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RESUMO

Partindo-se do pressuposto amplamente aceito de que

entre as fraquezas dos pequenos negócios encontram-

se os problemas de capitalização e a falta de cons-

ciência sobre os conceitos de marketing, o presente

trabalho propõe analisar as práticas de

marketing e finanças a luz do processo

cognitivo de percepção de empreendedores

sobre o ambiente externo. Para isto, um

estudo de natureza descritiva foi desenvolvi-

do junto a 73 empreendedores que gerenci-

am pequenos negócios informais. Como

resultado, identificou- se que, de modo

geral, não existe uma relação clara entre a

maneira como eles percebem o ambiente e

as práticas administrativas nas duas áreas

foco deste trabalho. Através da discussão

destes resultados, a luz da literatura existen-

te, pretende-se aprofundar o conhecimento

na área de empreendedorismo, ampliando a

compreensão sobre os modelos que expli-

cam o comportamento empreendedor.
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ABSTRACT

It is commonplace that capitalization problems and

lack of awareness on market concepts are among the

weaknesses of small businesses. Current research

analyzes marketing practices and finance according to

the e n t r e p r e n e u r s '

cognitive perception

process on the external

environment. A descrip-

tive study has been

developed among 73

entrepreneurs who are

responsible for the

management of small

informal businesses.

Results show that, as a

rule, there is no clear

relationship between

the way they perceive

the environment and the

administrative practices

in the two areas under

analysis. Discussion on

these results according to current literature intends to

go deeper in the knowledge of entrepreneurship and to

understand better the patterns that explain the entre-

preneur's behavior.
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INTRODUÇÃO

A definição do que seja uma pequena empresa
tem, ao longo dos anos, ocupado espaço na literatura
pertinente da área, enquanto se busca um critério
homogeneizador para conceituálas (LEONE, 1991).
Tal indefinição tem, por vezes, sido apontada como
sendo uma barreira fundamental na construção de
uma teoria sólida que identifique conceitos pertinentes
a empresas deste porte, o que poderia fazer emergir
discussões que ajudariam a transpor alguns dos seus
reconhecidos problemas. Isto porque, se por um lado
não' existe concordância em relação a um conceito
único, pode-se afirmar que existe um consenso entre
os pesquisadores de que os pequenos e os novos
negócios estão associados a problemas gerenciais
que explicam suas altas taxas de fracasso (CROMIE,
1991). O ônus deste resultado é, por vezes,
relacionado àqueles responsáveis pela formulação de
políticas públicas para pequenas empresas que
deveriam objetivar o desenvolvimento de programas
apropriados à assistência e à continuidade destes,
negócios (SMALLBONE, l 990).

Como conseqüência do entendimento destas
questões, uma parte importante das ações políticas
está voltada ao incremento da capacidade de
geração e aumento de empregos a nível local, através
do apoio à criação de novos negócios utilizando a
figura do empreendedor. No entanto, apesar dos
esforços em prol do desenvolvimento nacional e
regional, pouco tem sido feito no sentido de avaliar os
reais resultados destas ações. Esta ausência de
informações nacionais impede que o processo seja
avaliado e, se necessário, redesenhado no sentido de
torná-los mais efetivos. Um importante ponto de
partida é o reconhecimento das principais deficiências
gerenciais vivenciadas desde a identificação da
oportunidade de um novo negócio até a formalização
e desenvolvimento da nova empresa.

Neste sentido, identifica-se que o objetivo deste
trabalho é analisar as atividades organizacionais
praticadas por empreendedores que possuem
pequenos negócios informais. De maneira específica,
busca-se entender o processo cognitivo sofrido pelo
empreendedor para interpretar o ambiente de suas
atividades e as ações propagadas a partir desta
interpretação, buscando um enfoque primário sobre
aquelas atividades de natureza mercadológica e
financeira. A escolha por estas duas áreas é

estratégica à medida que se reconhece, da literatura
prévia, serem estas as duas principais áreas
assoc iadas ao sucesso/ f racasso de novos
e m p r e e n d i m e n t o s o r g a n i z a c i o n a i s
(McCARTANQUINN; CARSON, 2003).

Uma outra contribuição importante que se
pretende trazer com este estudo diz respeito ao
entendimento das operações dos trabalhadores da
economia informal, conseqüência de ações e apoio
do poder público, já que a maioria dos estudos sob o
tema enfoca a micro ou a pequena empresa já
formalizada e suas idiossincrasias (CRUZef a/., 2003).

REFERENCIAL TEÓRICO

As pequenas empresas tendem a ser
consideradas mais inovadoras e flexíveis que as
grandes, dada à liberdade de expressão inerente a
maioria delas, o que induz a um comportamento
organizacional criativo e inovador (FREEL, 1999). De
maneira geral, entre outras características, elas estão
mais próximas do mercado, tem capacidade de operar
com margens menores e podem tomar decisões mais
rápidas. Por outro lado, apresentam recursos
financeiros, humanos, materiais e informacionais
limitados.

A correlação entre empreendedorismo e
pequenos negócios é altíssima. Uma das formas de
diferenciar organizações é através da separação entre
propriedade e gestão. Nos pequenos negócios,
propriedade e gestão são exercidas pela mesma
pessoa, o empreendedor, e por isto as características
empreendedoras ou os fatores que compõe o
empreendedorismo são de vital importância para a
permanência no mercado e o futuro crescimento do
negócio. Neste sentido, ao estudar as ferramentas de
suporte à gestão dos pequenos negócios, é necessário
considerar o empreendedorismo e seus mecanismos
de criação e desenvolvimento de novos negócios.

Muito do e s f o r ç o em e n t e n d e r o
empreendedorismo e a criação de novos negócios tem
focado nas característ icas individuais dos
empreendedores. Desde o trabalho seminal de
McClelland (1961) que focava a necessidade de
alcance como uma característica da personalidade
empreendedora, o campo tem examinado diferentes
traços da personalidade como o autocontrole, a
propensão ao risco e os valores pessoais numa
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variedade de diferentes estudos.

Segundo Becherer e Maurer (1999, p. 28), esta
linha orientada pelos traços de personalidade foi
caracterizada como "inadequada para explicar o
fenômeno do empreeendedorismo".

A variedade de perspectivas é mais bem
entendida através de uma abordagem integrativa que
tem sido atualmente desenvolvida para explicar o
comportamento empreendedor. Nesta linha, sugere-
se que o empreendedorismo é uma atividade que só
pode ser explicada através da combinação simultânea
de elementos individuais associados a este fenômeno.
Um modelo desenvolvido por Gartner (l 985) integra
quatro grandes dimensões do empreendedorismo:
características do indivíduo que inicia o novo negócio,
a organização que é criada, o ambiente em torno do
novo negócio e o processo pelo qual o novo negócio é
iniciado.

O modelo de Shaver e Scott (1991) também traz
a tentativa de explicar a atividade empreendedora em
termos de interação entre variáveis. Na sua estrutura
teórica, os pesquisadores rejeitam a abordagem
unicamente personalística e propõem que é
necessário explicar como o ambiente externo é
entendido na mente do potencial empreendedor (o
processo de cognição social) e como ele escolhe agir
diante desta percepção. Em outras palavras, é crítico
entender como as representações cognitivas são
traduzidas em termos de ações práticas.

Mais recentemente outros modelos têm sido
desenvolvidos no sentido de reconhecera importância
da interação conjunta entre uma série de variáveis. E o
caso do modelo proposto por Korunka et al., (2003),
que defendem que dentro do cenário de criação de
novos negócios, alguns aspectos importantes devem
ser considerados. Entre eles, os autores destacam: as
características ligadas à personalidade, aos recursos
pessoais (e.g. capacitação), ao ambiente e às
atividades organizacionais. A interação conjunta
destes constructos tem também por finalidade
entender a realidade do processo empreendedor num
prisma maior do que aquele usual de análise única
das características pessoais daqueles que se
aventuram num novo negócio.

Dentro desta perspectiva multidimensional de
entendimento do comportamento empreendedor, e
tomando como base o modelo proposto por Korunka

et al (2003), as atividades organizacionais serão o
principal foco deste estudo. Ao enfocar esta área de
estudo, o trabalho aborda uma questão primária
relacionada à maneira com a qual o empreendedor
interpreta e aborda o ambiente no qual está inserido.
Na visão de Glade (1967), o sucesso de uma
organização é estreitamente relacionado à
capacidade com a qual o empreendedor percebe e
age diante das oportunidades de um determinado
ambiente.

A partir deste ponto de vista, a interpretação do
empreendedor sobre o ambiente circulante do
negócio é dependente de suas crenças. Isto significa
que quando o ambiente é interpretado como
concreto, mensuráve l e determinante, o
empreendedor usa dados e coleciona informação a
fim de descobrir qual a combinação que levará a uma
maior efetividade de suas operações. Por outro lado,
quando o ambiente é interpretado como não-
determinístico, a intuição é a principal ferramenta na
busca do sucesso. Finalmente, pode-se concluir que
estas variáveis determinam a abordagem a ser
utilizada pelos empreendedores junto ao ambiente em
termos das ações que irão ser desenvolvidas.

Entendido o processo de cognição social no
qual o empreendedor interpreta o ambiente, busca-se
agora identificar as ações empreendidas no decorrer
do desenvolvimento dos novos negócios. Como
justificado no início deste trabalho, a primeira área de
atenção está ligada às atividades de marketing e a
segunda relacionada às finanças. Dentro do primeiro
sub-grupo, os de ações de marketing, novos
empreendimentos são geralmente iniciados por
indivíduos com disposição para trabalho duro,
motivados, com visão e ambição, atributos estes que,
se integrados a uma orientação para marketing,
podem aumentar as chances de sucesso do negócio
(BECHERER et al, 2003). Inicialmente, as pequenas
firmas se deparam com desafios de marketing, que
podem determinar o seu futuro. Isto porque, pequenos
negócios são dependentes não apenas dos produtos,
mas também da eficácia destes produtos dentro dos
respectivos mercados. Enquanto este princípio é válido
para grandes e pequenas firmas, estas últimas, menos
preparadas, podem sofrer pela falta de capacitação
de ferramentas de marketing.

Carson e Gilmore (2000) ainda argumentam
que no ambiente de empresas no estágio inicial de sua
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criação, o marketing é dominado pelas características
do empreendedor, o que leva pequenas empresas a
um cenário de planejamento implícito de marketing,
com aspectos menos formais e estruturados que as
estruturas teóricas conhecidas. Os autores também
reconhecem que é necessário primeiro identificar o
estágio do ciclo de vida das organizações para depois
caracterizar as atividades de marketing. De maneira
particular, para fins deste esforço de pesquisa, aqueles
autores defendem que a orientação é basicamente
feita para o produto e aceitação deste entre os
consumidores. Isto significa que as atividades de
marketing são dominadas por uma postura reativa em
termos do comportamento dos consumidores e das
mudanças no mercado. Com a evolução do negócio,
aparecem as ações ligadas ao desenvolvimento de
publicidade e no posteriormente uma postura própria
é tomada pelo empreendedor com base nas práticas
de marketing que foram entendidas como bem
sucedidas no decorrer da existência do negócio.

A partir dos ensinamentos dos autores
anteriores, é interessante pontuar que os negócios,
independentemente do seu porte irão se envolver em
atividades de marketing. Isto porque, eles possuem um
produto ou serviço, que será oferecido a um
determinado preço sob determinadas condições
promocionais em um local caracterizado como a
praça onde ele é comercializado. Nestas condições,
pode-se afirmar que qualquer negócio pode ser
identificado dentro da estrutura conceituai dos 4Ps. O
que irá acontecer é que esta estrutura teórica,
esperada como pragmática, irá ser determinada de
acordo com a importância dada pelo empreendedora
cada uma destas questões. Isto significa reinterpretar o
conhecimento acadêmico escrito nos livros para uma
questão muito mais prática.

Por exemplo, o conceito de marketing ligado ao
processo de planejamento de marketing, descrito
teoricamente como sendo algo complexo que envolve
o exame de uma série de variáveis ambientais, pode
ser operacionalizado pelo empreendedor através da
avaliação restrita de apenas algumas variáveis que
estão fora do seu controle e aquelas que estão sob o
seu controle, o que em última instância pode ser
caracterizado como sendo uma abordagem implícita
de planejamento de marketing.

No modelo desenvolvido por Carson e
Gilmore (2000), os autores sugerem ainda que as

atividades de marketing são dependentes do
acúmulo de experiência ganha durante o decorrer do
tempo e das redes de marketing formadas durante o
desenvolvimento do negócio, que podem ser
identificadas a partir da busca consciente, por parte
dos empreendedores, de informações com outros
indivíduos que eles crêem possuir mais conhecimento
do que eles ou ainda através de conversas informais
que eles naturalmente fazem no decorrer do negócio.

Finalmente, os autores prevêem a questão do
marketing inovador, inovação esta que geralmente
está associada aos pequenos negócios por sua
própria natureza flexível, mas que, no entanto, não é
fe i ta de maneira consciente, já que os
produtos/serviços são apenas marginalmente
diferenciados daqueles dos concorrentes e muito do
que se reconhece como sendo inovação não passa
de uma resposta a reação do mercado consumidor.

Becherer et al., (2003) complementam que, no
entanto, esta ambiência interna não é totalmente
conhecida, o que significa dizer que estes
instrumentos não formais de gerenciamento,
a l t amen te i n f l u e n c i a d o s pela f i gu ra do
empreendedor , não são a d e q u a d a m e n t e
investigados.

De maneira particular, como foco deste
trabalho, as práticas de marketing não serão
analisadas em função das características do
empreendedor, mas a luz da percepção que estes têm
do ambiente externo.

Em relação às atividades ligadas às finanças, a
falta de capital é freqüentemente citada como sendo
um dos fatores impeditivos do comportamento
empreendedor (e.g. ZOUAIN; BARONE, 2004).
Neste sentido, a gestão do capital de giro se
apresenta como uma atividade importante na
administração realizada pelos empreendedores em
seus negócios. De maneira a sintetizar as práticas
financeiras de gestão de capital de giro, Theiss e
Wilhelm (1988) propõem um modelo para
c lass i f i cação da s i tuação f inance i ra das
organizações comparando Capital Permanente
Líquido (CPL), o Investimento Operacional em Giro
(IOG) e o Saldo de Tesouraria (T). O Quadro l
mostra as diferentes situações financeiras para as
combinações dos sinais das variáveis que revelam
como a gestão do capital de giro ocorre. Tais
situações estão relacionadas com o desempenho
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Tipo
I
II
III
IV
V
VI

CPL
+
+
+
-
-
-

IOG
-
+
+
+
-
-

T
+
+
-
+
-
+

Situação Financeira
Excelente

Sólida
Insatisfatória

Péssima
Muito ruim
Alto risco

Quadro 1: Situações financeiras de acordo com a gestão do capital de giro
Fonte: Theiss e Wilhelm (l 988).

Dessa forma, as ações dos empreendedores,
em relação à atividade de gestão do capital de giro,
podem ser percebidas aplicando o modelo descrito
anteriormente. Já, as práticas gerenciais em relação a
essa atividade podem ser descritas como: i)
predisposição a mensurar a necessidade de
investimento em capital de giro; ii) adequar o valor de
contas bancárias e de dinheiro em mãos à real
necessidade de pagamentos; ii) adequar valores e
prazos a receber com os prazos e valores dos
pagamentos; iv) fazer quantidades de seus produtos
de acordo com a as saídas em meses diferentes de
forma a minimizar o estoque de produtos acabados;
iv) comprar a matéria-prima de acordo com as
quantidades dos produtos que forem feitos, de forma a
minimizar o estoque dessas (ASSAF NETO; SILVA,
2000).

METODOLOGIA

Este trabalho dedica-se a estudar feiras
enquanto eventos públicos, compreendendo-as como
fruto da ação do governo local. As feiras têm o
objetivo de oferecer novas oportunidades de
ocupação e rendimento para a força de trabalho,
através do desencadeamento de condições favoráveis
à comercialização dos produtos desenvolvidos por
pequenos empreendedores, bem como favorecer a
realização de novos negócios. Sendo assim, é fácil
perceber a estreita relação entre empreendedorismo e
feiras, a partir da idéia de que essas representam um
ambiente propício ao desenvolvimento da prática
empreendedora.

Nessa argumentação identifica-se a feira que
ocorre diariamente, desde l 979, na Avenida Beira
Mar, na cidade de Fortaleza, como o campo de
aplicação da pesquisa. A feira, tombada como
patrimônio do município, possui 609 boxes de
produtos artesanais. A Prefeitura de Fortaleza possui
uma parceria com a Associação dos Feirantes de

Artesanato da Beira-Mar, e o apoio dessa é vinculado
à promoção de infra-estrutura, fiscalização e
manutenção. Em governos passados, algumas
esparsas ações de capacitação na área de
atendimento ao cliente foram conduzidas.

A tipologia, ou nível de pesquisa que auxilia o
desenvolvimento metodológico do estudo, assume a
condição exploratória-descritiva. Exploratória porque
neste caso a pesquisa procura desenvolver conceitos
novos, ainda não suficientemente explorados.
Descritiva porque tem como objetivo primordial
evidenciar a associação existente entre a interpretação
do meio ambiente e as práticas administrativas ligadas
às áreas de marketing e finanças. O uso de pesquisas
exploratórias e descritivas, segundo Gil (1994), é
corriqueiro entre os cientistas sociais já que a
utilização destes conceitos poderá modificar a inter-
relação entre os elementos e a retro-alimentação de
grupos sociais específicos, como empresas e órgãos
públicos.

A população escolhida como objeto" de estudo
foram os feirantes que possuem pequenos negócios
informais, instalados na feira permanente da Avenida
Beira Mar. O tipo de amostragem adotada para o
procedimento de coleta dos dados foi a não-
probabilística por conveniência. Desta forma, os
critérios de conveniência utilizados na amostra foram
os interesses e a disponibilidade dos feirantes em
participar da pesquisa. Os dados foram reunidos por
meio da aplicação de 73 questionários. Foi realizado
um pré-teste abrangendo uma amostra de dez
respondentes (SUDMAN; BLAIR,1998), o qual
sinalizou para a importância de sintetizar o
instrumento de coleta buscando reorganizá-lo em
menor número de questões. Esse esforço deu-se em
razão da necessidade de adequar o trabalho de
campo à disponibilidade de tempo dos respondentes,
uma vez que a viabilidade de encontrar os diversos
feirantes era somente no próprio local de trabalho.
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Finalmente, chegou-se a um instrumento de coleta
composto por vinte questões objetivas e seis questões
subjetivas.

A literatura teórica revisada sugere que a
maneira como o empreendedor interpreta o ambiente
pode explicar o seu comportamento diante das ações
desenvolvidas na criação e desenvolvimento de novos
negócios. Neste sentido, as variáveis a serem
examinadas são de duas naturezas: aquelas ligadas
ao processo cognitivo de interpretação do ambiente e
as ações mercadológicas e financeiras decorrentes
desta primeira etapa de interpretação. Em relação aos
aspectos cognitivos, primeira parte do questionário,
serão examinadas as seguintes variáveis: percepção
das dificuldades para iniciar um novo negócio, as
considerações de insucesso das atividades e a
percepção de dificuldades em diferentes áreas
relacionadas às atividades organizacionais.

Na segunda parte do questionário relativa às
ações mercadológicas e financeiras praticadas pelos
empreendedores, as perguntas foram divididas em
três seções, a primeira, com nove questões objetivas,
sobre dados que traçariam o perfil sócio-econômico
dos empreendedores pesquisados. A segunda, onde
investigou-se a visão dos entrevistados quanto à
prática de marketing em seus negócios, envolveu uma
questão objetiva e seis subjetivas. A última seção,
contendo seis questões objetivas, baseadas no
modelo de Theiss e Wilhelm (1988), tinha como
finalidade avaliar a situação financeira dos
empreendedores.

As questões subjetivas relativas à área de
marketing foram categorizadas no intuito de facilitar a
análise dos resultados. Na questão onde os
entrevistados discorriam sobre os motivos para
escolha do seu produto, a análise do conteúdo das
respostas foram enquadradas em oito categorias, a
saber: 1) Análise de mercado, 2) Afinidade do
empreendedor com o produto, 3) Influência de
parentes/amigos, 4) Ocupação prévia, 5) Cursos de
especialização, 6) Percepção sobre melhores margens
de lucro e 7) Outros.

Na questão onde os entrevistados discorriam
sobre as informações utilizadas previamente à decisão
de iniciar o negócio, os pesquisadores conduziram
perguntas abrangendo as variáveis normalmente
encontradas em planos de negócios como quantidade
prevista para venda, preço e margem de lucro
esperada. As demais questões de marketing

enfocavam questões como o diferencial dos produtos
e as ações praticadas com vistas à manutenção e
aumento das vendas. No caso de finanças os
entrevistados foram questionados sobre a posição de
seu capital de giro, por meio das rubricas que formam
o CPL (Capital Permanente Líquido), o IOG
(Investimento Operacional em Giro) e o T (Saldo de
Tesouraria), além de serem perguntados sobre a
intensidade com a qual executavam as práticas
gerenciais recomendadas na gestão do capital de
giro.

Para responder o objetivo principal desta
pesquisa, uma associação entre as variáveis ligadas
aos aspectos cognitivos de interpretação do ambiente
e as práticas de marketing e finanças foi procedida.
Neste caso, buscou-se analisar a existência de uma
relação entre a maneira como os empreendedores
interpretam o meio-ambiente e as atividades
desenvolvidas.

A análise dos resultados, conteúdo da próxima
seção deste texto, irá primeiro descrever os resultados
da pesquisa no que diz respeito às características dos
entrevistados, os aspectos cognitivos e as ações de
marke t i ng e f i n a n ç a s p r a t i c a d a s p e l o s
empreendedores. Em seguida, será procedida uma
análise de associação entre as práticas destas ações e
a interpretação cognitiva do ambiente.

RESULTADOS

Uma análise inicial acerca do perfil dos
empreendedores que participam da feira mostra que
as atividades praticadas dividem-se basicamente entre
confecções, acessórios e itens de cama, mesa e
banho. Em relação à idade do principal gestor do
negócio, 52% dos entrevistados têm entre 26 e 45
anos, com uma parcela de 15% com idade superior a
56 anos. Em relação ao sexo, as mulheres
apresentam-se em maioria, como 59% das
entrevistadas. Os entrevistados apresentam nível de
escolaridade de prevalência entre o 2° grau completo
(47%) e l ° grau completo (21 %).

Os negócios informais pesquisados envolvem,
na maioria dos casos, duas pessoas (43%) dentro de
uma relação de parentesco de cônjuge (27%) e pais e
filhos (23%). Na maioria, os principais responsáveis
pelos negócios estão envolvidos com a atividade
escolhida há menos de cinco anos (37%). A maioria
destes agentes empreendedores (81%) sobrevive
unicamente da renda desses seus negócios, enquanto
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19% possuem renda extra, oriunda basicamente de
outros pontos de venda e da aposentadoria. Os
entrevistados (41%) declaram integrar famílias com
renda total entre 2 e 5 salários mínimos. Por fim, foi
também identi f icado que os entrevistados
reconhecem-se como empreendedores de sucesso
(88%), para os quais sucesso é descrito através do
retorno financeiro obtido com o negócio da feira,
sendo ele suficiente ao sustento familiar (53%),
seguido da realização pessoal (l 7%).

Em relação aos aspectos cognitivos, foi
pesquisado o grau de dificuldade percebido pelos
empreendedores ao iniciarem seus negócios. Neste
caso, 69% declararam ter sido difícil, em
contraposição a 22% que julgaram como fácil. Em
relação às considerações de insucesso, a maioria
(90%) não considerou a possibilidade do negócio não
ser bem sucedido. Em relação às áreas de atividades,
os entrevistados afirmaram encontrar alguma
dificuldade naquelas relacionadas com marketing
(61%) e finanças (37%), não encontrando limitações
em produzir seus itens (81%), lidar com o pessoal
envolvido na fabricação dos produtos (80%), nem na
obtenção de matéria-prima (66%).

Uma análise descritiva inicial sobre as práticas
de marketing revela que: em relação ao processo de
escolha do produto, 30% decidiram com base na
ocupação prévia, 26% sob a influência de amigos e
parentes, aparecendo uma parcela mínima que
escolheu o produto baseada em análise do mercado
Em relação às fontes de informações utilizadas pelos
empreendedores para tomar decisões sobre preço,
especificações do produto e formas de promoção,
33% dos entrevistados baseou-se em dados
fornecidos por amigos e 21% sofreu influência de
familiares. A maioria dos entrevistados declara que
não utilizou ou utilizou muito pouco as fontes
especializadas, como revistas específicas ou cursos
profissionalizantes. Em relação às informações

utilizadas antes do início do negócio, a maioria
declarou não possuir qualquer planejamento prévio
acerca de dados de venda, preço ou lucro esperado.
As raras respostas positivas apontavam para uma
limitada noção acerca da margem de lucro e volume
de vendas. Em relação ao diferencial incorporado ao
produto, a maioria dos empreendedores (70%)
declarou perceber a qualidade (47%) e a
exclusividade (22%) como os fatores que mais
contribuem para destacar seu produto dentre os outros
na feira, enquanto 70% afirmam ainda, serem estes
mesmos fatores de diferenciação os responsáveis pelo
incremento no volume das vendas.

Percebeu-se junto aos entrevistados uma forte
preocupação com a prática do controle de qualidade
de seus produtos (70%). Segundo eles, é a qualidade
do produto que gera uma vantagem nas vendas dos
seus produtos em relação aos outros. De maneira
similar, a inovação dos produtos é uma reação para a
busca de um diferencial em relação aos produtos dos
concorrentes. Tais comparações, todavia, são feitas de
maneira intuitiva já que não há a prática de
acompanhar os preços e/ou a oferta dos
concorrentes. Em relação à área de finanças, uma
análise descritiva inicial, que teve como base o modelo
de Theiss e Wilhelm (1988), mostrou que a maioria
dos entrevistados (68%) enquadra-se no tipo II
(situação sólida em relação à gestão do seu capital de
giro), sendo 14% insatisfatória e apenas 9% excelente
(TAB. 1). Tais números, a princípio, revelariam que
esses empreendedores estão em uma situação acima
do esperado em relação à gestão do capital de giro,
mostrando o contrário do que se poderia esperar
dessa prática de gestão. Contudo, vale registrar que
tal constatação não se deu a partir de registros
contábeis, mas da análise subjetiva das rubricas que
estabelecem as condições financeiras descritas
anteriormente.

Tabela 1: Situação financeira dos empreendedores em relação à gestão do capital de giro

Situação
Excelente - 1

Sólida -II
Insatisfatória - III

Péssima - IV
Muito ruim - V
Alto Risco - VI

TOTAL

Percentagem dos Empreendedores
8,45

67,61
14,08
1,41
8,45

100
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Com relação às práticas desenvolvidas pelos

empreendedores na gestão do capital de giro, a

maioria afirmou desenvolver sempre ou quase sempre

a maioria das práticas levantadas (Tabela 2). Contudo,

adequar os valores e prazos a receber com os prazos e

valores dos pagamentos apareceu como nunca
realizada, com um percentual significativo (38%).

A adequação dos prazos de recebimentos aos

prazos de pagamentos não ocorre de forma freqüente

ent re os e m p r e e n d e d o r e s p e s q u i s a d o s .

Provavelmente, isto ocorre porque a maioria das

vendas, por se tratar de atividade em feira, é feita à

vista. Pode ser, ainda, destacada a realização freqüen-

te das práticas de adequar os valores de encaixes reais

aos pagamentos a serem realizados, mostrando certa

preocupação com o planejamento financeiro de seus

negócios, bem como a prática de adequar a sua oferta
às condições sazonais, provavelmente pelo fato da

população objeto do estudo se deparar com uma

demanda fortemente dependente do turismo.

Tabela 2: Intensidade de realização de práticas de gestão do capital de giro

.
Práticas

Procura saber quanto de capital de giro é
necessário por mês no seu negócio
Adequado valor de contas bancárias e de
dinheiro em mãos à real necessidade de
pagamentos
Adequa valores e prazos a receber com os
prazos e valores dos pagamentos
Produz quantidades de acordo com a as saídas
em meses diferentes de forma a minimizar o
estoque de produtos acabados
Compra a matéria-prima de acordo com as
quantidades dos produtos que forem feitos, de
forma a minimizar o estoque destas

Percentagem de Empreendedores

Nunca
Realiza

23,3

24,7

37,5

4,1

16,4

Realiza de
vez em
quando

28,8

12,3

16,7

13,7

13,7

Realiza quase
sempre

24,7

23,3

20,8

42,5

32,9

Realiza
sempre

23,3

39,7

25,0

39,7

37,0

Finalmente, uma análise foi procedida

associando-se a percepção dos empreendedores e as

práticas administrativas na área de marketing e

finanças. No primeiro caso, relacionou-se a

dificuldade por eles percebida na área de marketing e

a prática de algumas ações de marketing como

previsão de vendas, controle de preços e avaliação da

satisfação dos consumidores com seus produtos.

Como pode ser notado, através da análise da TAB. 3,

não existe uma relação clara entre estes dois grupos de

variáveis, ou se a, não há uma associação entre o grau
de dificuldade que eles sentem na área de marketing e

a prática de ações relativas a esta área.

Tabela 3: Dificuldade percebida pelos empreendedores na área de marketing versus a freqüência na realização

de práticas de marketing (%)

Dificuldades
na área de
marketing
Sem
dificuldade
Pouca
dificuldade
Alguma
dificuldade
Muita ou
extrema
dificuldade

Freqüência na realização das práticas de marketing
Previsão de vendas
Sim
77

58

80

90

Não
23

42

20

10

Controle de preços
Sim
53

83

44

37

Não
47

17

56

63

Avaliação da satisfação
Sim
53

42

36

37

Não
47

58

64

63
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Outras análises foram também conduzidas
considerando outras variáveis relacionadas aos
aspectos cognitivos de interpretação do ambiente,
como percepção da dificuldade em iniciar o negócio e
considerações de insucesso, de onde se chegou a
resultados semelhantes.

Na área de finanças, relacionando-se os
aspectos cognitivos e as práticas administrativas (TAB.
4), identifica-se que há uma relação pouca expressiva
entre o grau de dificuldade percebido na área de
finanças e a freqüência de realização de práticas de
gestão de capital e giro. A leitura dos números da
referida tabela mostra uma leve tendência à
conclusão de que aqueles empreendedores que
declaram sentir muita ou extrema dificuldade na área

de finanças nunca realizam ou realizam de vez em
quando as práticas de gestão de capital de giro (60%).

Os empreendedores que não percebem
nenhuma dificuldade na área de finanças realizam
sempre (32%) ou quase sempre (30%) as práticas de
gestão de capital de giro e os empreendedores que
percebem pouca dificuldade na área realizam sempre
(38%) ou quase sempre (31%) tais práticas de gestão.
Análises posteriores foram também conduzidas
considerando-se as outras variáveis associadas aos
aspectos cognitivos de interpretação do ambiente,
como percepção da dificuldade em iniciar o negócio e
considerações de insucesso, de onde se chegou a
resultados semelhantes.

Tabela 4: Dificuldade percebida pelos empreendedores na área de finanças versus a freqüência na realização de
práticas de gestão do capital de giro (%)

Dificuldades na área de
finanças

Sem dificuldade
Pouca dificuldade
Alguma dificuldade
Muita ou extrema
dificuldade

Freqüência na realização das práticas de gestão de capital de giro
Nunca
Realiza

17
26
21

27

Realiza de vez em
quando

21
5
12

33

Realiza quase
sempre

30
31
28

22

Realiza
sempre

32
38
39

18

Total

100,0
100,0
100,0

100,0

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo mostram, de
maneira primária, que a investigação isolada dos
efeitos da interpretação do meio ambiente nas
práticas administrativas (de marketing e finanças) não
parece apropriada, já que de maneira geral não há
uma associação entre a maneira como os
empreendedores interpretam o meio ambiente e a
forma como eles agem a prática dos seus negócios.

Esta baixa associação é mais ciara na área de
marketing do que na área de finanças. No caso de
finanças, aqueles empreendedores que percebem
dificuldade na área acabam não desenvolvendo as
práticas adequadas de gestão e aqueles que
percebem pouca ou nenhuma dificuldade realizam as
práticas freqüentemente. Esta baixa associação
existente entre o processo de cognição e as práticas
administrativas pode ainda encontrar uma explicação
no fato de que os empreendedores interpretam o
ambiente como sendo não determinístico, ou difícil de

ser mensurado de maneira concreta, o que os leva a
agir de forma intuitiva.

Em relação às práticas administrativas da'área
de marketing, os resultados confirmam alguns dos
pressupostos da literatura, como a forte orientação
para o produto em negócios no estágio inicial de suas
atividades e a não existência de um planejamento de
marketing formal. Com isto, mostra-se a importância,
para o negócio, das conversas informais com amigos
e parentes e a postura reativa como base para
inovação dos produtos. Com base nestes resultados, é
possível ainda inferir que, para a maioria dos
pequenos negócios, a teoria de marketing existente
oferece pequena contribuição prática. Quando se
pensa em programas públicos de capacitação, cabe
registrar que estes devem reconhecer tais
peculiaridades, incorporando conceitos que sejam
realmente úteis à melhoria das chances de sucesso do
negócio.

Tomando como base as práticas financeiras, e
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de maneira particular a gestão do capital de giro,
pode-se dizer que a maioria dos empreendedores
pesquisados, ao contrário do que se esperaria, se
encontram em boa situação em relação à gestão do
seu capital de giro, resultado das práticas que estes
desenvolvem.

Desdobramentos deste trabalho deveriam
ampliar as dimensões do entendimento do
comportamento empreendedor, avaliando, por
exemplo, a possível associação existente entre >as
práticas administrativas e os recursos pessoais e ainda
as práticas administrativas e os traços de
personalidade.Acredita-se que a análise conjunta
destes construtos é mais apropriada para o
entendimento do comportamento empreendedor do
que análises duais entre pares de variáveis.
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