
Sebrae revela por que 49,4% das MPEs "morrem" nos primeiros anos de vida 
Paloma Brito 
 
As empresas brasileiras continuam "morrendo" precocemente. Pesquisa recente realizada pelo 
Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), baseada em padrões int ernacionais, 
revela que, até completarem dois anos de vida, a taxa de mortalidade das empresas é de 49,4%, 
ou seja, praticamente metade das cerca de 470 mil empresas abertas anualmente fecha suas 
portas precocemente. 
 
Considerando as empresas que duram pouco mais do que isso, a pesquisa revela que 59,9% do 
total morrem antes de completar quatro anos, um índice ainda maior. As taxas de mortalidade 
consideradas pela pesquisa se referem ao período de 2000 até 2002, e levam em conta o 
comportamento das empresas constituídas e registradas nas juntas comerciais estaduais no 
período. 
 
Motivos quase sempre são os mesmos 
Segundo o presidente do Sebrae, Silvano Gianni, apesar de o Brasil estar entre os países mais 
empreendedores do mundo, as taxas de mortalidade estão também entre as maiores. 
Considerando um período de dois anos, as taxas em países desenvolvidos chegam a 20%, 
enquanto que, para quatro anos, o índice de mortalidade chega a 40%. 
 
Não há um único motivo que explique este cenário no País, contudo, o estudo da entidade 
considera como principais fatores os graves problemas gerenciais existentes, a falta de 
capacitação do empreendedor e busca de auxílio profissional. 
 
No que se refere às falhas gerenciais, os problemas mais graves são o descontrole do fluxo de 
caixa, o alto grau de endividamento e a localização inadequada do imóvel. Poucos conseguem 
sobreviver diante desta situação. Isto mostra que abrir o próprio negócio pode até ser fascinante, 
mas sem experiência ou algum tipo de conhecimento fica difícil ser bem sucedido. 
 
Finalmente, a falta de iniciativa para procurar pela ajuda de quem entende dos problemas pelos 
quais enfrentam as empresas que acabaram de "nascer" também pode significar o fracasso das 
mesmas. 
 
Pedir ajuda para amigos, parentes e contadores pode ser mais conveniente mas, de acordo com a 
pesquisa, não surte muitos efeitos, dada a elevada taxa de mortalidade verificada. Para se ter 
uma idéia, 65% das 773 mil micro e pequenas empresas criadas de 2000 a 2002 fizeram esta 
escolha. Outras 32% delas buscaram outros tipos de assessoria, mas apenas 3% procuraram o 
Sebrae, cujo objetivo principal é auxiliar o pequeno empresário no novo mundo dos negócios, e 
ainda gratuitamente. 
 
Sebrae quer ampliar atendimento 
Com o objetivo de garantir aos micro e pequenos empresários ferramentas de apoio para a 
realização do sonho de trabalhar por conta própria, o Sebrae está investindo R$ 2 milhões em 
campanha publicitária que será divulgada na televisão, mídia impressa, rádio, outdoors e 
busdoors. 
 
Apesar de o Sebrae em São Paulo ter 35 escritórios, entre capital e interior, que oferecem 
informação, consultoria, treinamento, apoio tecnológico e oportunidades de negócios, a atual 
direção considera que o volume médio de 60 mil atendimentos mensais é baixo para a 
necessidade potencial estimada para o Estado. 
 
Segundo o presidente do conselho da entidade, Alencar Burti, o objetivo da campanha é ampliar 
esse universo de atendimento em 30% até o fim do ano. 
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