
Atender bem o cliente prolonga a vida das empresas 
 
Quase metade das micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras fecha as portas antes de 
completar dois anos de vida, segundo estudo do Sebrae. Os quatro principais problemas que 
contribuem para esta mortalidade precoce são a burocracia e a tributação excessivas, as 
dificuldades de acesso a crédito e a falta de planejamento. 
 
Então, qual seria fórmula de sucesso das empresas com mais de 10 anos de existência? Para 
apurar os principais fatores que contribuem para garantir a sobrevivência das MPEs que já 
completaram uma década no mercado, o Sebrae/RJ e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
decidiram ouvir essas empresas no Estado do Rio de Janeiro. 
 
A pesquisa "Fatores determinantes da longevidade das micro pequenas empresas", realizada 
em janeiro deste ano com 260 empresários, mostrou que o bom atendimento ao cliente, com 
21,2% das indicações, e a qualidade do produto ou serviço, citada por 15,2% dos 
entrevistados, são as principais razões para prolongar a vida desses empreendimentos. Em 
terceiro lugar, empatadas com 12% das indicações, ficam as instalações ou localização 
adequada e a própria credibilidade da empresa, seguida do conhecimento do mercado (11%) e 
da gestão empresarial (8,5%). 
 
A capacitação de sócios e empregados, que recebeu 6,4% das indicações, é considerada quase 
tão importante quanto a capacidade da empresa em oferecer preços competitivos (6,9%). No 
ranking dos fatores que determinam o tempo de vida das empresas, ações como 
investimentos, inovação em produtos e serviços e relacionamento com empregados também 
devem ser consideradas, com 3,1%, 2,1% e 1% das indicações, respectivamente. Por último, 
com apenas 0,8% das citações cada uma, estão as condições de venda dos produtos e 
serviços; a parceria com agentes da cadeia produtiva e a utilização de capital de giro. 
 
Para Sergio Malta, superintendente do Sebrae/RJ, a burocracia e a tributação, que contribuem 
para a alta taxa de mortalidade empresarial, serão resolvidas com a implementação da Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas, a ser concretizada em julho, com o Supersimples. O 
acesso a crédito será facilitado por meio de parcerias com instituições financeiras, como a que 
foi celebrada semana passada entre Sebrae/RJ e Caixa Econômica Federal; a que será 
reforçada com o Banco do Brasil e a que será fechada em breve com o Bradesco. 
 
Já a questão da falta de planejamento deverá ser resolvida com a “revolução no atendimento”, 
adotada como prioridade pelo Sebrae desde 2006 para ampliar o acesso de empresários e 
empreendedores a cursos, treinamentos e consultorias em gestão empresarial. "Esta pesquisa 
apresenta um importante conjunto de fatores que devem receber atenção dos novos 
empresários que desejem vida longa para seus empreendimentos e certamente ajudará a 
orientar os técnicos do Sebrae no ajuste de ações de capacitação realizadas dentro da 
proposta da revolução no atendimento", ressalta Sergio Malta. 
 
Segundo ele, os resultados da pesquisa evidenciam a necessidade de os empresários e 
empreendedores investirem mais em planejamento dos negócios e em ações de capacitação e 
gestão empresarial, que aumentem a competitividade e garantam a sobrevivência de seus 
negócios.  
 
"A elaboração de um plano de negócio antes de abrir uma empresa; a capacitação em técnicas 
de atendimento ao cliente; consultorias para inovação de produtos e processos e 
aprimoramento de design, cursos de formação de preços e técnicas de vendas, entre outros, 
devem ser considerados fundamentais para quem deseja liderar um empreendimento de 
sucesso", afirma.  
 
O estudo foi realizado simultaneamente à apuração dos Índices de Desempenho (IDES), feita 
mensalmente pelo Sebrae/RJ e FGV para medir faturamento, pessoal ocupado e massa salarial 
nas micro e pequenas empresas empregadoras do Estado do Rio.  
 



Foram entrevistados 260 empresários responsáveis por negócios com mais de 10 anos de 
existência, que apresentaram fatores considerados determinantes para a sustentação de seus 
negócios. Os resultados são ponderados pela representatividade do setor no universo de 
empresas da pesquisa. 
 
Somente entre as pequenas indústrias (20 a 100 funcionários), a qualidade no produto ou 
serviço, com 20,8% das indicações dos entrevistados, supera a excelência no atendimento ao 
cliente, citada por 19,2% dos empresários. A credibilidade da empresa (13%) e o 
conhecimento do mercado (11%) ocupam a terceira e a quarta colocação no ranking dos 
fatores determinantes para o bom desempenho do setor. 
 
Já nos setores de comércio e serviços, onde prevalecem as micro e pequenas empresas, o 
atendimento lidera a lista das maiores preocupações do empresário que se mantém no 
mercado por mais de 10 anos. No comércio, é citado por 18,8% dos entrevistados, índice que 
sobe para 24,6% entre os empresários do setor de serviços. 
 
Fatores como localização e instalações (14,1%); qualidade do produto e serviço (13,4%); 
credibilidade da empresa (12,8%) e preço competitivo (10,1%) também são considerados 
importantes no comércio. No ranking do setor de serviços, o atendimento é seguido por 
qualidade do produto ou serviço (15,9%); localização e instalações (11,6%), credibilidade da 
empresa (10,9%) e conhecimento do mercado (10,1%).  
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