com a educação financeira dos empresários.
A partir dos dados pesquisados, evidencia-se a relevância da educação financeira e a
necessidade deste tema ser amplamente trabalhado por órgãos governamentais quanto por
entidades como a AMPE, SEBRAE e outras afins.
Para os próximos trabalhos, recomenda-se a reaplicação do questionário, com algumas
adaptações, em outras amostras. Sugere-se, também, que essa amostra seja menos abrangente
quanto à localidade das micro e pequenas empresas com objetivo de reduzir conclusões não
condizentes com a realidade.
Como fronteira a ser trabalhada do estudo, destaca-se a omissão de respostas já que as questões
abordadas tratam de aspectos financeiros muitas vezes restritos.
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