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RESUMO 
 
 

 

Objetivo - Identificar os principais fatores quantitativos e qualitativos que sejam 

mensuráveis e contribuem para a falência de micro e pequenas empresas no munícipio do Rio 

de Janeiro. Além disto, o estudo busca explanar as definições e principais características de 

uma micro ou pequena empresa; verificar a sua importância economia brasileira e por fim, 

levantar estudos já realizados sobre o tema. 

Metodologia – A pesquisa apresentada é de caráter descritiva, com o uso de análise estatísticas de 

informações do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil sobre as micro 

e pequenas empresas que foram baixadas de forma voluntária entre os anos de 2010 e 2020.  

Resultados – O estudo mostrou que microempresas tem maior probabilidade de falência do que 

pequenas empresas, assim como empresas mais jovens e do setor de serviços. Houve também a 

comprovação do impacto positivo do Regime Fiscal SIMPLES para a permanência das empresas 

no mercado. Por fim, não foi possível, através dos dados coletados no ano de 2020, perceber o efeito 

da pandemia causada pelo vírus COVID-19. 

Limitações – A principal limitação do estudo é causada pelo uso apenas de dados secundários do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil.  Tal fato gera limitações como 

a falta de precisão na data que a empresa realmente fechou já que a data da baixa pode não coincidir 

com a data de fechamento do negócio. 

Aplicabilidade do trabalho –   Com os resultados do trabalho, políticas públicas e empresariais 

podem ser ajustadas a fim de minimizar o risco de baixa de uma micro e pequena empresa. 

Palavras-chave: Microempresa, empresa de pequeno porte, fechamento, falência 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Objective -  Identify the main quantitative and qualitative factors that are measurable and contribute 

to the bankruptcy of micro and small companies in the city of Rio de Janeiro. In addition, the study 

seeks to explain the definitions and main characteristics of a micro or small company; to verify its 

importance to the brazilian economy and, finally, to raise studies already carried out on the subject. 

Methodology - The research presented is descriptive, with the use of statistical analysis of 

information from a data base of Brazilian Federal Revenue Office on micro and small companies 

ask to cancel their register between the years 2010 and 2020. 

Results - The study showed that micro companies are more likely to go bankrupt than small 

companies, as well as younger companies and from the service sector. There was also showed  the 

positive impact of the SIMPLES Tax Regime for the permanence of companies in the market. 

Finally, it was not possible, through the data collected in the year 2020, to perceive the effect of the 

pandemic caused by the COVID-19 virus. 

Limitations - The main limitation is caused by the use only of secondary data from a data base of 

Brazilian Federal Revenue Office. This fact generates limitations such as the lack of precision in 

the date the company actually closed, as the write-off date may not coincide with the closing date 

of the business. 

Applicability of the work - Public and business policies can be adjusted in order to minimize the 

risk of retirement of a micro and small company based on result of this research 

Keyword: Microenterprise, small business, closure, bankrupt. 

Article category: Master's Dissertation  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Distribuição de empregos por estado e tamanho da empresa ...................... 14 

Figura 2 - Relação de Negócios com e sem CNPJ por número de empregados ........... 17 

Figura 3 - Tipologia de Falha Empresarial ................................................................... 21 

Figura 4 - Modelo Lógico da Base de Dados do CNPJ ................................................ 35 

Figura 5 - Tratamento dos Dados ................................................................................. 41 

Figura 6 - MPEs – Baixa voluntária vs involuntária por ano ....................................... 44 

Figura 7-  Empresas ativas e baixadas por setor ........................................................... 45 

Figura 9 - Idade das MPEs por status – Ativa vs Baixada ............................................ 47 

Figura 10 - Idade das MPEs no momento da baixa (Anos de 2019 e 2020) ................ 51 

 

  



 

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1 - Critério de Classificação MPE ................................................................... 16 

Quadro 2  - Situações de Baixa de Ofício ..................................................................... 19 

Quadro 3 - Definição de Vari áveis do Banco de Dados da Pesquisa .......................... 36 

Quadro 4 - Motivo de Situação Cadastral ..................................................................... 37 

Quadro 5 - Setores de Atuação das Empresas .............................................................. 38 

Quadro 6 - Classificação das Variáveis do Estudo ....................................................... 40 

Quadro 7 – Variáveis – Regressão Logística ................................................................ 52 

  

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Empresas  - Porte vs Status ......................................................................... 42 

Tabela 2 - Motivos - Baixa MPEs ................................................................................ 43 

Tabela 3 - Setores das empresas ativas e baixadas por ano .......................................... 45 

Tabela 4 – MPEs – Comparação Setor ......................................................................... 46 

Tabela 5 - Idade das MPEs - Ativa vs. Baixada ........................................................... 47 

Tabela 6 - Idade de Empresas baixadas por ano ........................................................... 48 

Tabela 7 - MPEs Ativas - Idade vs Setor ...................................................................... 48 

Tabela 8 - MPEs Baixadas - Idade vs Setor ................................................................. 49 

Tabela 9 - Baixas de Empresa de forma Mensal - Anos de 2019 e 2020 ..................... 50 

Tabela 10 - Micro e pequenas  empresas baixadas por setor (2019 e 2020) ................ 50 

Tabela 11 -  Idade das MPEs - 2019 vs. 2020 .............................................................. 51 

Tabela 12 - Idade das MPEs no momento da baixa (Anos de 2019 e 2020) ................ 51 

Tabela 13 - Regressão Logística - Resultados .............................................................. 53 

  



 

 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 12 

1.1 Problema de Pesquisa ..................................................................................... 13 

1.2 Objetivos ......................................................................................................... 13 

1.3 Hipóteses ......................................................................................................... 13 

1.4 Delimitação do estudo .................................................................................... 14 

1.5 Relevância do estudo ...................................................................................... 14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 16 

2.1 Classificação de Micro e Pequenas Empresas ................................................ 16 

2.2 Empresas Formais e Empresas Informais ....................................................... 17 

2.3 Legislação Brasileira ....................................................................................... 18 

2.4 Diferença entre Fechamento ........................................................................... 20 

2.5 Causas de Fechamento .................................................................................... 23 

2.5.1 Características Pessoais do Empreendedor ................................................................... 25 

2.5.2 Fatores relacionados a empresa ..................................................................................... 29 

2.5.3 Condições Externas e Ambientais ................................................................................. 30 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA ........................................................................ 33 

3.1 Tipo de Pesquisa ............................................................................................. 33 

3.2 Universo e Amostra ........................................................................................ 33 

3.3 Ferramenta de Coleta de Dados ...................................................................... 33 

3.4 Tratamento dos Dados .................................................................................... 34 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................... 42 

4.1 Cenário de empresas no Munícipio do Rio de Janeiro ................................... 42 

4.2 Cenário de micro e pequenas empresas no Munícipio do Rio de Janeiro ...... 42 

4.2.1 Análise das empresas baixadas por setor ...................................................................... 44 

4.2.2 Análise das Empresas Baixadas por Idade .................................................................... 46 

4.2.3 Análise das Empresas Baixadas por Setor vs Idade ...................................................... 48 

4.2.4 Análise Comparativa entre os anos de 2019 e 2020 – Efeito Pandemia COVID .......... 49 

4.2.5 Regressão Logística ....................................................................................................... 52 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 55 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 58 

 



12 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

As microempresas e pequenas empresas contribuem com parcela considerável da 

geração de emprego e renda em todo território brasileiro. 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 (SEBRAE, 2016a).  Elas também desempenham uma função importante em tempos 

de instabilidade econômica, pois reduzem os choques e minimizam as oscilações, tanto de 

oferta, quanto de demanda, das empresas de grande porte. Porém, ao desempenhar esta função, 

os pequenos negócios ficam sujeitos à baixa lucratividade e elevada mortalidade.(“Política 

Nacional de Apoio e Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas”, 2019) 

Entre 2006 e 2016, estes dois segmentos foram responsáveis pela geração de 5 milhões 

de novos empregos com carteira assinada, elevando o seu patamar para 16,9 milhões o total de 

postos.  O crescimento médio do número de empregados nas MPEs foi de 3,6%, anualmente, 

durante estes dez anos. Até 2014, o número de empregos cresceu em todos os anos da série. 

Porém, houve um impacto neste segmento com fechamento de estabelecimentos, corte de 

empregos e queda da renda devido a recessão econômica brasileira iniciada em 2014. 

Consequentemente, em 2015 e 2016, houve redução de quase 900 mil empregos (SEBRAE; 

DIEESE, 2018).  

As pequenas, médias e grandes empresas registradas formalmente em 2012 possuem 

taxa de sobrevivência similar após dois anos de existência, por volta de 98%. Porém, a taxa de 

sobrevivência de até dois anos das microempresas constituídas em 2012 foi de apenas 55%. 

Este último segmento de negócio representa 33% do total de empresas abertas em 2012, ficando 

atrás apenas do microempreendedor individual (MEI), com 63,9% deste total (SEBRAE; 

DIEESE, 2018).  

Portanto, torna-se importante estudar as causas que levam a falência das micro e 

pequenas empresas, já que tem um grande impacto na economia e sociedade brasileira.  Uma 

das grandes dificuldades no estudo de micro e pequenas empresas é a disponibilidade de dados 

para análise. Neste trabalho, será realizada uma análise estatística com dados disponíveis do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, que está 

publicamente disponível na internet. 

O primeiro passo deste estudo são as definições do problema de pesquisa, dos objetivos, da 

delimitação do estudo e da sua  relevância.  Em seguida, um referencial teórico é apresentado, 

com as diferentes classificações dadas para definir micro e pequenas empresas, o cenário 
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brasileiro de empresas formais,  a legislação brasileira que é dedicada a este segmento, assim 

como os diferentes tipos e causas de fechamento. Posteriormente, a metodologia de pesquisa 

para averiguação das hipóteses propostas é detalhada, seguida de uma explicação do banco de 

dados e variáveis utilizada, assim como do tratamento de dados. Por fim, os resultados 

encontrados serão expostos e discutidos, sendo feita uma conclusão sobre o trabalho. 

 

1.1  Problema de Pesquisa  

Este trabalho pretende tratar o seguinte problema de pesquisa: “Quais são os principais fatores 

que contribuem para a falência de micro e pequenas empresas no munícipio do Rio de Janeiro?”. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é identificar os principais fatores quantitativos e 

qualitativos que sejam mensuráveis e contribuem para a falência de micro e pequenas empresas 

no munícipio do Rio de Janeiro.  

Os objetivos secundários do trabalho são: identificar na literatura as definições e 

principais características de uma micro ou pequena empresa; verificar a importância das micro 

e pequenas empresas na economia brasileira e por fim, levantar estudos já realizados sobre o 

problema de pesquisa. 

 

1.3 Hipóteses 

 Este trabalho irá testar se duas hipóteses, que também foram analisadas para empresas 

do estado norte americano de Iowa, são válidas para o munícipio de Rio de Janeiro. (CARTER; 

VAN AUKEN, 2006) 

H1: Pequenas, jovens firmas são mais propensas a falir que outros pequenos negócios 

H2: Firmas de manufatura são menos propensas a falir que outros tipos de negócios. 

A primeira hipótese (H1) é baseada no pressuposto que o tempo de mercado influencia 

na chance de sucesso de uma empresa, ou seja, empresas mais jovens tem maior chance de 

fechamento que empresas com mais tempo de mercado. (COWLING et al., 2015).  Já a segunda 

hipótese (H2) com a suposição que empresas de serviços estão mais propensas a falir que 

empresas de outros setores. Estes dois fatores também são pontos que são considerados na 

concessão de crédito a empresas, sendo empresas mais jovens e que não sejam do setor de 

manufatura com maior dificuldade para obtenção de crédito.  (COLEMAN, 2000). 
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1.4 Delimitação do estudo 

A análise irá abranger micro e pequenas empresas brasileiras da Cidade do Rio de 

Janeiro, cadastradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que solicitaram baixa de 

forma voluntária entre os anos de 2010 e 2020. 

1.5 Relevância do estudo 

 

Este trabalho irá analisar os motivos que acarretam o fechamento de micro e pequenas 

empresas. A identificação e análise destas causas e o entendimento da correlação entre elas 

poderá ser subsídio para criação de ações governamentais e da sociedade privada para buscar 

minimizar este evento.  

As pequenas empresas são importantes para a viabilidade econômica tanto da 

comunidade, quanto para os proprietários e suas famílias, clientes e fornecedores. (CARTER; 

VAN AUKEN, 2006). Além disto, elas também reduzem a dependência do mercado 

estrangeiro. (BAIDOUN et al., 2018) 

No Brasil, os micro e pequenos negócios  correspondem a 98,5% das empresas privadas, 

27% do Produto Interno Bruto (PIB) (SEBRAE, 2018). Ademais, elas desempenham um papel 

importante para o crescimento econômico e a inclusão social no Brasil, respondendo por 46% 

do emprego total, mas há diferenças entre estados sendo os da Região Sul os que tem maior 

proporção de empregos em micro e pequenas empresas, conforme pode ser visto na Figura 1 . 

Figura 1 - Distribuição de empregos por estado e tamanho da empresa 

 

  Fonte: Elaborado pela Autora baseado em (IBGE, 2018) 
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A compreensão dos fatores que contribuem para o fechamento de pequenos 

empreendimentos contribuem para que os  seus donos reconheçam o risco associado ao fracasso 

empresarial.  Este entendimento também ajuda na busca para obter os recursos necessários para 

estabelecer, crescer e sustentar seus pequenos negócios. (BAIDOUN et al., 2018) 

Esta pesquisa também pode ser útil para o desenvolvimento de políticas governamentais 

ou iniciativas de instituições acadêmicas para promover o sucesso deste porte de negócio, 

especialmente durante períodos de recessão econômica. (CARTER; VAN AUKEN, 2006; 

VAN GELDER et al., 2007).  Com este conhecimento, políticas mais eficazes para direcionar 

os recursos governamentais podem ser estabelecidas, fortalecendo as principais variáveis de 

sucesso.  (MAROM; LUSSIER, 2014) 

Outro segmento que pode se beneficiar com uma avaliação mais apurada são as 

instituições financeiras que podem analisar melhor o potencial de sucesso das pequenas 

empresas para atender as suas necessidades financeiras. As empresas de capacitação e 

consultoria de capacitação também poderão utilizar as análises realizadas para formular 

produtos (BAIDOUN et al., 2018) 

Por fim, o desenvolvimento de uma categorização destes fatores de fracasso dos 

negócios pode revelar-se uma ferramenta padrão útil para outros pesquisadores. (ROGOFF; 

LEE; SUH, 2004)  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nessa etapa do trabalho, serão discutidos tópicos relacionados a micro e pequenas 

empresas. As diferentes classificações que são dadas para definir estes dois portes de empresas 

e a legislação brasileira relacionada a este universo serão expostas.  Em um segundo momento, 

os diferentes conceitos e a abordagem sobre fechamento de micro e pequenas empresas e suas 

possíveis causas serão discutidos.  

 

2.1 Classificação de Micro e Pequenas Empresas 

Há dois principais critérios para definição de micro e pequenas empresas: faturamento 

bruto anual e número de empregados. Em definição adotada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), microempresas são definidas como 

empresas com menos de 10 pessoas empregados e pequenas empresas com 10 a 49 pessoas 

empregadas. (OECD, 2020). Este mesmo raciocínio é usado pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

A Lei Complementar 123/2006, também é conhecida como Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas (MPE) segue uma base de classificação a partir do faturamento bruto anual. 

Por esta perspectiva, as micro e pequenas empresas são negócios com faturamento bruto anual 

inferior a R$ 360 mil e entre R $ 360 mil e R $ 4,8 milhões, respectivamente. (BRASIL, 2006) 

Essas empresas recebem tratamento regulatório e fiscal preferencial por meio do regime do 

Simples Nacional e são alvo dos programas do SEBRAE. (BRASIL, 2006; OECD, 2020) 

O Quadro 1 esclarece estas duas perspectivas para classificação de micro e pequenas 

empresas. 

Quadro 1 - Critério de Classificação MPE 

Critério Visão 

Micro 
Pequena 

 

Indústria 
Comercio & 

Serviços 
Indústria 

Comercio & 

Serviços 

Faturamento 

Anual Bruto 

LC 

123/2006 

Até R$ 

360.000,00 

Até R$ 

360.000,00 

De R$ 360.000,01 

até R$ 

4.800.000,00 

De R$ 360.000,01 

até R$ 

4.800.000,00 

Numero de 

Empregados 
SEBRAE 

até 19 

empregados 
até 9 empregados 

de 20 a 99 

empregados 

de 10 a 49 

empregados 

Fonte: Elaborado  pela Autora baseada em Sebrae ,2016 e Brasil, 2006 
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Neste trabalho, será adotado prioritariamente o critério de micro e pequenas empresas 

estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, já que este é o critério adotado também pela 

Receita Federal do Brasil no seu banco de dados.  

  
 

2.2 Empresas Formais e Empresas Informais 

Uma empresa pode ser definida como formal quando está presente no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Consequentemente, um negócio pode ser considerado informal 

quando não possui tal registro. (ROSENFIELD; ALMEIDA, 2014). 

Assim como em outras economias emergentes, a economia informal do Brasil é 

grande.(OECD, 2020) No que se refere ao setor de negócios informais, há uma estimativa de 

um total de 27,7 milhões de proprietários de empresas no Brasil dos quais 71% (19,5 milhões) 

não estão presentes no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (SEBRAE, 2019). Tal fato 

evidencia a fragilidade das atividades realizadas pelos empreendedores nascentes já que poucos 

negócios que surgem conseguem se tornar viáveis a ponto de serem formalmente constituídos. 

(GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2019). Porém, negócios sem CNPJ são mais 

comuns entre os trabalhadores por conta própria do que entre os empregadores, como pode ser 

observado na Figura 2: 

 

Figura 2 - Relação de Negócios com e sem CNPJ por número de empregados 

 

  Fonte: (SEBRAE, 2019) 
 

Baseado na Figura 2 e no critério de classificação adotado pelo SEBRAE, é possível 

dizer que  as micro e pequenas empresas no Brasil possuem alto grau de formalização.  
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2.3 Legislação Brasileira 

A  Constituição Federal  de 1988 estabeleceu uma tratamento diferenciado para as micro 

e pequenas empresas  no Brasil, com base na receita bruta anual,  cuja classificação possui um 

limite atual é  R $ 4,8 milhões de faturamento (OECD, 2020) 

A principal lei federal que rege a atividade das micro e pequenas empresas é a Lei 

Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, que integra as disposições do Simples 

Nacional e microempreendedor individual (MEI) e estabelece os principais programas de apoio 

às micro e pequenas empresas (MPEs). (OECD, 2020) Esta lei prevê diversos tratamentos 

diferenciados e favoráveis às MPE, como o processo de inscrição/baixa mais simplificado e ao 

regime de impostos através criação do Simples Nacional.(SEBRAE, 2016b)  

O Simples Nacional foi instituído a partir de julho de 2007, sendo a principal política 

federal para este segmento de negócio a fim de estimular a sua formalização e sobrevivência. 

No Brasil, 65% das empresas operam sob esse regime, que responde por um quarto das isenções 

fiscais federais. Ele prevê tratamento tributário simplificado e favorável, por meio do 

pagamento de oito impostos e contribuições em uma única guia de recolhimento, com uma 

carga tributária mais baixa para a maioria das atividades, quando comparado aos demais 

regimes de impostos. Esta política de tratamento abrange os seguintes impostos: Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins), Programa de Integração Social (PIS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS)  (OECD, 2020; SEBRAE, 2016b) 

A Instrução Normativa RFB  Nº 1863 de 27 de dezembro de 2018 dispõe sobre o 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), este que será a base de dados para realizar a 

análise neste trabalho. Nesta instrução, são definidos cinco atos cadastrais do CNPJ: inscrição, 

alteração de dados e de situação cadastral, baixa de inscrição e declaração de nulidade de ato 

cadastral. (RECEITA FEDERAL, 2018a). 

A baixa de inscrição pode ser solicitada ou realizada pela própria Receita Federal. No 

Quadro 2, as circunstâncias onde há uma solicitação pela empresa de baixa de ofício à Receita 

Federal foram classificadas como baixa de ofício voluntária. Já as situações em que a baixa de 

ofício ocorre sem uma solicitação foram definidas como baixa de ofício involuntária. 
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Quadro 2  - Situações de Baixa de Ofício 

BAIXA DE OFÍCIO 

VOLUNTÁRIA  INVOLUNTÁRIA  

1. Encerramento da liquidação voluntária, 

judicial ou extrajudicial; 

2. Incorporação; 

3. Fusão; 

4. Cisão total; 

5. Encerramento do processo de falência;  

6. Transformação em estabelecimento matriz de 

órgão público inscrito como estabelecimento 

filial, e vice-versa. 
 

1. Omissa contumaz; 

2. Inexistente de fato;  

3. Declarada inapta que não tiver regularizado 

sua situação nos 5 (cinco) exercícios 

subsequentes; 

4. Com registro cancelado, ou seja, a que estiver 

extinta, cancelada ou baixada no respectivo 

órgão de registro; e 

5. Tiver sua baixa determinada judicialmente. 
 

Fonte: Elaborado  pela Autora baseada em (RECEITA FEDERAL, 2018a) 
 

 

As baixas de ofício voluntária ocorrem quando há o fim das atividades econômicas e a 

empresa solicita o encerramento de liquidação voluntária ou o encerramento do processo de 

falência. Outra forma também considerada deste mesmo grupo é quando uma empresa adquire 

outra.  

Existem dois mecanismos principais pelos quais a propriedade e o controle de uma 

empresa pode ser alterado. O primeiro é  qualquer outra empresa ou grupo de indivíduos podem 

adquirir a empresa-alvo e o outro é quando   empresa-alvo se funde com outra empresa.(BERK; 

DEMARZO, 2013).  

A cisão, por exemplo, ocorre quando uma empresa transfere parte do seu patrimônio 

para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou que já estejam no mercado, 

ocorrendo a sua extinção, se houver a transferência de todo o seu patrimônio, ou dividindo o 

seu capital, no caso de uma cisão parcial.  Já a fusão acontece quando há a união de duas ou 

mais sociedades para formar sociedade nova, esta que absorverá todos os direitos e obrigações. 

Neste caso, há a extinção de todas as sociedades para dar lugar à criação de uma nova sociedade 

com personalidade jurídica distinta das que a formou. Finalmente, quando uma ou mais 

sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, é 

chamado de incorporação. Nesta situação, a empresa incorporada é extinta, mas a empresa 

incorporadora continuará com a sua personalidade jurídica.(BRASIL, 1976) 

Uma situação considerada como uma baixa involuntária é a “omissa contumaz” na qual 

a empresa não apresenta nenhuma declaração ou demonstrativo, mesmo sendo obrigada e ao 

ser intimada por edital não regularizar a sua situação no prazo de sessenta dias, contado da data 

da publicação da intimação.  Outro caso que pertence a esta classificação é quando uma empresa 
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é declarada inexistente de fato, ou seja, é constatado que não dispõe de patrimônio ou 

capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, ou não é  localizada no endereço 

cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Por fim, há a situação em que a 

Receita cancela o registro pois os negócios que foram extintos, cancelados ou baixados no seu 

respectivo órgão de registro, mas o proprietário não solicitou a baixa na Receita. (RECEITA 

FEDERAL, 2018a) 

 

2.4 Diferença entre Fechamento 

Vários termos são usados para se referir a uma falha empresarial, desde definições 

genéricas como descontinuição, rescisão, mortalidade organizacional, até uma definição 

bastante restrita como um pedido formal de falência .(KHELIL, 2016; MELLAHI; 

WILKINSON, 2004). Além disto, um problema na pesquisa de empreendedorismo é a falta de 

distinção entre falha e saída, ou seja, a diferença entre tentar manter um negócio aberto que é 

inviável, e o fechamento deliberado ou venda bem-sucedida de um o negócio. (DETIENNE; 

WENNBERG, 2013) 

A falha empresarial pode ocorrer devido a restrições ambientais inerentes ao contexto 

empresarial, deficiências nos recursos comprometidos com um novo empreendimento e a falta 

de determinação e motivação dos empresários podem contribuir.  Portanto é possível analisar 

o fracasso empresarial a partir de uma conjunção de três dimensões principais: (1) o fracasso 

econômico de um novo empreendimento, juntamente com (2) a decepção do empresário, o que 

pode levar a (3) uma saída involuntária.(KHELIL, 2016). 

Para embasamento teórico deste trabalho, serão utilizados sete conceitos sobre falha 

empresarial, conforme pode ser visto na Figura 3.  Esta tipologia apresentada busca fornecer 

uma abordagem mais sutil do que a dicotomia sucesso x fracasso e um maior esclarecimento 

da natureza uma classificação teórica. (KHELIL, 2016) 
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Figura 3 - Tipologia de Falha Empresarial 

 

Fonte: Elaborada pela Autora baseada em (KHELIL, 2016) 
 

 

As empresas que possuem falha empresarial podem ser divididas em dois grandes grupos: 

empresas que ainda permanecem abertas, representadas pela cor amarela na Figura 3, e   

empresas que encerram as suas atividades, apontadas pela cor vermelha na mesma figura.  

A persistência com a decepção de um empreendedor (1) é caracterizada por um empresário que 

pode liderar uma empresa sobrevivente e com bom desempenho, porém há um desapontamento 

com a performance da empresa frente às suas expectativas iniciais. (KHELIL, 2016). Neste 

caso,  os principais motivadores de um empresário na abertura do negócio foram não 

econômicos, como equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e uma maior independência 

(AMIT et al., 2001; CARREE; VERHEUL, 2012).  Neste caso, a frustação do empreendedor 

quanto ao alcance do seu objetivo ao abrir o negócio envolve gestores aspirantes e 

excessivamente otimistas que possuem uma expectativa irrealista. Apesar da lacuna entre 

expectativa e realidade, o empresário opta por persistir na esperança de alcançar seu objetivo 

inicial. Quando o objetivo do negócio é ter um maior equilibro entre o trabalho e a vida pessoal, 

a decepção ocorre quando os empresários restringem suas vidas pessoais para garantir o sucesso 

de seu novo empreendimento.  Desta forma, o sucesso nos negócios vem às custas da família, 

o que leva a  uma rotina estressante, com longas  horas de trabalho e níveis mais elevados de 

conflito trabalho-família(CARREE; VERHEUL, 2012). E por último, em relação a 

independência, o desapontamento ocorre quando o empresário busca ser seu próprio patrão 



22 
 

 

através da criação de um negócio lucrativo, porém fica desapontado quando percebe que perdeu 

autonomia devido a uma fusão ou venda de parte de seu patrimônio a um sócio.(KHELIL, 2016) 

  A permanência de  empresa economicamente falida (2) no mercado ocorre quando o 

empresário mantém o negócio por acreditar que suas aspirações iniciais estão sendo atendidas, 

apesar do fraco desempenho econômico do novo empreendimento.(KHELIL, 2016) Essa 

configuração se refere a empreendedores que são essencialmente motivados por objetivos não 

econômicos, como poder, status, aceitação social  ou melhor qualidade de vida. 

Empreendedores motivados pela independência, por exemplo, consideram que são bem 

sucedidos por fazer o trabalho que desejam , não ter que trabalhar para os outros e  ter uma vida 

minimamente confortável .  (HESSELS; VAN GELDEREN; THURIK, 2008). Eles decidem 

persistir em uma empresa economicamente insolvente, desde que os recursos da empresa sejam 

suficientes para permitir que elas atinjam suas expectativas não econômicas. Para tal, faz uso 

de recursos externos como financiamento familiar ou de amigos, subsídios ou empréstimos 

bancários. Portanto, estes empreendedores agem para satisfazer suas ambições pessoais às 

custas do sucesso do negócio. 

A última situação apontada Figura 3 na qual a empresa permanece aberta é quando 

ocorre o fracasso econômico e psicológico (5) no qual o proprietário, apesar do baixo 

desempenho, decide pela manutenção de seu negócio economicamente falido. Tal decisão pode 

estar tomada devido ao forte vínculo do proprietário com o negócio, gerado através de um 

investimento pessoal em termos de recursos financeiros, energia, tempo, esforço e 

emoção.(DETIENNE; SHEPHERD; DE CASTRO, 2008) Portanto, o dono do empreendimento 

considera inconcebível o seu fechamento e a permanência no empreendimento é considerada 

obrigatória, podendo chegar a dispender dinheiro do seu patrimônio pessoal a fim de postergar 

a decisão de sair de uma empresa economicamente falida.  

Na proposta de tipologia feita através da Figura 3, há quatro tipos possíveis de ocorrer 

a saída voluntária de uma empresa do mercado.  O primeiro é a saída para evitar falência (4), 

situação na qual o empreendedor com perdas econômicas  busca uma saída estrategicamente 

planejada a fim de facilitar  a mudança para outras atividades que são mais 

satisfatórias.(HEADD, 2003).  Esta opção pode ser uma melhor alternativa à falência ou à 

liquidação de uma empresa com baixo desempenho. (WENNBERG et al., 2010) 

Um segundo tipo de saída seria a causada pela decepção do empresário (5) onde uma 

empresa recém-criada tem a capacidade de gerar recursos suficientes para garantir a sua 

sobrevivência sob o controle de seu proprietário-gerente. Porém, os empresários optam por 

desistir de empresas com bom desempenho devido ao desapontamento perante ao não 
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atingimento de suas expectativas iniciais.  Assim, o fracasso pode não estar apenas associado à 

saída causada por insolvência, mas também com a venda ou encerramento de uma empresa por 

não ter atendido às expectativas do empresário. (UCBASARAN et al., 2010)  Este cenário 

também pode se referir a empreendedores com objetivos principalmente não econômicos. Eles 

optam por desistir de suas empresas de bom desempenho por terem perdido sua autonomia, o 

equilíbrio entre vida pessoal e profissional e/ou por deixar de explorar outras oportunidades. 

Este caso pode incluir  empresas de desempenho forte  que são adquiridas e incluídas em uma 

organização existente ou desmembradas para seus ativos (DETIENNE; WENNBERG, 2013) 

O cenário de saída causada apenas fracasso econômico do novo empreendimento e sem 

um desgaste emocional do gestor (6) ocorre quando o empreendedor está satisfeito porque ele 

alcançou a meta que definiu para a abertura do negócio, apesar do fracasso econômico do 

negócio. Esta configuração pode ser associada a empreendedores que utilizam recursos 

organizacionais; incluindo financiamento de familiares ou amigos, subsídios e empréstimos 

bancários; para objetivos pessoais, ao invés de ser para a sobrevivência de seus novos 

empreendimentos. Essa configuração também pode ser associada a empreendedores que 

buscam oportunidades que  incentivam a criação de novos empreendimentos e permitam 

acessar recursos financeiros externos com a justificativa de um novo 

empreendimento.(KHELIL, 2016) 

Por último, há a falência total (7)  na qual a saída do negócio é causada pelo esgotamento 

dos recursos, quanto pelo desapontamento do empreendedor. Esta configuração descreve uma 

falha em todos os níveis, ou seja, o novo empreendimento não conseguiu gerar recursos 

suficientes para evitar a falência e o empresário não conseguiu atingir seus objetivos e 

expectativas iniciais. Consequentemente, o empresário não teve recursos adequados nem 

motivação e determinação suficientes para garantir a permanência do negócio. (KHELIL, 2016) 

No contexto de Falha “zero” apresentado através da Figura 3,  o empresário é capaz de 

criar um negócio com grande potencial de crescimento, com a geração de retornos econômicos 

suficientes tanto para garantir o seu desenvolvimento e para satisfazer as expectativas do 

empresário denomina-se  

2.5 Causas de Fechamento 

As causas de fechamento podem ser analisadas sob três grandes perspectivas teóricas: 

determinista, voluntarista e emotiva (KHELIL, 2016) 

A perspectiva determinista considera que o fracasso das empresas é causado por fatores 

externos sobre os quais os empreendedores têm pouco ou nenhum controle. Esta abordagem 
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considera que as condições ambientais assumem um papel vital no desempenho empresarial, 

com a imposição de pressões e restrições que condenam empresas ao fracasso (MELLAHI; 

WILKINSON, 2004).   

Como sugere a abordagem determinista, a atividade empreendedora pode de fato ser 

influenciada por uma perspectiva do ambiente em que está inserida, especificamente em como 

a comunidade dá sentido aos fracassos empresariais. Desta forma, os empreendedores podem 

desejar saber o clima em que suas ideias serão recebidas, pois isso pode afetar a sua tomada de 

decisões, o seu planejamento ou as suas expectativas. (CARDON; STEVENS; POTTER, 

2011).  

A perspectiva voluntarista rejeita a suposição de que os empresários são impotentes já 

que considera que suas ações e decisões são as causas fundamentais do fracasso empresarial. 

Desta forma, esta abordagem considera que  os fatores ambientais não têm mais poder 

explicativo do que os fatores internos da empresa, sendo os empreendedores peça fundamental 

na empresa(MELLAHI; WILKINSON, 2004) Esta perspectiva é baseada na  supremacia dos 

recursos das empresas para explicar porque algumas empresas nos mesmos ambientes e 

confrontadas pelas mesmas restrições de nível de indústria falham, enquanto outras têm sucesso 

(KHELIL, 2016). No nível da empresa, as baixas taxas de saída foram positivamente associadas 

a maiores investimentos de capital, mais funcionários, maior capacidade de inovação e a 

presença de estratégias de crescimento(DETIENNE; WENNBERG, 2013)  

Desta forma, em contraste com a abordagem determinista, na perspectiva voluntarista o 

fracasso empresarial não é atribuído a fatores fora do controle dos empresários. Ao mobilizar 

os recursos de seus novos empreendimentos, os empreendedores podem evitar o fracasso. 

Assim, novos empreendimentos falham não por causa de  fatores fora do controle dos 

empreendedores, mas por causa de seus erros ou falta de habilidades (CARDON; STEVENS; 

POTTER, 2011). 

Já a abordagem emotiva atribui um papel crucial à motivação, ao comprometimento e à 

aspiração do empreendedor para explicar a causa de alguns empreendedores com recursos 

disponíveis  optarem pelo fechamento de empresas com desempenho,  e outros persistem em  

empresas com um baixo desempenho agravado pela falta de recursos. (KHELIL, 2016). Nesta 

perspectiva, há estudos sobre como os fatores psicológicos dos empreendedores podem causar 

o fracasso do negócio. (VAN GELDER et al., 2007). Pesquisadores que aplicam a abordagem 

emotiva parecem buscar explicações de nível individual, que incluem os fatores psicológicos 

que levam tanto ao fracasso quanto os custos emocionais resultantes de uma falha empresarial  

(JENKINS; WIKLUND; BRUNDIN, 2014; VAN GELDER et al., 2007) 
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Desta forma, esta pesquisa analisará tanto fatores internos quanto externos à empresa de 

forma integrada, porém devido ao banco de dados utilizado não abordar aspectos psicológicos, 

esta pesquisa se limitará a abordagem voluntarista e determinista de causas que contribuem para 

o fechamento de um negócio.  
As principais causas de fechamento de uma micro e pequena empresa podem ser 

resumidas em três grandes grupos: características pessoais do empresário, sendo que a falta de 

conhecimento muitas vezes apontadas como o maior impacto sob o efeito de fechamento; 

fatores relacionados a empresa, majoritariamente a dificuldade de acesso ao crédito; e 

condições externas e ambientais, principalmente o contexto econômico e políticas 

governamentais. (CARTER; VAN AUKEN, 2006; FILHO et al., 2017; MAYR; MITTER; 

AICHMAYR, 2017; ZAHRA, 2011) 

 

2.5.1 Características Pessoais do Empreendedor 
 

As características pessoais do empreendedor e o capital humano tem um significante 

impacto no crescimento das empresas, sendo as suas qualificações e qualidades especialmente 

relevantes para o sucesso do negócio.(HSIEH et al., 2019) .  Os atributos observados como 

experiência na indústria, experiência em gestão, educação e idade são considerados fatores 

comuns e relevantes que diferenciam empresas que fracassaram das empresas sobreviventes. 

(COWLING et al., 2015; LUSSIER; HALABI, 2010; RAUCH; RIJSDIJK, 2013).  No cenário 

brasileiro, os principais fatores atribuídos a causa de mortalidade de micro e pequenas empresas 

também estão relacionados a fatores humanos. Há uma combinação de quatro grandes áreas: a 

situação do empresário antes da abertura, o planejamento dos negócios, a capacitação em gestão 

empresarial e a gestão do negócio em si. (SEBRAE; DIEESE, 2018).  

 Nesta linha de raciocínio, a chance de sobrevivência de uma empresa é maior quando 

a experiência em gestão e na indústria, educação ou idade do proprietário são maiores, sendo 

apontado em uma pesquisa que um diploma universitário e um gestor com  idade superior a 35 

anos podem aumentar a chance de sucesso de um negócio. (CARTER; VAN AUKEN, 2006; 

HEADD, 2003; LUSSIER; HALABI, 2010). O ensino superior pode influenciar para a 

consciência de uma variedade de riscos potenciais das atividades empreendedoras e pode 

impedir os empresários de iniciar ou expandir negócios sem um adequado patrimônio, o que 

por sua vez é necessário para lidar com as ameaças internas e externas.(MAYR et al., 2020).   

As empresas menores geralmente visam nichos de mercado e muitas vezes acreditam 

que têm vantagens importantes sobre seus concorrentes mais antigos. (BODLAJ; ČATER, 
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2019). Desta forma, o conhecimento específico de um setor pode ajudar a empresa em um nicho 

lucrativo (RAUCH; RIJSDIJK, 2013). 

As habilidades em gestão têm impacto sobre o sucesso do negócio, independente da fase 

que o negócio se encontra.(PINKWART et al., 2015). Em estudo realizado em microempresas 

em Tongaat, concluiu que os negócios cujos proprietários, possuíam conhecimentos básicos de 

gerenciamento de caixa, eram mais lucrativos. (MUNGAL; GARBHARRAN, 2014) Além 

disto, os empreendedores com experiência anterior em gestão têm menor risco de fracassar 

devido a suas competências econômicas. (MAYR et al., 2020) Um estudo realizado em 

pequenas e médias empresas na Suécia também comprovaram que o conhecimento tácito da 

liderança é fundamental para a produtividade (GIDEHAG; LODEFALK, 2017). 

Qualquer agência que forneça financiamento para novos empreendimentos ou para a 

expansão dos existentes requer um plano de negócios. (HALABÍ; LUSSIER, 2014) Uma das 

adversidades que os pequenos empresários enfrentam é o acesso restrito ao financiamento. Em 

muitos casos, uma das causas desta dificuldade é a falta de um plano de negócios, que por sua 

vez não é realizado pela própria falta de conhecimento do empreendedor. (HYDER; LUSSIER, 

2016).  

A propriedade e a criação de empresas são muito comuns no Brasil, mas são 

principalmente o resultado da falta de outras oportunidades de emprego.(KASZNAR, ISTVAN 

KAROLY; OLIVEIRA, 2006). A probabilidade de fechamento é maior entre os empresários 

que estavam desempregados e tinham pouca experiência no ramo antes de abrir o negócio. 

(SEBRAE; DIEESE, 2018) Ou seja, os indivíduos que iniciaram seus empreendimentos 

enquanto empregados eram menos propensos a sair voluntariamente e aqueles que iniciaram 

seus empreendimentos, enquanto os desempregados tinham maior probabilidade de saída 

compulsória. Embora o desemprego possa levar ao trabalho autônomo, as taxas de reprovação 

são maiores do que aquelas que entram durante os períodos de emprego .(DETIENNE; 

WENNBERG, 2013).Estes empreendedores que abriram o negócio por necessidade ou por 

exigência do cliente/fornecedor, em muitos casos, tiveram menos tempo para planejar, não 

realizaram uma negociação prévia fornecedores, nem obtiveram empréstimos em bancos. 

(SEBRAE; DIEESE, 2018) 

Em relação a influência do gênero do empreendedor, há divergentes conclusões sobre o 

seu impacto na sobrevivência de um negócio.  (HEADD, 2003). Há estudos que apontam que 

empreendimento comandados por mulheres apresentam desempenho inferior ao de empresas 

de propriedade de homens. (ROBB; WATSON, 2012; ZAHRA, 2011).  
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Porém, as circunstâncias de abertura do negócio também influenciam quando isolado o 

contexto de empreendedorismo feminino. As empreendedoras que são atraídas pelo 

reconhecimento da oportunidade são significativamente mais orientadas para o crescimento do 

que as que são empurradas para a abertura de um negócio devido a circunstâncias como perda 

de emprego, necessidade econômica ou divórcio. Além disto, outro fator que pode influenciar 

é quando a abertura do negócio é feita para encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional. Esse motivo parece ter uma relação positiva com a não sobrevivência e uma 

relação negativa com o sucesso empresarial. (MORRIS et al., 2006). Em outras palavras, 

mulheres que decidem empreender na busca de conciliar o trabalho e compromissos familiares 

têm menores chances de alcançar a sobrevivência empresarial a médio prazo. Em contrapartida, 

se seu motivo é assumir riscos de negócios, sua taxa de sucesso é maior. Esses resultados têm 

implicações significativas para o empreendedorismo feminino, especialmente durante períodos 

de recessão econômica. (REY-MARTÍ; TUR PORCAR; MAS-TUR, 2015) 

A maternidade ou a inserção familiar influencia diretamente como o processo 

empreendedor de uma mulher se desenvolve. O papel da família influencia as redes de 

informação usadas para identificar a oportunidade de mercado. Deste modo, mulheres com alto 

comprometimento com a família terão menos probabilidade de interagir, colocando em risco as 

perspectivas de crescimento ou mesmo a novidade do negócio. Da mesma forma, o 

envolvimento familiar pode influenciar a autoeficácia empresarial e as aspirações de exploração 

e / ou valor da oportunidade(BRUSH; BRUIN; WELTER, 2009). Assim, as redes de 

relacionamentos de mulheres e homens empresários diferem, mas os recursos de conhecimento 

que adquirem em suas redes podem ser os mesmos e podem ser aplicados igualmente para fins 

empresariais.(FUENTES-FUENTES; BOJICA; RUIZ-ARROYO, 2015)  

Uma maior participação feminina nas ciências sociais ao invés de disciplinas técnicas, 

e seu desejo de combinar empreendedorismo e trabalho familiar, muitas vezes são oferecidos 

como explicações de porque as mulheres empresárias estão esmagadoramente concentradas em 

negócios altamente competitivos, de pequena escala e de mão de obra intensiva.  (KLAPPER; 

PARKER, 2011).  Porém, apesar de se falar nesta necessidade de as mulheres desenvolverem 

habilidades mais fortes em engenharia e ciências, as mulheres empreendedoras sugerem que 

deveriam ter conhecimento mais sobre vendas. Essa ênfase na capacidade de vender também 

pode refletir a falta de acesso das mulheres a redes e conexões com os principais clientes e 

provedores de recursos.(MORRIS et al., 2006) 

O capital financeiro é vital para o sucesso dos negócios pertencentes a mulheres. 

(NENEH, 2019). A maior dificuldade de acesso a financiamento pelas empreendedoras também 
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pode ser apontada como um dos fatores para que mulheres estejam mais concentradas em 

setores de trabalho intensivo, como comércio e serviços, em vez de capital intensivo indústrias 

de manufatura Além do setor que atuam,  o difícil acesso a financiamentos por empresarias 

mulheres pode estar relacionado ao tamanho e idades das empresas que são responsáveis, já 

que estes dois fatores são considerados na concessão de créditos pelas instituições financeiras 

(COLEMAN, 2000). Outro fator importante é que, em países em desenvolvimento, as mulheres 

também se concentram em segmentos informais da economia. (KLAPPER; PARKER, 2011).  

 Outro agravante é que as empresas pertencentes a mulheres com acesso ao 

financiamento precisam encontrar maneiras de utilizar efetivamente o capital financeiro para 

traduzi-lo em resultados de desempenho. (BAIDOUN et al., 2018; FUENTES-FUENTES; 

BOJICA; RUIZ-ARROYO, 2015; NENEH, 2019).  

  Embora uma identidade feminina forte possa simplesmente representar uma estratégia 

pragmática, com maior aversão ao risco do que os homens, também é uma possível rejeição da 

hierarquia masculina tradicional e uma aceitação tácita do empreendedorismo como fonte de 

empoderamento das mulheres.(MORRIS et al., 2006; ØIEN; ØSTLI, 2015; ROBB; WATSON, 

2012) .  

Porém, as diferenças quantitativas e qualitativas dos indicadores de entrada e de 

desempenho da empresa podem ser explicadas em parte por uma série de fatores do ambiente 

de negócios que podem não ter sido ajustados adequadamente e afetam desproporcionalmente 

a decisão de uma mulher de operar uma empresa do setor formal.(KLAPPER; PARKER, 2011; 

ROBB; WATSON, 2012). Há estudos que em pequenos negócios, não foi identificada uma 

grande diferença entre empreendedores masculinos e femininos se estes estivessem as mesmas 

oportunidades e vivências, sendo que a influência do gênero  foi apontada como mais 

relacionada a aspectos comportamentais. (FUENTES-FUENTES; BOJICA; RUIZ-ARROYO, 

2015)  Assim, outras variáveis destes estudos podem interferir nesta conclusão sobre a 

repercussão do gênero do empreendedor no sucesso do negócio.  (ROBB; WATSON, 2012; 

ZAHRA, 2011).  

A idade é outra característica do empreendedor que é estudada sua influência sob a 

chance de sucesso de um empreendimento. Há estudos de sobrevivência de empresas que 

analisam se pessoas mais jovens que abrem um negócio têm maior chance de fracassar do que 

pessoas mais velhas. (LUSSIER; HALABI, 2010) Nesse sentido, também se pode argumentar 

que com o aumento da idade, os empreendedores adquirem mais experiência de gestão, 

indústria e vida e estão mais conscientes dos riscos e desafios potenciais nos empreendimentos 

empresariais.  Assim, os empreendedores mais velhos podem se concentrar em ter um estoque 
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de capital suficientemente grande e podem aumentar suas reservas em tempos econômicos 

prósperos, o que reduz o risco de falência devido à falta de capital em tempos mais difíceis.  

(MAYR et al., 2020) 

A orientação para o crescimento está relacionada a propensão do empreendedor a 

inovar, assumir riscos e a ter uma proatividade estratégica. Os empreendedores de alto 

crescimento estão muito mais focados no desempenho financeiro e na lucratividade.(MORRIS 

et al., 2006) Esta característica é mais relevante em pequenas empresas já que estão em 

desvantagem em termos de recursos e rede de relacionamentos se comparado a empresas 

maiores.  (COWLING et al., 2015). 

Os empreendedores de alto crescimento demonstraram uma identificação mais visceral 

com seus negócios e conceituaram-na como um investimento cujo valor precisava ser 

continuamente aprimorado. Eles perceberam menos conflitos entre o empreendimento e outras 

responsabilidades de vida e viam o ambiente externo mais em termos de desafios e 

oportunidades do que como obstáculos. Por fim, eles acreditavam fortemente em suas próprias 

habilidades para superar quaisquer desafios que surgissem.(MORRIS et al., 2006) 

 

2.5.2 Fatores relacionados a empresa 
 

Três características são importantes para caracterizar um negócio: o setor que atua, o 

seu tamanho e   tempo no mercado. Empresas que prestam serviços à empresas e da área de 

manufatura tem maior probabilidade de crescimento frente a empresas que prestam serviços a 

pessoas. Além disto, empresas com poucos anos de existência tem maior chance de falência 

que empresas mais antigas. O tamanho da empresa influencia já que sob a ótica de facilidade 

de acesso a capital financeiro e humano, sendo quanto maior a empresa, maior a sua facilidade. 

(COWLING et al., 2015). 

Além de problemas em alguns dos fatores descritos acima, existem outros sinais de 

alerta que uma empresa irá falir. Falta de rastreabilidade dos gastos financeiros, concessão de 

grandes descontos em busca de fluxo de caixa sendo aceitos contratos abaixo das quantias 

padrão, saída de funcionários importantes e falta de material para atender pedidos podem ser 

indícios que o negócio está indo em direção a uma falência. Além destes sinais, a exigência de 

pagamento a vista por fornecedores, o aumento das reclamações pelos clientes e falta de 

pagamento dos impostos da folha de pagamento devem também ser considerados como alertas.  

(HISRICH; PETERS; SHEPERD, 2014) 
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Ademais, em uma análise realizada em pequenas empresas em Tongaat foi confirmada 

que tanto a restrição de empréstimos quanto a falta de pagamento de devedores tiveram um 

papel importante no desempenho financeiro da empresa. Outra conclusão foi que sem uma 

adequada administração de caixa, através de procedimentos estabelecidos, há uma menor 

chance de o negócio ser lucrativo e sustentável pois a gestão de caixa é fator chave para 

qualquer negócio. (MUNGAL; GARBHARRAN, 2014) 

 

2.5.3 Condições Externas e Ambientais 
 

As condições externas e ambientais podem influenciar a taxa de fechamento das 

empresas. No cenário brasileiro, tanto a política fiscal quanto a monetária são variáveis que 

influenciam a quantidade de empresas não conseguem sobreviver no mercado. Além destes 

dois fatores, o crescimento do produto real também tem poder de influência neste contexto. 

(KASZNAR, 1986) 

Os resultados apontam que ajudar as PMEs a acessar financiamento pode criar um 

multiplicador de crescimento positivo e muitos países adotaram esta posição política. Mais 

importante, quaisquer alavancas políticas que estimulem empregos ou gastos gerais na 

economia ajudarão a criar um multiplicador positivo de crescimento de empregos.  (COWLING 

et al., 2015) Desta forma, os formuladores de políticas públicas que desejam que as pequenas 

empresas tenham sucesso devem considerar a oferta de empréstimos com juros mais baixos 

para que os empreendedores não continuem a começar subcapitalizados. (LUSSIER; HALABI, 

2010).  

No Brasil, as condições do mercado de crédito são restritas para pequenas empresas, 

principalmente por meio de altas taxas de juros e prazos curtos de empréstimos. Para buscar 

uma melhoria deste cenário, o Banco Central aumentou a competição no mercado de crédito, 

facilitando a entrada e o crescimento de instituições financeiras menores, incluindo 

cooperativas de crédito.(OECD, 2020). Além disto, os subsídios dados em empréstimos são o 

principal instrumento governamental de política direta para promover o desenvolvimento das 

micro e pequenas empresas. Entre 2016 e 2018, a participação dos empréstimos empresariais 

do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), maior banco público de desenvolvimento 

do Brasil, concedidos a pequenas e medias empresas aumentou de 30,6% para 46,8% do total. 

Planos e  aconselhamento profissional sobre como administrar a empresa influencia 

diretamente a chance de sucesso empresarial (BAIDOUN et al., 2018). Assim, o treinamento 

de empreendedores potenciais em estratégias de planejamento e definição de metas deve 
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também merecer atenção governamental.(VAN GELDER et al., 2007)  O governo  pode 

fornecer mais consultoria profissional para pequenas empresas com um baixo ou nenhum custo, 

dando compreensão das necessidades de capital para iniciar um negócio,  como manter registros 

e controles financeiros, desenvolver um plano de negócios, treinamento de gerenciamento e 

marketing. O treinamento de gestão também pode incluir como desenvolver um plano de 

negócios, como formar pessoal para a empresa e como realizar vendas.(LUSSIER; HALABI, 

2010). Além disso, mais conselhos profissionais podem ser fornecidos sobre como. 

Pode ser valioso para os currículos de educação para o empreendedorismo também 

alertar os empreendedores e aspirantes a empreendedores sobre um possível preconceito que 

culpa fatores externos pelo fracasso. É possível que a educação que passa o foco do controle de 

fatores externos para o empreendedor, de fato, esteja empoderando os empreendedores. Por 

exemplo, um empresário que sabe que o sucesso e o fracasso dependem igualmente de suas 

ações pode assumir maior responsabilidade pessoal na determinação do resultado do negócio. 

(ROGOFF; LEE; SUH, 2004). Portanto, há uma necessidade de direcionar os recursos do 

programa de apoio de forma eficaz, fortalecendo as principais variáveis de sucesso.(MAROM; 

LUSSIER, 2014) 

Uma outra ação importante seria as organizações que planejam realizar demissões e 

fornecer pacotes financeiros de incentivo para o funcionário que irá se desligar da empresa, 

pensar também em oferecer cursos de empreendedorismo para os funcionários antes da perda 

do emprego a fim de aumentar sua autoconfiança, sua eficácia empresarial e um maior senso 

de controle após a saída da empresa. (MWANGI; ROTICH, 2019) 

No Brasil, há uma grande de disponibilidade de cursos sobre empreendedorismo, porém 

ainda há espaço para melhorar a oferta de cursos relacionados a gestão empresarial e 

treinamentos de mão de obra. Ademais, no cenário brasileiro ainda é necessário um maior 

número de programas dedicados às mulheres que favoreçam o acesso ao financiamento, o 

desenvolvimento de competências e a inovação em empresas pertencentes a mulheres.(OECD, 

2020). Este grupo pode sofrer maior dificuldades devido às políticas regionais de 

empreendedorismo que podem estar mais focadas em empreendedores homens, impactando 

cada gênero de forma diferente. (CONROY; WEILER, 2015).  É raro encontrar programas de 

treinamento para mulheres empresárias em países em desenvolvimento que se concentrem em 

como conduzir pesquisas de mercado, e esta é uma habilidade chave que os programas de apoio 

para mulheres empresárias podem atingir. (OECD, 2020). Além disso, os formuladores de 

políticas podem fornecer fundos para apoiar as atividades de pesquisa de mercado entre 

empresas de propriedade de mulheres.(NENEH, 2019). Outro ponto importante é destacar, já 
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durante a fase escolar e universitárias, o papel de mulheres empresárias para as alunas possam 

vislumbrar o empreendedorismo feminino como possível, inclusive em áreas 

predominantemente masculinas. (COCHRAN, 2019) 

Os fatores ambientais podem ter um efeito independente sobre o fracasso em situações 

extremas, como um grande desastre ambiental ou crise econômica, ou casos extremos de mau 

comportamento de gestão. (MELLAHI; WILKINSON, 2004). Um evento que abalou a 

economia e sociedade mundial foi a pandemia causada pelo vírus COVID-19. O primeiro caso 

de pneumonia por coronavírus humano foi relatado no mês de dezembro de 2019 na cidade de 

Wuhan de China, que se espalhou muito rapidamente por todo mundo, sendo declarado como 

uma pandemia mundial em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O 

mundo já estava enfrentando distúrbios econômicos durante 2019, e com rompimento repentino 

converteu os distúrbios econômicos em um desastre econômico. A convulsão causada pela 

disseminação de COVID-19 está tendo um devastador efeito em pequenas empresas. 

(KALOGIANNIDIS, 2020; LIGUORI; PITTZ, 2020; ZHU et al., 2020) 

O Coronavírus parecia ser muito infeccioso e se espalha de pessoa para pessoa por 

contato íntimo direto ou mesmo por contato indireto. Como uma medida para combater a 

propagação do vírus, diversos governos ordenaram que seus países fossem colocados sob 

bloqueio. Como consequência, ocorreram grandes quedas de receita, uma vez que a maioria das 

empresas estava em risco. (KALOGIANNIDIS, 2020) 

O futuro da economia global dependerá muito de como as pequenas e médias empresas, 

responsáveis pela geração dos principais empregos, irão se sustentar durante esse tempo, já que 

são essas empresas que estão sob ameaça após o colapso do COVID-19.  Portanto, a economia 

depende de como as pequenas e médias empresas conseguem superar a crise. 

(KALOGIANNIDIS, 2020)  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

Esse capítulo tem como pretensão definir, justificar e apresentar a metodologia de 

pesquisa que foi utilizada na realização do projeto em questão. Neste trabalho, foi utilizada uma 

definição que qualifica o projeto de pesquisa em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios cabe-se as definições. (VERGARA, 2015) 

3.1 Tipo de Pesquisa 

Quanto aos fins, a pesquisa é de caráter descritiva, pois se pretende expor os fatores 

relacionados ao fenômeno de fechamento de micro e pequenas empresas.  

Quanto aos meios, esta pesquisa é ao mesmo tempo bibliográfica e documental, já que 

foi feita uma pesquisa teórica sob o assunto e utilizado o banco de dados da Receita Federal do 

Brasil como fonte para análise do problema a ser tratado.  

 

3.2  Universo e Amostra 

Os dados usados na pesquisa são dados secundários, oriundos banco de dados da Receita 

Federal do Brasil (RFB). As empresas cadastradas neste banco de dados  é uma amostra do 

universo de micro e pequenas empresas da cidade do Rio de Janeiro a medida que há 

empreendimentos que não possuem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou seja, 

trabalham de forma informal e, consequentemente não estão contempladas neste banco de 

dados.  

 

3.3 Ferramenta de Coleta de Dados 

Geralmente, o acesso aos dados no nível da empresa em relação a empresas falidas é escasso 

por razões de confidencialidade e discrição. (KÜCHER et al., 2020).  Nesta pesquisa, foi 

necessário superar obstáculos oriundos da dificuldade de acesso a banco de dados e adequar a 

pesquisa para que fosse possível utilizar os dados públicos da Receita Federal do Brasil, 

considerado a fonte de informação acessível mais completa. Desta forma, as variáveis foram 

escolhidas baseado no estudo anteriormente realizado por uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema e na disponibilidade da informação no banco de dados.  Neste cadastro, foram 

identificadas informações importantes que poderiam ser analisadas: setor de atuação; idade da 

empresa no momento da baixa na Receita Federal; localização do estabelecimento, porte e se é 

adepta ao Simples. 
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O banco de dados utilizado na pesquisa foi disponibilizado pela Receita Federal do Brasil 

em 23 de novembro de 2020, sendo analisados os dados a partir de 2010. (RECEITA 

FEDERAL, 2020).  

 

3.4 Tratamento dos Dados 

A primeira etapa de tratamento dos dados foi transformar os dados coletados da Receita 

Federal num formato que fosse compatível com um software de tratamento estatístico. Após 

pesquisa, foi identificado um pacote do Software R, denominado “qsacnpj”, que é uma 

ferramenta utilizada para tratar e organizar os dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) desenvolvido e executado pelo Observatório Social do Brasil, localizado no município 

de Santo Antônio de Jesus, no estado brasileiro da Bahia. (SANTIAGO, 2021) 

Num segundo momento, houve a análise da estrutura do banco de dados. A Figura 4 

demonstra o seu modelo lógico, que auxilia no entendimento da sua estrutura e, 

consequentemente, na estratégia adotada para tratamento e análise dos dados. 
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Figura 4 - Modelo Lógico da Base de Dados do CNPJ 

 

Fonte:(SANTIAGO, 2021)  

 

Como pode ser observado na Figura 4, o banco de dados disponibilizado pela Receita 

Federal é formado por 09 tabelas, sendo a principal delas “cnpj_dados_cadastrais_pj”. Este 

estudo utilizará esta tabela principal e a tabela “tab_cnae”, que contém os setores de cada 

empresa. Havia expectativa de que as demais tabelas fornecessem dados dos proprietários, 

como sexo, idade e grau de escolaridade, porém estes dados não estão disponíveis nas demais 
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tabelas. Assim, após a análise, as demais tabelas foram descartadas por não acrescentarem 

informações relevantes para a análise. 

Após o entendimento do banco de dados e baseado na revisão bibliográfica, foram 

definidas as variáveis para compor a base de dados do estudo, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Definição de Variáveis do Banco de Dados da Pesquisa 

Tabela Variáveis 

cnpj_dados_cadastrais_pj 

· Cnpj 

· Situacao_Cadastral 

· data_situacao_cadastral 

· motivo_situacao_cadastral 

· data_inicio_atividade 

· porte_empresa 

· opcao_pelo_mei 

· opcao_pelo_simples 

· bairro 

tab_cnae · nm_secao 

Fonte: Elaborado pela Autora baseado em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

 

O Quadro 3 relaciona as duas tabelas com as variáveis que serão usadas e estão 

presentes em cada uma delas. Um primeiro passo foi unir as duas tabelas através da variável 

“cnpj” que é número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), composto 

por 14 números, sendo uma sequência única para cada empresa cadastrada. Já a variável de 

situação cadastral, informa qual é o status da empresa: nula, ativa, baixada, suspensa ou inapta.  

Uma empresa é considerada nula quando é declarada a nulidade do ato de inscrição da entidade 

ou do estabelecimento filial. Já a ativa é a empresa está exercendo as atividades econômicas 

com seu cadastro devidamente regularizado e, caso ela venha a ser extinta, é considerada 

baixada. Uma empresa é suspensa quando está com algum processo em andamento ou em 

análise como a baixa da empresa ou quando está ativa, mas domiciliada no exterior.  Por fim, 

as empresas inaptas, quando ela estiver omissão de declarações e demonstrativos por dois anos, 

não for localizada ou com alguma irregularidade em operações do comercio exterior. (BRASIL, 

1976, 2006) 

Além disto, outras duas outras informações são disponibilizadas quanto a situação 

cadastral: a data (data_situacao_cadastral) e o seu motivo (motivo_situacao_cadastral). No caso 
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de empresas com o status de baixada, a data de situação cadastral servirá para definir qual era 

a idade da empresa no momento que foi executada a baixa. Já o motivo de situação cadastral é 

um dado importante para que seja definido se a baixa será considerada voluntária ou 

involuntária. Os motivos cadastrais de micro e pequenas empresas com o status de baixada que 

foi encontrado no banco de dados serão descritos no Quadro 4, assim como a categorização de 

cada motivo. 

 

Quadro 4 - Motivo de Situação Cadastral 

Motivo Descrição Categoria Baixa 

1 Extinção por encerramento – liquidação voluntária Voluntária 

2 Incorporação Voluntária 

4 Cisão total  Voluntária 

5 Encerramento da falência Voluntária 

6 Encerramento da liquidação Voluntária 

10 Extinção pelo encerramento da liquidação judicial Involuntária 

15 Inexistente de fato  Involuntária 

31 Extinção da filial Voluntária 

54 Baixa – tratamento diferenciado dado às MPEs (LC 123/2006) Voluntária 

67 Registro cancelado Involuntária 

73 Omissão contumaz  Involuntária 

Fonte: Elaborado pela Autora baseado em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

No Quadro 4,  o número e a descrição do motivo estão conforme cadastro na Receita 

Federal. A partir destes dois dados, cada motivo foi analisado e classificado conforme 

categorização feita no Quadro 2. Neste estudo, serão analisados apenas as empresas cuja baixa 

seja voluntária. 

Este banco de dados também contém   a data de início da atividade, ou seja, quando a 

empresa iniciou as atividades (data_inicio_atividade)  e o porte da empresa (porte_empresa). 

No cadastro, o porte das empresas é dividido em quatro categorias: não informado, 

microempresa, empresa de pequeno porte e demais. Esta divisão é feita por faturamento bruto 

anual, sendo microempresa com faturamento anual até R$ 360.000,00 e as empresas de pequeno 

porte com ganhos no intervalo entre R$ 360.000,01 e R$ 4.800.000,00, conforme já 
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demonstrado no Quadro 1. As empresas pertencentes a categoria “demais” são as empresas 

que possuem faturamento superiores ao patamar das empresas de pequeno porte. 

As empresas com tempo de cadastro inferior a dois anos foram consideradas jovens 

neste estudo, com base no estudo que constatou que as empresas possuíam taxa de 

sobrevivência similar após 02 anos de existência.(SEBRAE; DIEESE, 2018). Para um maior 

detalhamento, três outras categorias foram criadas: de 02 a 05 anos, de 05 a 10 anos e acima de 

10 anos. 

Na tabela “tab_cnae” são apresentados dados conforme a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE).  Este é instrumento de padronização nacional dos códigos de 

atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da 

Administração Tributária no Brasil. Desta forma, esta classificação pode abranger 

estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos 

públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos (pessoa física). 

(RECEITA FEDERAL, 2021).   

O campo selecionado para analisar os setores de atuação das empresas foi o 

“nm_secao”, que possui 21 grupos, que foram agrupados em quatro categorias: serviços, 

indústria, comércio e outros. A partir destes grupos, foi feita uma classificação baseada também 

na divisão feita para classificação de micro e pequenas empresas, mostrado no Quadro 5: 

Quadro 5 - Setores de Atuação das Empresas 

Seção Descrição Seção Setor 

A 
AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL 
PESCA E AQUICULTURA 

Outros 

B 
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS Indústria 

C 
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO Indústria 

D 
ELETRICIDADE E GÁS Serviços 

E 
ÁGUA ESGOTO ATIVIDADES DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO 

Serviços 

F 
CONSTRUÇÃO Indústria 

G 
COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

Comércio 

H 
TRANSPORTE ARMAZENAGEM E CORREIO Serviços 

I 
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO Serviços 

J 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Serviços 
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K 
ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E 
SERVIÇOS RELACIONADOS 

Serviços 

L 
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS Serviços 

M 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E 
TÉCNICAS 

Serviços 

N 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

Serviços 

O 
ADMISTRAÇÃO PUBLICA DEFESA E SEGURIDADE 
SOCIAL 

Serviços 

P 
EDUCAÇÃO Serviços 

Q 
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS Serviços 

R 
ARTES CULTURA ESPORTE E RECREAÇÃO Serviços 

S 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS Serviços 

T 
SERVIÇOS DOMÉSTICOS Serviços 

Fonte: Elaborado pela Autora baseado em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

O Quadro 5 mostra que o setor de indústria irá agregar três seções: indústria extrativista, 

de transformação e construção. Já o setor de comércio é representado apenas pela seção  de 

comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, assim como “outros” que inclui a 

seção de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura.  As demais seções foram 

agrupadas no setor de serviços. Além disto, quando não havia a indicação do ramo de atuação 

no cadastro, o setor foi classificado como “Outros”. 

A fim de buscar mais variáveis para compor o Modelo de Regressão Logística que 

pudessem impactar a baixa voluntária de uma empresa, foram acrescentadas duas variáveis na 

análise: “opcao_pelo_simples” e bairro. A variável “opção_pelo_simples” possui três status 

diferentes: não optante, optante e excluído.   Já a variável “bairro”, que é a definição do bairro 

cadastrado como localização da empresa, foi agrupada conforme classificação do Sebrae em 16 

macrorregiões: Bangu; Barra da Tijuca; Campo Grande; Centro; Guaratiba; Ilha do 

Governador; Inhaúma; Jacarepaguá; Madureira; Méier; Pavuna; Penha; Ramos; Santa Cruz; 

Tijuca e Zona Sul.  (SEBRAE/RJ, 2015) 

Após definidas as variáveis, foi analisada a natureza de cada variável para definir qual 

seria a ferramenta de análise utilizada.  

As variáveis podem ser classificadas em variáveis quantitativas e qualitativas. As 

variáveis qualitativas, podem ser ordinárias, nominais ou dicotômicas. (SILVESTRE, HUGO 
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CONSCIENCIA; ARAÚJO, 2012). Assim, o Quadro 6 mostra classificação das variáveis que 

serão usadas na análise:  

Quadro 6 - Classificação das Variáveis do Estudo 

Variavel Tipo 

cnpj Qualitativa Nominal 

Situacao_Cadastral Qualitativa Nominal 

data_situacao_cadastral Qualitativa Ordinal 

motivo_situacao_cadastral Qualitativa Nominal 

data_inicio_atividade Qualitativa Ordinal 

porte_empresa Qualitativa Ordinal 

nm_secao Qualitativa Nominal 

opcao_pelo_mei Qualitativa Nominal 

opcao_pelo_simples Qualitativa Nominal 

bairro Qualitativa Nominal 

ano_situacao Quantitativa 

Fonte: Elaborado pela Autora baseado em (SILVESTRE, HUGO CONSCIENCIA; ARAÚJO, 2012) 

 

A variável “ano_situacao” foi incluída no banco de dados a fim de viabilizar a análise 

de quantos anos a empresa estava no mercado quando ocorreu a sua baixa na Receita Federal 

do Brasil. Este campo foi estabelecido através da diferença entre as variáveis 

“data_situacao_cadastral” e “data_inicio_atividade”. A métrica desta variável é anos, com 

quatro casas decimais, e pretende informar qual é o período entre o início do negócio e a 

atualização de sua situação cadastral. Especificamente, no caso do estudo, seria a baixa da 

empresa.  

O software escolhido para tratamento e análise dos dados foi o software R, por ser um 

software gratuito, acessível e com as ferramentas apropriadas para a análise (R CORE TEAM, 

2020). 

O tratamento dos dados foi feito através de uma análise em fases, a fim de identificar o 

cenário em que as micro e pequenas empresas estavam inseridas. A Figura 5  mostra as fases 

percorridas no tratamento de dados.  
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Figura 5 - Tratamento dos Dados 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 Assim, após definir as micro e pequenas empresas que foram baixadas de forma 

voluntária, foi realizada uma análise por setor e idade em que ocorreu o evento. Outra análise 

realizada foi se houve impacto com a pandemia instaurada em todo mundo devido ao COVID-

19. Esta análise foi feita através da comparação dos números do ano de 2019 com o ano de 

2020, entre os meses janeiro e outubro. Estes meses foram definidos por ser o período em que 

há dados completos disponíveis do ano de 2020. Além disto, foi comparado apenas com o ano 

de 2019 devido ao cenário brasileiro estar em um período instável e o objetivo era minimizar o 

risco de haver outras variáveis que impactassem o resultado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão analisados os resultados obtidos através da análise estatística de 

micro e pequenas empresas do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita 

Federal. 

4.1 Cenário de empresas no Munícipio do Rio de Janeiro 

Em novembro de 2020, a cidade do Rio de Janeiro possuía 936.771 empresas ativas, 

sendo a sua maioria, aproximadamente 58,9%, do porte de Micro Empreendedor Individual 

(MEI), conforme pode ser observado na Tabela 1 

Tabela 1 - Empresas  - Porte vs Status 

Status MEI Micro Empresa 
Empresa de 

pequeno porte 
Demais Total 

Nula 8 990 9 39 1.046 
Ativa 551.856 195.990 43.113 145.812 936.771 

Suspensa 158 2.501 378 1.682 4.719 
Inapta 7 93.171 5.721 33.143 132.042 

Baixada 61 311.184 8.371 77.600 397.216 
Total 552.090 603.836 57.592 258.276 1.471.794 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

 

Na Tabela 1, observa-se que as micro e pequenas empresas foram as que mais sofreram 

baixas entre os anos de 2010 e 2020, em especial a micro empresa, que teve 1.58 vezes de 

empresas baixadas no período em relação ao número de empresas ativas  em 2020. Além disto, 

a microempresa é, após a MEI, a empresa que possui mais empresas ativas na cidade carioca. 

Além do status ativa e baixadas, a Tabela 1 mostra a quantidade de empresas que forma 

suspensas, consideradas inaptas e nulas desde 2010. Apesar de empresas que foram fechadas 

poderem ser classificadas como suspensas, nulas ou inaptas, pode também haver outros motivos 

que acarretaram esta situação. Desta forma, a fim de evitar falhas de interpretação, foi 

concentrada a análise sobre micro e pequenas empresas com o status de baixada e ativas entre 

os anos de 2010 e 2020. 

 

4.2 Cenário de micro e pequenas empresas no Munícipio do Rio de Janeiro 

 

Atualmente, existem 239.103 micro e pequenas empresas ativas no munícipio do Rio 

de Janeiro.  No período de 2010 e 2020 foram baixadas 319.555 empresas destes dois portes. 
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O primeiro passo para analisar o universo de empresas baixadas do munícipio do Rio 

de Janeiro foi estratificar os motivos da baixa. O objetivo era identificar as baixas voluntárias 

de micro e pequenas empresas, pois este será o universo que será analisado neste trabalho. 

As baixas consideradas involuntárias, que é realizada pela Receita Federal sem uma 

solicitação da empresa, serão excluídas da análise pois poderá acarretar falhas na análise a 

medida que ocorre em anos determinados pela Receita e não necessariamente no momento de 

fechamento. Além disto, como não é voluntária, pode haver dúvidas se a empresa realmente 

encerrou suas atividades. A Tabela 2 apresenta o número de empresas por motivos de baixa 

cadastrados no banco de dados entre os anos de 2010 e 2020. A numeração da coluna “Motivo” 

está de acordo com a numeração determinada pela Receita Federal no cadastro. 

 

Tabela 2 - Motivos - Baixa MPEs 

Motivo Descrição Total 

1 Extinção por encerramento – liquidação voluntária  215.207  

2 Incorporação  383  

4 Cisão total   7  

5 Encerramento da falência  19  

6 Encerramento da liquidação  10  

10 Extinção pelo encerramento da liquidação judicial  42  

15 Inexistente de fato   264  

31 Extinção da filial  26  

54 Baixa – tratamento diferenciado dado às MPEs (LC 123/2006)  2.408  

67 Registro cancelado  92.824  

73 Omissão contumaz   8.365  

Total  319.555  

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

A partir da   Tabela 2 e com base na classificação definida no Quadro 4, foram 

selecionadas as empresas baixadas com os motivos 01, 02, 04, 05, 06, 31 e 54 . A Figura 6 

mostra de forma anual a quantidade destas empresas baixadas, com base nesta classificação: 
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Figura 6 - MPEs – Baixa voluntária vs involuntária por ano 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

A Figura 6 corrobora a decisão de considerar apenas as baixas voluntárias. Em 2018, 

91.880 empresas foram consideradas fechadas pela Receita Federal, de forma unilateral. Este 

evento ocorreu devido ao ato declaratório executivo Cocad nº1, de 01 de fevereiro de 2018. 

Este ato determinou que fossem baixadas as inscrições no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) das pessoas jurídicas relacionadas no Edital de Intimação Cocad nº1, de 23 de outubro 

de 2017, que não buscaram regularizar sua situação perante a Receita Federal. (RECEITA 

FEDERAL, 2018b). 

No período entre 2010 e 2020 foram baixadas de forma voluntária 218.060 micro e 

pequenas empresas. Outro ponto a destacar é o crescente aumento de empresas baixadas de 

forma voluntária. Exceto o ano de 2020, o número de empresas baixadas aumenta ano a ano 

desde 2010. É válido ressaltar que o ano de 2020 possui dados até novembro e deve ser 

considerado um ano atípico devido ao cenário de pandemia que impactou de forma significativa 

a economia e a sociedade como um todo.  

4.2.1 Análise das empresas baixadas por setor 
 

A figura mostra a porcentagem de empresas ativas em 2020 e baixadas por setor 
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Figura 7-  Empresas ativas e baixadas por setor 

Ativas 

 

Baixadas 

 
Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

Através da Figura 7, constata-se que tanto em empresas baixadas quanto empresas na 

ativa, o Setor de serviços é o que concentra a maior parte das micro e pequenas empresas. A 

Tabela 3 mostra como a baixa destas empresas se comportaram de forma anual desde 2010. 

 

Tabela 3 - Setores das empresas ativas e baixadas por ano 

Status 
Setor 

Total 
Comércio Indústria Serviços Outros 

Ativa 75.515 22.008 140.669 911 239.103 

B
ai

xa
da

s 

2010 1.447 214 1.492 23 3.176 

2011 1.401 245 1.673 17 3.336 

2012 1.459 351 2.027 8 3.845 

2013 3.815 1.509 5.547 8 10.879 

2014 5.322 1.985 7.631 11 14.949 

2015 7.653 2.854 11.227 21 21.755 

2016 8.407 4.442 15.901 37 28.787 

2017 9.102 4.305 19.235 39 32.681 

2018 8.807 4.263 20.350 57 33.477 

2019 9.254 4.561 23.005 61 36.881 

2020 7.068 3.529 17.647 50 28.294 

Total 63.735 28.258 125.735 332 218.060 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

Fica evidente um consistente aumento da taxa de fechamento das micro e pequenas 

empresas ao longo dos anos, pela análise da Tabela 3. Exceto o ano de 2020, um ano atípico e 

sem dados consolidados de todo o ano, houve aumento do número de empresas fechadas em 

todos os setores. Além disto, a partir do ano de 2013 há um crescimento mais acelerado do 
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fechamento de empresas, o que pode ser reflexo da crise econômica que se instaurou de forma 

mais contundente a partir do ano de 2014.  

Na sequência, foi feita uma comparação entre o total de empresas baixadas entre os anos 

de 2010 e 2020 com o número de empresas ativas, conforme Tabela 4: 

Tabela 4 – MPEs – Comparação Setor 

Setor Ativas Baixadas % 

Comércio 75.515 63.735 84,40% 

Indústria 22.008 28.258 128,40% 

Serviços 40.669 125.735 89,38% 

Outros 911 332 36,44% 

Total 239.103 218.060 91,20% 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

Quando feita esta análise comparativa na Tabela 4, percebe-se que o setor de serviços 

possui um maior número de empresas baixadas e ativas, porém não possui a maior taxa de 

fechamento de setor. O setor indústria, apesar de ter menor participação das empresas ativas e 

baixadas, é o que possui a maior taxa de fechamento. Assim, com base nestes dados, a hipótese 

“H2: Firmas de manufatura são menos propensas a falir que outros tipos de negócios.” não pode 

ser confirmada à medida que o setor de serviços possui um maior número de empresas mas não 

é o setor que possui o maior percentual de fechamento do setor. 

 

4.2.2 Análise das Empresas Baixadas por Idade 
 

A fim de analisar a hipótese (H1) que considera que pequenas e jovens firmas são mais 

propensas a falir que outros pequenos negócios, foi realizada a análise quanto a idade das 

empresas. 

O primeiro passo foi definir a idade de cada empresa. Para as empresas baixadas, a idade 

foi calculada pela diferença entre data de registro no Cadastro e a data de mudança da situação 

cadastral. Importante incluir tabela comparativa de mediana, e quartis. Já no caso das empresas 

ativas, foi considerado para determinar as empresas ativas até o ano de 2019. O cálculo da idade 

para empresas ativas foi feito com base na idade em 31/12/2019.  
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Figura 8 - Idade das MPEs por status – Ativa vs Baixada 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

Através da análise da Figura 8, percebe-se que empresas ativas possui uma maior 

variabilidade no tempo de cadastro. Além disto, é possível perceber que a idade das empresas 

ativas além de ser mais dispersa, também tem está num patamar superior ao das empresas 

baixadas. 

 

Tabela 5 - Idade das MPEs - Ativa vs. Baixada 

Status Mínimo 1º Quartil Mediana Média 3º Quartil Máximo 
Ativa 0,0027 3,4849 9,3699 12,6643 18,5205 88,8932 

Baixada 0,0000 0,5014 1,7479 4,1012 4,5041 82,7260 
Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

 

A Através da análise da Figura 8, percebe-se que empresas ativas possui uma maior 

variabilidade no tempo de cadastro. Além disto, é possível perceber que a idade das empresas 

ativas além de ser mais dispersa, também tem está num patamar superior ao das empresas 

baixadas. 

 

Tabela 5 reforça o que foi percebido através análise da Figura 8, na qual fica evidente 

que as empresas ativas possuem uma idade média maior do que as empresas baixadas. Há uma 

maior concentração de dados das empresas baixadas, na qual 75% estão com até 4,5 anos no 

momento que são baixadas.   Além disto percebe-se que 50% das empresas que foram baixadas 

tinha menos que 1,75 anos de existência, enquanto na mesma percentagem as empresas ativas 
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têm até 9,37 anos. Porém, não foi constatada grande diferença entre os máximos e mínimos 

entre os dois status.  

A partir desta análise foram definidos quatro intervalos de idade de empresas e realizada 

uma análise dos números de empresa através da Tabela 6:  

 

Tabela 6 - Idade de Empresas baixadas por ano 

Status 
Idade 

Total 
Até 2 anos De 2 a 5 anos De 5 a 10 anos Acima de 10 anos 

Ativa 51.923 36.115 44.366 106.699 239.103 

B
ai

xa
da

s 

2010 458 697 757 1.264 3176 

2011 901 636 661 1.138 3336 

2012 1.392 719 621 1.113 3.845 

2013 6.618 2.577 614 1.070 10.879 

2014 8.768 3.989 773 1.419 14.949 

2015 12.794 5.631 1.531 1.799 21.755 

2016 16.511 6.654 3.038 2.584 28.787 

2017 17.394 7.605 4.507 3.175 32.681 

2018 17.957 7.718 4.102 3.700 33.477 

2019 19.317 9.036 4.458 4.070 36.881 

2020 14.354 7.067 3.694 3.179 28.294 

Total 116.464 52.329 24.756 24.511 218.060 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

Na Tabela 6 é possível perceber que a partir de 2013, o número de empresas baixadas 

com até dois anos de cadastro é superior à soma dos outros três grupos. Esta tabela também 

corrobora a análise anterior à medida que 21,71 % das empresas ativas tem idade inferior a 2 

anos, enquanto 53,40% das empresas baixadas entre 2010 e 2020 tinham menos de dois anos 

de existência. 

 

4.2.3 Análise das Empresas Baixadas por Setor vs Idade 
 

Após a análise separada dos parâmetros de idade e setor, foi realizada uma análise 

“cruzada” destas duas variáveis, conforme demonstrado nas Tabela 7 e Tabela 8. 

Tabela 7 - MPEs Ativas - Idade vs Setor 

Parâmetro Comércio Serviços Indústria Outros 
Média 11,7684 14,0006 12,7379 34,5093 
Mediana 8,5753 10,7562 8,7658 35,7041 
Desvio Padrão 11,1855 12,2677 11,7245 9,8488 
Mínimo 0,0027 0,0027 0,0027 0,0521 
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Máximo 80,9918 88,8932 71,3014 65,7753 
Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

As empresas ativas dos grupos de comércio, serviços e indústria possuem dados 

numéricos e variabilidade similares quanto a idade, conforme demonstrado na Tabela 7.  Já as 

empresas que foram classificadas no setor “Outros” possuem uma média superior de idade, e 

uma menor dispersão de dados. Em relação aos valores máximo e mínimos não é percebida 

uma significativa diferença entre os setores. 

Tabela 8 - MPEs Baixadas - Idade vs Setor 

Parâmetro Comércio Serviços Indústria Outros 
Média 3,7892 5,0491 3,2601 11,8817 
Mediana 1,6274 2,2000 1,5041 3,9905 
Desvio Padrão 6,0185 7,5441 5,6310 14,3231 
Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Máximo 70,7178 60,4849 82,7260 50,1151 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

 

Em relação aos dados das empresas baixadas apresentados na Tabela 8, há uma maior 

similaridade entre os setores do comercio e da indústria quando analisada a média, mediana e 

desvio padrão. Já o setor de serviços, possuem estes valores mais elevados seguido do setor 

“Outros”. Este último setor, que assim como as empresas ativas, possui valores num patamar 

bem superior às demais classificações, exceto em relação a idade máxima que é inferior aos 

demais grupos. 

A comparação da Tabela 7 com a  Tabela 8 percebe-se que em todos os setores as 

empresas são baixadas em uma idade inferior às empresas que estão presentes ainda no 

mercado.  

 

4.2.4 Análise Comparativa entre os anos de 2019 e 2020 – Efeito Pandemia COVID 
 

Devido aos efeitos econômicos causados pela pandemia do vírus COVID-19, uma 

análise comparativa entre os anos de 2019 e 2020 foi realizada. Nesta comparação com o ano 

de 2020, ano que teve início a pandemia, foi considerado apenas o ano de 2019 a fim de evitar 

a influência de outros fatores externos como o cenário político.  O primeiro passo para a análise 

foi determinar quais meses fariam parte do estudo, já que o banco de dados de 2020 foi 

disponibilizado pela receita em 23 de novembro de 2020, não sendo um ano com todos os 

meses, conforme demonstrado na Tabela 9: 
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Tabela 9 - Baixas de Empresa de forma Mensal - Anos de 2019 e 2020 

Mês 2019 2020 

Janeiro   3.130  3.178  

Fevereiro 3.003  2.578  

Março 2.796  2.979  

Abril 2.942  1.853  

Maio 3.540  1.920  

Junho 2.925  2.509  

Julho 3.319   2.804  

Agosto 3.315  3.073  

Setembro 3.179  2.827  

Outubro 3.345  2.837  

Novembro 2.846   1.736  

Dezembro 2.541       -    

Total 36.881  28.294  

Total – Jan a Out 31.494  26.558  

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

A Tabela 9 demonstra a ausência de dados no mês de dezembro em 2020, porém, como 

os dados foram disponibilizados em 23 de novembro de 2020, entende-se que o mês de 

novembro também não possui dados completos. Desta forma, foi excluído o mês de dezembro 

e novembro para esta análise. Assim, serão analisadas   31.494 empresas baixadas em 2019 e 

26.558 negócios em 2020 através de metodologia similar a feita anteriormente neste trabalho. 

Primeiro, será feita uma análise do setor, através da Tabela 10. Posteriormente, uma análise 

comparativa entre as idades das empresas baixadas, e por fim uma análise “cruzada” entre o 

setor e a sua idade de baixa em cada um dos anos. 

Tabela 10 - Micro e pequenas  empresas baixadas por setor (2019 e 2020) 

Setor 
Qtde de Empresas % 

2019 2020 2019 2020 

Serviços 19.694  16.567  62,53% 62,38% 

Comércio 7.850  6.636  24,93% 24,99% 

Indústria 3.898  3.312  12,38% 12,47% 

Outros 52  43  0,17% 0,16% 

Total 31.494 26.558 100% 100% 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

Em relação ao setor, não houve diferença significativa entre os anos de 2019 e 2020, 

seguindo praticamente a mesma porcentagem de fechamentos em todos os setores, conforme 

pode ser visto na Tabela 10, na qual a diferença fica na casa decimal da porcentagem de 

empresas por ano. 
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Figura 9 - Idade das MPEs no momento da baixa (Anos de 2019 e 2020) 

  

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

Não foi constatada grande diferença entre os dados do ano de 2019 e 2020 em relação a 

idade da baixa das micro e pequenas empresas, conforme visto na Figura 9. Estes anos também 

estão alinhados ao que foi constatado na visão geral entre os anos de 2010 e 2020, com uma 

alta concentração dos dados.  

 

Tabela 11 -  Idade das MPEs - 2019 vs. 2020 

Ano Mínimo 1º Quartil Mediana Média 3º Quartil Máximo 
2019 0,0000 0,5863 1,8000 4,0772 4,3938 70,7178 
2020 0,0000 0,5973 1,9370 4,2861 4,8329 63,9534 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 

 

A Tabela 11 corrobora a proximidade dos valores encontrados entre os anos de 2019 e 

2020 para a idade das empresas baixadas. Exceto a maior idade encontrada para a empresa 

baixada, a diferença dos dados encontrados em cada ano é na casa decimal.  

A Tabela 12 apresenta a idade das empresas através dos quatro intervalos definidos 

para a idade: 

 

Tabela 12 - Idade das MPEs no momento da baixa (Anos de 2019 e 2020) 

Grupo 

Qtde de Empresas % 

2019 2020 2019 2020 

Empresa com idade até 2 anos 16.682 13.488 52,97% 50,79% 

Empresa com idade entre 02 e 05 anos 7.770 6.680 24,67% 25,15% 

Empresa com idade entre 05 e 10 anos 3.754 3.453 11,92% 13,00% 

Empresa com idade acima de 10 anos 3.288 2.937 10,44% 11,06% 

Total 31.494 26.558 100% 100% 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em (RECEITA FEDERAL, 2020) 
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Há uma diferença entre os anos de 2019 e 2020 em relação aos intervalos de idade das 

empresas baixadas, mas esta diferença fica abaixo ou perto de 1% entre os dois anos, conforme 

demonstrado na Tabela 12,  não sendo considerada significativa. As empresas fechadas em 

2020 são um pouco mais velhas, com idade média de 4,29 anos que as de 2019, cuja média de 

idade é de 4,08 anos.  

Pela análise realizada, não houve grande mudança entre os anos de 2019 e 2020 do perfil 

das empresas fechadas. Porém, é válido ressaltar que ainda é cedo para saber se os dados 

correspondem a realidade. Uma hipótese é que as empresas foram fechadas, mas ainda não 

solicitaram a baixa do seu CNPJ. Desta forma, deve-se aguardar os próximos cinco anos para 

saber se haverá alguma baixa involuntária destas empresas pela Receita ou se haverá um 

aumento significativo de solicitação de baixa destas empresas que podem realizar de forma 

tardia este processo junto a Receita Federal. 

4.2.5 Regressão Logística 
 

No intuito de buscar identificar variáveis significativas para uma empresa ativa solicitar 

a sua baixa foi realizada uma regressão logística com as variáveis consideradas no Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Variáveis – Regressão Logística 

Tipo de variaveis Variáveis Categorias 

Variavel Dependente Situacao_Cadastral Ativa; Baixada 

Variaveis Independentes 

porte_empresa Microempresa; Empresa de Pequeno Porte 

Opção_pelo_simples Não Optante; Optante; Excluído 

Setor_Agregado Comércio; Indústria; Serviços; Outros  

Bairro_Agregado 

Bangu; Barra da Tijuca; Campo Grande; Centro; 

Guaratiba; Ilha do Governador; Inhaúma; Jacarepaguá; 

Madureira; Méier; Pavuna; Penha; Ramos; Santa Cruz; 

Tijuca ; Zona Sul; Não Identificado 

Idade Numérico 

Fonte: Elaborado pela Autora  

 

 

De acordo com o Quadro 7, a análise terá como variável dependente a situação cadastral 

já que é o evento que será investigado, ou seja, a baixa de uma empresa. As variáveis 

independentes da análise serão os fatores presentes no banco de dados que podem influenciar 
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este evento, sendo estes, o porte da empresa, se ela está optou pelo Simples, o seu setor, o bairro 

que ela se localiza e quanto tempo está cadastrada no banco de dados da Receita.  

Os resultados desta regressão são apresentados na Tabela 13, sendo considerados os 

dadados apenas do ano de 2019: 

 

Tabela 13 - Regressão Logística - Resultados 

Variável Categoria Estimate  Std. Error  z value  Pr(>|z|)  
(Intercept)  -0.179529 0.070897 -2.532 0.011333 0.01 
porte_empresa  Pequena Empresa -0.905955 0.049625 -18.256 < 2e-16 0 
Setor_Agregado Indústria 0.009973 0.054055 0.184 0.853625  
Setor_Agregado  Outros 0.506118 0.316569 1.599 0.109874  
Setor_Agregado  Serviços 0.157170 0.034939 4.498 6.85e-06 0 
opcao_pelo_simples  Optante  -3.560130 0.058700 -60.650 < 2e-16 0 
opcao_pelo_simples  Excluído 3.050.530 0.032365 94.253 < 2e-16 0 
Bairro_Agregado Barra da Tijuca -0.283696 0.077974 -3.638 0.000274 0 
Bairro_Agregado Campo Grande -0.019306 0.085299 -0.226 0.820940  
Bairro_Agregado Centro -0.221453 0.076286 -2.903 0.003697 0.001 
Bairro_Agregado Guaratiba -0.078800 0.142447 -0.553 0.580133  
Bairro_Agregado Ilha do Governador -0.079075 0.106360 -0.743 0.457203  
Bairro_Agregado Inhaúma -0.234087 0.116942 -2.002 0.045314 0.01 
Bairro_Agregado Jacarepaguá 0.004880 0.078257 0.062 0.950277  
Bairro_Agregado Madureira 0.018614 0.082210 0.226 0.820872  
Bairro_Agregado Méier 0.106834 0.086879 1.230 0.218812  
Bairro_Agregado Não Identificado 1.145.552 0.909519 1.260 0.207845  
Bairro_Agregado Pavuna 0.243083 0.112294 2.165 0.030410 0.01 
Bairro_Agregado Penha -0.114026 0.097073 -1.175 0.240139  
Bairro_Agregado Ramos -0.260713 0.100271 -2.600 0.009320 0.001 
Bairro_Agregado Santa Cruz 0.056777 0.108524 0.523 0.600851  
Bairro_Agregado Tijuca 0.183713 0.085850 2.140 0.032360 0.01 
Bairro_Agregado Zona Sul 0.229546 0.076777 2.990 0.002792 0.001 
Idade n/a -0.049066 0.001632 -30.072 < 2e-16 0 

Fonte: Elaborado pela Autora  

 

Na Tabela 13, as variáveis com coeficiente negativo mostram empresas que tem uma 

relação negativa com a baixa da empresa. Além disto, forma identificadas variáveis com 

diferentes probabilidades de significância (p=0; p=0.001 e p=0.01). 

O porte da empresa possui influência sobre o fechamento de uma empresa. Pela análise, 

uma microempresa tem maior chance de finalizar as suas atividades do que uma pequena 

empresa. 

O regime tributário diferenciado Simples Nacional mostrou que tem grande impacto sob 

a probabilidade de uma empresa solicitar baixa à medida que os optantes tem menor chance de 

solicitar baixa, enquanto as empresas que foram excluídas do Simples possuem uma maior 

chance. Outra variável significativa foi a idade, quanto mais velha a empresa, menor a chance 
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de ser baixada, o que corrobora a hipótese que empresas mais jovens são mais propensas a 

fechar.  

Quanto ao setor, apesar das constatações feitas pela análise descritiva, apenas o de 

serviços foi considerado significante para o evento de baixa de uma empresa, que tem uma 

maior chance de fechamento sendo deste setor. 

Em relação aos bairros, houve efeitos e graus de significância distintos a depender da 

zona que a empresa está localizada. Pela análise realizada, empresas das regiões de Barra da 

Tijuca; Centro; Ramos; Inhaúma tem menor chance de fecharem do que as empresas das regiões 

Zona Sul; Tijuca e Pavuna. 

A variância do modelo nulo ficou em 85.543 com 63.133 graus de liberdade. Com a 

inclusão das variáveis do modelo, a variância reduziu para 31.393 com 63.110 graus de 

liberdade. Assim, as variáveis independentes contribuem para a explicação da variável 

dependente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo pretendeu discutir e identificar fatores tanto qualitativos quanto 

quantitativos que contribuem para o fechamento de micro e pequenas empresas. Neste intuito, 

foi necessário definir conceitos como os tipos de baixa de empresas e as diferentes perspectivas 

para classificar uma micro e pequena empresa. Diante deste levantamento, o estudo seguiu a 

classificação de micro e pequenas empresas conforme Lei Complementar 123/2006 e a análise 

mais aprofundada sobre as baixas definidas como voluntárias. 

Um dos grandes obstáculos do estudo foi obter um banco de dados para análise. Após 

diferentes tentativas de obter estas informações em diferentes órgãos públicos, a base de dados 

disponibilizada pela Receita Federal do Brasil se mostrou a mais adequada para uma análise 

estatística.  Este banco de dados possui majoritariamente dados relacionados a empresas, não 

fornecendo informações sobre os seus proprietários. Assim, a análise estatística apresentará 

mais causas determinísticas, relacionadas a fatores externos, sem considerar a influência do 

dono da empresa neste evento. Houve também a limitação do escopo da análise à cidade do Rio 

de Janeiro a fim de restringir a interferência de fatores externos como o cenário socioeconômico 

e político em que as micro e pequenas empresas se encontravam. 

A partir de uma pesquisa bibliográfica e a disponibilidade de informações do banco de 

dados, foram definidas duas variáveis principais a serem analisadas: a idade da micro e pequena 

empresa no momento da baixa, e o setor em que a empresa atuava. Outras três variáveis foram 

agregadas na análise quando foi feita a regressão logística: a localização do negócio, a opção 

pelo Simples e o porte da empresa, que nesta etapa foram separadas em dois segmentos: 

microempresas e empresa de pequeno porte  

A hipótese inicial era que empresas mais jovens tinham maior propensão a encerrar suas 

atividades econômicas, enquanto para firmas de manufatura a relação era contrária, ou seja, 

menor chance de encerramento. Em relação a idade, foi confirmada a hipótese que pequenos 

negócios jovens tem um risco maior de fechar do que empresas mais antigas. As empresas 

ativas possuem idade média (12,68 anos) superior as empresas baixadas (4,10 anos). Além 

disto, a mediana de empresas baixadas (1,75 anos) também é inferior se comparado as ainda 

abertas (9,37 anos). Por fim, pela regressão logística, a idade foi considerada uma variável 

significativa com uma relação negativa com a baixa, ou seja, quanto mais velha a empresa 

menos chance de ela sair do mercado. 

Na análise dos setores, as empresas foram divididas em quatro setores: comércio, 

indústria, serviços e outros. A hipótese que setor de manufatura tem menor propensão a fechar 
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não ter sido comprovada pela análise descritiva, com o setor de indústria tendo a maior taxa de 

baixa voluntária (128,4%) no período de 2010 a 2020 se comparado ao número de empresas 

ativas em 2020. Porém, pela regressão logística, o setor de serviços foi considerado como um 

fator importante no evento de fechamento de uma empresa, com negócios deste setor com maior 

propensão ao fechamento.  

Além disto, foram analisadas as duas variáveis, setor e idade, juntas. As empresas dos 

setores de comércio e indústria tem valores similares de idade tanto no universo de empresas 

ativas quanto das que encerraram suas atividades.  Já o setor de serviços possui idade superior 

também nos dois status, ativa e baixada. 

Devido a pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

março de 2020, foram comparados os dados dos anos de 2019 e 2020 a fim de identificar os 

impactos causados por este evento sob a baixa voluntária das micro e pequenas empresas. Os 

dados registrados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não refletem o impacto da pandemia 

nas baixas voluntarias do município do Rio de Janeiro. Uma das hipóteses é que ainda não 

foram solicitadas todas as baixas das empresas que fecharam neste período e, por isto, não 

houve uma grande alteração no ano de 2020. Portanto, é necessário aguardar os próximos anos 

para analisar o efeito que a pandemia teve sobre as micro e pequenas empresas no município 

do Rio de Janeiro através deste banco de dados. 

Por fim, foi realizada uma análise estatística através de uma Regressão Logistica, já que 

o evento a ser analisado era uma variável qualitativa, assim como a maioria das variáveis 

independentes que foram inseridas. Pela análise, ficou evidente o impacto positivo que o 

Simples tem para aumentar as chances de sobrevivência de uma empresa. Outro fator que ficou 

claro foi a influência do porte da empresa, já que as microempresas têm maior chance de 

fechamento do que os negócios de pequeno porte. Por outro lado, seria necessária uma análise 

mais aprofundada para entender o motivo de alguns bairros serem significativo para o evento 

estudado e outros não. Ademais, teria que estudar também o fato de alguns bairros terem uma 

relação positiva e outros uma relação negativa com o evento de encerramento de uma empresa. 

Devido a restrição do banco de dados que não possuía informações dos proprietários, 

não foi possível analisar estatisticamente o impacto dos fatores relacionados ao proprietário sob 

o evento de fechamento de micro e pequenas empresa. Pelo estudo bibliográfico, o dono do 

negócio tem uma forte influência no sucesso da empresa.  O seu grau de escolaridade, seu 

conhecimento e experiencia anteriores, principalmente em gestão, afetam diretamente a chance 

de sucesso de seu empreendimento.  O poder de influência do gênero também foi discutido já 

que há estudo que apontam que negócios liderados por mulheres tem maior chance de 
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fracassarem. Pelo constatado, não é o fato de o proprietário ser do sexo feminino que impacta 

a chance de sucesso de um negócio, mas são outros fatores externos, como maior dificuldade 

ao acesso a financiamento e o seu papel familiar.  

Outro ponto que pode influenciar a chance fracasso é a condição que o proprietário se 

encontra antes da abertura do empreendimento. Quando a abertura do negócio ocorre devido a 

falta de emprego e a busca pelo sustento, há uma menor chance de o negócio prosperar. Uma 

das causas apontadas para este efeito é que o dono do negócio abre sob uma pressão na qual ele 

pode não ter todo o conhecimento de gestão e do mercado e estar com pouco capital de giro. 

Desta forma, uma melhoria deste estudo seria a complementação desta análise com dados dos 

proprietários, ou até, através de uma análise qualitativa sobre o impacto de características do 

empreendedor sobre o sucesso do negócio.  Tal complemento pode ser feito através de uma 

análise qualitativa baseada em entrevistas para coleta dos dados como graduação, experiência 

anterior e gênero com os próprios proprietários das empresas. 

Uma outra pesquisa que poderia ser feita é sobre como os micro e pequenos empresários 

definem o que é o empreendedorismo. Além disto, como o  empreendedorismo é um contexto 

que é particularmente saliente para a consideração das emoções, dadas as suas incertezas e seus 

desafios inerentes.(INGRAM et al., 2019),  poderia ser também formulado um questionário 

para que fosse avaliada a inteligência emocional do dono do negócio. 

Considerando que a adoção de  sistemas de medição de desempenho um fator importante 

para explicar a variação no desempenho da empresa, (LÄNSILUOTO et al., 2019), novos 

estudos também poderiam explorar a adoção ou não de um sistema de desempenho como uma 

variável que poderia influenciar um maior risco de fechamento de empresas.  
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