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RESUMO:  

A literatura tem descrito que apesar das micro e pequenas empresas (MPEs) serem 

reconhecidas como um fator fundamental para a economia de um país (Berrone, Gertel, 

Giuliodori, Bernard & Meiners, 2014), muitos são os desafios enfrentados, acarretando no 

fechamento de uma grande parcela dessas empresas (Mizumoto, Artes, Lazzarini & 

Hashimoto, 2010)). O objetivo da presente pesquisa consiste em verificar os determinantes de 

desempenho de MPEs, relativos às características do empreendedor-gestor (motivação para 

empreender, capital humano e capital social) e o controle gerencial.  Com base na amostra de 

311 empresas localizadas na região noroeste do estado do Paraná, realizou-se um estudo de 

cunho epistemológico postitivista e quantitativo por meio de um questionário respondido 

pelos empreendedores-gestores das MPEs. Para análise dos dados, empregou-se a estatística 

descritiva e a técnica de Modelagem de Equações Estruturais. Algumas variáveis mostraram-

se estatisticamente significantes para explicar o desempenho – dentre elas, o capital social e 

principalmente, a adoção de Proxies de controle gerencial, ou seja, parâmetros que os 

empreendedores-gestores utilizam para subsidiar a tomada de decisão, adaptadas à estrutura 

limitada das MPEs. Os resultados também indicaram que o capital humano quando associado 

às proxies de controle gerencial afeta positivamente o desempenho, da mesma forma que a 

motivação por necessidade, quando associada ao capital social do empreendedor-gestor e às 

proxies de controle gerencial, enfatizando o impacto conjunto das características do 

empreendedor-gestor (motivação para empreender, capital humano e capital social) e do 

controle gerencial no desempenho das micro e pequenas empresas. 
 

Palavras-chave: Características do Empreendedor; Controle Gerencial; Desempenho. 

 

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Sob o prisma da Teoria Econômica, Schumpeter (1911, 1934) afirma que novas 

empresas geram novos empregos, promovem oportunidades de ascensão social e flexibilidade 

econômica, estimulando a competição, a eficiência e inovação. No contexto brasileiro, as 

micro e pequenas empresas (MPEs) representam 99% dos estabelecimentos, 52% dos 

empregos, contribuindo em 27% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (SEBRAE, 2014). 
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Embora a importância das micro e pequenas empresas seja reconhecida como um fator 

fundamental para o crescimento econômico de um país, muitas são as dificuldades 

enfrentadas por esse segmento (Berrone et al., 2014). Os desafios vão desde a falta de 

informações sobre as especificidades do seu setor, passando pela escassez de recursos 

financeiros e de políticas de incentivos, até inexperiência ao lidar com clientes e aspectos 

técnicos de produtos e serviços.  

As MPEs possuem características próprias que proporcionam um tipo de gestão 

específica que as diferenciam das empresas de grande porte. Uma dessas características é o 

papel do dirigente, suas aspirações, motivações e objetivos pessoais (Leone, 1999), tornando-

se difícil separar a pessoa jurídica das características do empreendedor que contribuíram para 

sua criação e desenvolvimento (Berrone et al., 2014). Desta forma, a superação das 

dificuldades e o desempenho da empresa podem estar tanto nas características do 

empreendedor (motivação para empreender, capital humano e capital social), como no 

controle gerencial adotado por ele (Mizumoto et al., 2010). 

O capital humano representa o conjunto de habilidades resultantes da educação e 

experiências anteriores do empreendedor, implicando que os indivíduos com maior capital 

humano são melhores para a construção de seus empreendimentos (Becker, 1994). O capital 

social é a capacidade do empreendedor-gestor de adquirir recursos para a empresa a partir da 

sua rede de relacionamentos, indo desde as relações com supridores até relações familiares, 

que podem prover importantes recursos para se estabelecer um negócio (Putnam,1993). Outro 

fator suscetível de desempenhar um papel importante na definição do perfil de uma pequena 

empresa é a motivação (Berrone et al., 2014), que pode ser tanto por oportunidade como por 

necessidade (GEM, 2014).   

Sob o escopo da Teoria Econômica, os empreendedores são agentes econômicos 

racionais, capazes de gerir a empresa, selecionando os elementos necessários para a 

maximização dos resultados. Nessa perspectiva, destaca-se o controle gerencial, um conjunto 

de elementos que gerentes e gestores utilizam para conduzir o cumprimento das metas da 

empresa (Otley & Berry, 1994). Na presente pesquisa esses elementos são denominados de 

“proxies” de controle gerencial, ou seja, parâmetros que os gestores usam para subsidiar as 

suas decisões, porém adaptadas à realidade das MPEs (Frezatti, Carter & Barrozo, 2014). A 

utilização dessas variáveis, assim como suas relações foram baseadas nos pressupostos 

sugeridos por Mizumoto et al., (2010), Raifur (2013) e Berrone et al (2014).    

De acordo com esses autores, as características do empreendedor e as práticas 

gerenciais por ele adotadas devem ser consideradas porque permitem explorar uma variedade 

de influências sobre o empreendimento. A partir desta premissa, surge a seguinte questão a 

ser respondida neste estudo: Quais os determinantes de desempenho de MPEs, relativos às 

características do empreendedor-gestor e ao controle gerencial? Na intenção de 

identificar as relações existentes entre estas variáveis, o objetivo deste estudo consiste em 

verificar empiricamente o impacto das características do empreendedor-gestor e do controle 

gerencial no desempenho das MPEs, situadas na região noroeste do estado do Paraná.  

Neste sentido, a pesquisa contribui para a disseminação e desenvolvimento do 

pensamento sobre o controle gerencial, tendo como objeto de estudo um segmento de grande 

representatividade econômica para o país, as micro e pequenas empresas (Ferronato, 2011; 

SEBRAE, 2014). O estudo torna-se relevante na medida em que promove uma discussão 

sobre a existência de controle gerencial para as MPEs, em contraponto à ideia de não haver 

necessidade de relatórios gerenciais para esse segmento (Cavalcanti, 1966; Almeida, 1994; 

Kos, Anjos, Espejo e Raifur, 2011). Ainda que as MPEs tenham um controle quase sempre 

centralizado nos seus dirigentes, os mesmos necessitam de informações que validem as suas 



 
 

 
 

decisões (Frezatti et al, 2014), o que torna essas empresas um campo a ser explorado pelos 

estudos em contabilidade e controle gerencial.   

Em adição à relevância dessa investigação, poucos são estudos que avaliam, 

juntamente às características do empreendedor, a influência do controle gerencial no 

desempenho das MPEs. A pesquisa contribui com a literatura, por meio da apresentação de 

um quadro conceitual dos principais determinantes do desempenho de micro e pequenas 

empresas, com ênfase no controle gerencial e nas características do empreendedor. Até o 

presente momento, sabe-se muito sobre o desempenho das grandes empresas, mas são poucos 

os estudos sobre o desempenho das pequenas, sendo observado um número ainda menor de 

trabalhos quando se trata de microempresas (BERRONE et al, 2014).  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-EMPÍRICA DAS HIPÓTESES 

2.1 O Empreendedor-gestor de Micro e Pequenas Empresas 

Entende-se por empreendedor o empresário que não só investe e inicia um novo 

empreendimento, assumindo os riscos deste negócio, como também o administra (Carland, 

Hoy, Boulton & Carland,1984), sendo muito comum no âmbito das MPEs. Para o Instituto 

Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), o número de funcionários empregados é o fator 

determinante para definição das MPEs, sendo que: microempresa é aquela que emprega até 9 

funcionários no comércio e serviços, e até 19 funcionários na indústria; pequena empresa, de 

10 a 49 (comércio e serviços), e de 20 a 99 na indústria (IBGE, 2014). 

Carland et. al. (1984) afirmam que ser um empreendedor não significa 

necessariamente ser proprietário de um pequeno negócio, assim como uma firma 

empreendedora e uma pequena empresa não são necessariamente sinônimos. De acordo com 

esses autores, tanto o empreendedor como o proprietário de uma empresa pequena são 

pessoas que estabelecem e administram um negócio. A diferença entre ambos está no 

propósito e na maneira como se relacionam com ele. O primeiro, o empreendedor, tem como 

objetivo principal o crescimento da empresa e o lucro, é inovador e adota práticas estratégicas 

na gestão. Já o segundo, o proprietário, vê a sua empresa como uma maneira de atingir os seus 

objetivos pessoais, tendo-a como principal fonte de renda e consumo da maioria de seu tempo 

e recursos (Carland et al, 1984). Assim, a diferença entre empreendedor e proprietários-

gerentes de pequenos negócios não está em administrar ou não as empresas, mas sim nas 

atitudes e nos objetivos de ambos em relação ao negócio. 

No presente trabalho será empregado o termo Empreendedor-gestor de Micro e 

Pequenas Empresas (EGMPE) para designar tanto os empreendedores quanto os proprietários 

de uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, cujas características pessoais têm 

sido objeto de estudos (Berrone et al., 2014). As características do empreendedor mais 

recorrentes na literatura são subdivididas em demográficas (Hornday, 1990) e psicológicas 

(Sullivan, Warren & Westbrook, 1998).  

Em se tratando da relação com o desempenho e a sobrevivência das empresas no 

contexto das MPEs, destacam-se características como: capital humano, capital social, 

motivação e práticas gerenciais. Nesse sentido, essas variáveis foram investigadas no estudo 

de Mizumoto et al., (2010), entre pequenas empresas no estado de São Paulo, e no estudo de 

Raifur (2013), com PMEs situadas na microrregião centro sul do Estado do Paraná. Berrone et 

al., (2014) investigaram os efeitos do capital humano e da motivação para empreender no 

contexto das microempresas argentinas. A motivação para empreender também é um critério 

utilizado pelo GEM (2014) para explicar o desempenho dessas pequenas. 

A motivação empreendedora é o estímulo para correr risco associado a uma 

recompensa, segundo a percepção de sucesso do empreendedor (Ribas, 2011). Conforme o 



 
 

 
 

Relatório GEM – IBPQ (2010), a motivação para empreender é observada sob dois aspectos: 

empreendedores por necessidade e empreendedores por oportunidade. 

Os primeiros são pessoas que perderam o emprego, ou não possuíam emprego, e 

tiveram que abrir um negócio como alternativa de ocupação e sobrevivência (Gibb & Ritchie, 

1982; Storey 1994). Já os empreendedores por oportunidade são aqueles cuja motivação é a 

junção de um desejo de independência, melhoria financeira e frustração no emprego anterior 

(Gibb e Ritchie, 1982). Para esses autores, quando a motivação é involuntária (por 

necessidade), como por exemplo o desemprego, terá   impacto negativo sobre o desempenho 

(Berrone et al, 2014), enquanto se a motivação for voluntária (por oportunidade), o seu 

impacto no desempenho será positivo (GEM, 2014). Sob esta perspectiva, tem-se duas 

hipóteses: 

H1-a: A motivação por oportunidade influencia positivamente o desempenho 

de micro e pequenas empresas.  

H1-b: A motivação por necessidade influencia negativamente o desempenho 

de micro e pequenas empresas.  

 

A teoria do capital humano sugere que os indivíduos com maiores habilidades são 

mais propensos a serem produtivos (Becker, 1994). Quando aplicado às MPEs, este conceito 

implica que os indivíduos com maior capital humano são melhores na condução de seus 

empreendimentos (Berrone et al, 2014). O capital humano de um indivíduo é formado por 

seus esforços em melhorar suas habilidades e seus conhecimentos adquiridos ao longo do 

tempo, incluindo o grau de escolaridade, os treinamentos realizados e as experiências 

(Westhead & Wright, 1998). No que se refere aos empreendedores, o capital humano tem um 

efeito fundamental, proporcionando um maior domínio das características do negócio e dos 

requisitos técnicos e comerciais para administrá-lo da melhor forma possível (Mizumoto et 

al., 2010). No geral, é possível prever que os indivíduos com níveis mais elevados de capital 

humano tendem a estabelecer uma base de conhecimento que impacta positivamente no 

desempenho do empreendimento (Berrone et al, 2014). Logo, estabelece-se a hipótese: 

H2: O capital humano influencia positivamente o desempenho de micro e 

pequenas empresas. 

 

Ainda com relação às características do empreendedor-gestor, o capital social consiste 

na competência do indivíduo para adquirir os recursos necessários para a sua atividade 

econômica, por meio de parcerias, relacionamentos e redes de contatos (Lin, 2001). Logo, o 

capital social caracteriza-se por recursos advindos de relações sociais e depende das 

interações entre múltiplos indivíduos (Granovetter, 1988). As variáveis mais recorrentes na 

literatura para demonstrar o capital social, bem como a sua relação com o desempenho, são: a 

formação do capital (Carter & Van Auken, 2006), o acesso a Instituições/Parcerias (Bruno, 

Leidecker & Harder, 1987) e o uso de serviços especializados (Van Gelderen, Thurik & 

Bosma, 2006). Desta forma, quanto maior a associação a membros da família, amigos, 

parceiros comerciais, entre outros, maior o acesso a recursos, como: informações, recursos 

financeiros, conhecimentos etc., e a probabilidade de desempenho dos empreendimentos 

(Mizumoto et. al., 2010). Seguindo esta linha de raciocínio, tem que: 

H3: O capital social influencia positivamente o desempenho de micro e 

pequenas empresas. 

 

2.2 Controle Gerencial na Tomada de Decisão 



 
 

 
 

A gestão de uma empresa é o principal fator para seu sucesso ou insucesso (Catelli, 

1999). O processo de gestão configura-se em modelos adotados, assegurando que a tomada de 

decisões conduza ao efetivo cumprimento da missão empresarial. Este processo está dividido 

em três etapas: planejamento, execução e controle (Mosimann & Fisch, 1999). A fase do 

controle configura-se no momento em que se avalia o grau de aderência entre os planos 

traçados e a execução, evidencia os desvios ocorridos no processo, além de identificar as suas 

causas. 

Entende-se por Controle Gerencial um conjunto de elementos que gerentes e gestores 

utilizam para garantir a realização das metas da empresa (Otley & Berry, 1994), sendo que a 

sua estrutura diferencia-se em cada empresa, não existindo um modelo comum a todas em 

função das especificidades de cada uma, como o setor de atuação, tamanho e características 

internas e externas (Gordon & Miller, 1976; Waterhouse & Tiessen, 1978). No caso das 

MPEs, o controle gerencial é feito de forma centralizada, com uma estrutura muito simples 

(Leone, 1999), justificando assim o emprego das proxies de controle gerencial, ou seja, 

parâmetros que esses gestores usam para subsidiar as suas decisões, porém adaptadas à 

estrutura limitada das MPEs. As proxies de controle gerencial foram elencadas de acordo 

com os pontos mais recorrentes na literatura no contexto das MPEs, isto é, nas dimensões do 

planejamento, controles financeiros, mercadológicos e de pessoas.  

O planejamento consiste no “processo pelo qual o empresário, ao explorar uma 

oportunidade, cria uma visão de futuro e desenvolve os objetivos, meios e procedimentos 

necessários para alcançar essa visão” (Sexton & Bowman-Upton, 1991, p.118). O controle 

dos fatores mercadológicos abrange o conhecimento das necessidades do público-alvo da 

empresa, e a exploração dos meios necessários para levar os seus produtos a este público 

(Lemes Junior & Pisa, 2010). O controle de pessoal é definido como o acompanhamento das 

ações dos colaboradores que estejam alinhadas aos objetivos da empresa. “Os métodos de 

controle de pessoal mais utilizados são: recrutamento e seleção de funcionários, treinamento, 

concepção do trabalho e fornecimento dos recursos necessários” (Merchant & Van Der Stede, 

2007, p.83). Já o controle financeiro é um processo que vai além de monitorar o que entrou e 

saiu do caixa da empresa no final do dia, sendo necessários também o conhecimento técnico 

do assunto, visão futura do negócio e de seus recursos financeiros (Carter & Van Auken, 

2006). 

A literatura tem apresentado efeitos significativos sobre o desempenho e a 

sobrevivência das empresas, da adoção das proxies de planejamento (Mehralizadeh & Sajady, 

2006; Mizumoto et al., 2010; Raifur, 2013), de controles mercadológicos (Jimenez & 

Navarro, 2007; Armario, Ruiz & Armario, 2008; Abbade, Zanini & Souza, 2012), financeiros 

(Carter & Van Auken, 2006; Raifur, 2013) e de pessoal (Becker, Huselid & Ulrich, 2001; 

Lacombe & Albuquerque, 2008). Sob esta perspectiva, estabelece-se a seguinte hipótese: 

H4 – A adoção das Proxies de Controle Gerencial influencia positivamente o 

Desempenho de MPEs. 

 

2.3 Avaliação de Desempenho 

O termo desempenho é utilizado amplamente em todos os campos da administração. 

Na área do controle gerencial, são usados termos como: gestão de desempenho, medição e 

avaliação. Frequentemente “desempenho” indica efetividade e eficiência, sendo também 

considerado como competitividade, redução de custos, crescimento, criação de valor e 

emprego e sobrevivência das empresas no longo prazo (Lebas & Euske, 2002). 

As medidas mais utilizadas são baseadas em modelos financeiros que permitem 

comparações e são de fácil entendimento, como por exemplo, o retorno financeiro e o fluxo 



 
 

 
 

de caixa que são conceitos demasiadamente objetivos. No entanto, é possível argumentar que 

nem todas as variáveis presentes no contexto da organização podem ser traduzidas em termos 

financeiros, principalmente quando envolvem itens intangíveis e interpretações subjetivas 

(Bertoldi, 2003). 

Daniels e Mead (1998) indicaram quatro problemas na utilização do lucro como 

medida de desempenho de MPEs: (1) empresários não mantem registros financeiros, (2) 

estimativas de lucro sofrem distorções ao viés da memória, (c) muitas MPEs experimentam 

sazonalidade, e (d) os empresários podem ter um incentivo para fornecer informações 

incorretas. 

Dadas às especificidades de alguns segmentos, a literatura apresenta alternativas que 

possibilitem a medição do desempenho nas empresas. Dess e Robinson Jr. (1984) apontaram 

uma significativa correlação entre medidas objetivas (taxa de retorno sobre os ativos totais e 

crescimento em vendas) e subjetivas (baseadas na percepção dos gestores) de desempenho. 

Berrone et al., (2014) utilizaram a forma subjetiva de mensuração de desempenho em 

microempresas argentinas. Em seu estudo, o desempenho foi medido pela variação percebida 

nas atividades da empresa: o volume de vendas, o lucro, o número de empregados e a imagem 

ou prestígio social da empresa (crescimento, estabilidade e decréscimo).  

Sendo assim, ainda não existe, até o presente momento, um método ou modelo de 

avaliação de desempenho que seja incontestável, exigindo que os gestores escolham entre 

uma série de metodologias de avaliação de desempenho, a que seja mais adequada aos 

diferentes elementos da empresa (Gorgievski, Ascalon & Ute, 2011), principalmente as de 

micro e pequeno porte. 

Diante da apresentação dos constructos, a Figura 1 mostra os relacionamentos 

esperados entre os mesmos, com a identificação das hipóteses para testes estatísticos, 

provenientes das hipóteses teóricas.  

 
Figura 1 – Modelo Teórico proposto pelo estudo 
 
Frente às relações propostas na literatura, esta pesquisa adicionou suposições de 

relações entre as características do empreendedor-gestor e as dimensões do controle gerencial 

com o desempenho. O estudo sugere que as dimensões do Controle Gerencial podem 

intensificar o desempenho quando possuem como antecedentes o Capital Humano, o Capital 

Social e a Motivação para empreender (características do empreendedor-gestor). 

Complementarmente, sugere-se também que o Capital Humano e Capital Social podem 

intensificar a adoção das Proxies de Controle Gerencial quando possuem como antecedente a 

Motivação para empreender.  



 
 

 
 

Para testar as hipóteses principais foram delineadas as hipóteses complementares que 

seguem (Quadro1).  

  



 
 

 
 

 
  

Hipóteses Descrição 

Hipótese 1a A Motivação por oportunidade influencia positivamente o Desempenho de MPEs. 

Hipótese 1b A Motivação por necessidade influencia negativamente o Desempenho de MPEs 

Hipótese 2 O Capital Humano influencia positivamente o Desempenho de MPEs. 

Hipótese 3 O Capital Social influencia positivamente o Desempenho de MPEs. 

Hipótese 4 A adoção das Proxies de Controle Gerencial influencia positivamente o Desempenho de 
MPEs. 

Hipótese 5a A Motivação por oportunidade influencia positivamente a adoção da Proxies de Controle 
Gerencial, mediada pelo Capital Humano 

Hipótese 5b A Motivação por necessidade influencia positivamente a adoção da Proxies de Controle 
Gerencial, mediada pelo Capital Humano 

Hipótese 6a A Motivação por oportunidade influencia o positivamente a adoção da Proxies de Controle 
Gerencial, mediada pelo Capital Social 

Hipótese 6b A Motivação por necessidade influencia positivamente a adoção da Proxies de Controle 
Gerencial, mediada pelo Capital Social 

Hipótese 7a A Motivação por oportunidade influencia o Desempenho de MPEs, mediada pelo Capital 
Humano 

Hipótese 7b A Motivação por necessidade influencia o Desempenho de MPEs, mediada pelo Capital 
Humano 

Hipótese 8a A Motivação por oportunidade influencia o Desempenho de MPEs, mediada pelo Capital 
Social. 

Hipótese 8b A Motivação por necessidade influencia o Desempenho de MPEs, mediada pelo Capital 
Social. 

Hipótese 9a A Motivação por oportunidade influencia o Desempenho de MPEs, mediada pelas Proxies de 
Controle Gerencial. 

Hipótese 9b A Motivação por necessidade influencia o Desempenho de MPEs, mediada pelas Proxies de 
Controle Gerencial. 

Hipótese 10 O Capital Humano influencia o Desempenho de MPEs, mediado pelas Proxies de Controle 
Gerencial. 

Hipótese 11 O Capital Social influencia o Desempenho de MPEs, mediado pelas Proxies de Controle 
Gerencial. 

Quadro 1 – Hipóteses da Pesquisa 

As hipóteses H1a, H1b, H2, H3 e H4 foram formuladas com base nos estudos de 

Mizumoto et al., (2010), Raifur (2013) e Berrone et al (2014). As demais hipóteses são uma 

proposta deste estudo. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa de cunho epistemológico positivista, constitui-secomo quantitativa e de 

natureza descritiva, realizada por meio de survey. O levantamento dos dados (survey) ocorreu 

com aplicação de um questionário, tendo como população 2.170 micro e pequenas empresas 

cadastradas nas Associações Comerciais e Industriais de cidades situadas na região noroeste 

do estado do Paraná, especificamente, a Microrregião de Paranavaí. A delimitação da amostra 

é não-probabilística e por conveniência (Cooper & Schindler, 2003). A amostra final foi 

composta de 311 empreendedores-gestores de MPEs respondentes do instrumento de 

pesquisa.  

O instrumento de pesquisa consiste em 31 assertivas, baseadas nos estudos de Berrone 

at al., (2014) e Raifur (2013). Para cada constructo foram selecionadas assertivas conforme 

demostrado na Tabela 1, sendo solicitado aos respondentes indicar, em uma escala de cinco 

pontos, o seu grau de concordância. Para o envio do questionário foi utilizado o Google docs, 

e também na forma impressa que foi entregue diretamente aos respondentes. Antes da 

aplicação do questionário realizou-se um pré-teste com 30 empreendedores-gestores de MPEs 



 
 

 
 

participantes do Programa Bom Negócio Paraná
1
, sendo realizados alguns ajustes de redação, 

mediante as sugestões apresentadas e então encaminhado aos sujeitos da pesquisa. O 

questionário on line foi enviado pelas Associações com cópia para as pesquisadoras, e a coleta 

de dados ocorreu no período de outubro a dezembro de 2015.  
 

Tabela 1 – Instrumento de Pesquisa 

Constructos Assertivas Referências 

Capital Humano 01 – 05 Berrone et al (2014); Raifur (2013)  

Capital Social 06 – 09 Raifur (2013); Mizumoto et al (2010).  

Motivação para empreender 10 – 15 Berrone et al (2014); Raifur (2013); GEM (2014). 

Controle Gerencial 

(Proxies) 

 

Planejamento 16 – 18 Schaefer (2012); Raifur (2013).  

Financeiro 19 – 21 Carter e Van Auken  (2006); Raifur (2013) 

Mercadológica 22 – 24 Lemes Junior e Pisa (2010); Raifur (2013)  

de Pessoal 25 - 27 Merchant e Van Der Stede (2007); Oliveira (2011) 

Desempenho 28 - 31 Berrone et al (2014); Raifur (2013) 

 

Os dados foram inicialmente tabulados por meio dos softwares SPSS 2.0 e Excel. Para 

testar as hipóteses foi utilizada a técnica Modelagem de Equações Estruturais (Structural 

Equations Modeling - SEM), pelo programa SmartPLS. A técnica PLS (Partial Least 

Squares) permite testar um conjunto de variáveis, e investigar o nível de explicação das 

variáveis independentes frente as variáveis dependentes (aspectos de regressão múltipla), 

assim como indicar qual a variável exógena é mais importante (Klem, 2006). Permite também 

aferir se o modelo teórico é válido, e avaliar, simultaneamente, as relações entre os construtos 

(Campana, Tavares & Silva, 2009).  

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Perfil dos respondentes 

Na descrição e análise dos dados executou-se a análise demográfica conforme 

estrutura de Bido, Silva, Souza & Godoy (2009). Os dados demográficos identificados na 

pesquisa mostram que 37% das empresas são do setor comercial, a maioria (95%) é de 

microempresas e o faturamento de 69% dessas empresas é menos de 240 mil. Em relação ao 

tempo de vida das empresas, 45% possuem até 5 anos, e 36% empregam de 1 a 2 funcionários 

(Tabela 2). 
 
  

                                                           
1
 O Programa Bom Negócio Paraná, criado em 2012, oferece cursos de capacitação gerencial e assessorias, 

gratuitas, para micro e pequenos empresários, além de facilidades no acesso às linhas de créditos de baixo custo 

do Banco Fomento Paraná. 



 
 

 
 

Tabela 2 – Perfil dos Respondentes 

Setor Porte 
Nº de funcionários 

Total 
Com/Serv. Industria 

Comércio 37 % Microempresa 200 94 294   95% 
Indústria 31 % Pequenas 

empresas 

16 1 17     5% 
Serviços 32 % Total 216 95 311 100% 

Faturamento Tempo de constituição Número atual de funcionários 

Menos de 240 mil 69% Até 5 anos 45% Nenhum 23% 

De 240 mil a 360 mil 17% De 5 a 10 anos 19% De 1 a 2 funcionários 36% 

De 360 mil a 720 mil   7% De 11 a 20 anos 25% De 3 a 5 funcionários 24% 

De 720 mil a 1,2 milhões  4% De 21 a 30 anos 8% De 6 a 9 funcionários   9% 

De 1,2 milhões a 3,6 

milhões 

 3% Acima de 30 anos 3% De 10 a 19 funcionários   7% 

De 3,6 milhões a 5 milhões -   De 20 a 49 funcionários   1% 

Gênero Grau de instrução Idade 

Feminino 58% Ensino fundamental 13% Até 25 anos   3% 

Masculino 42% Ensino médio 54% De 26 a 35 anos 34% 

  Ensino superior 24% De 36 a 45 anos 34% 

 Especialização   6% De 46 a 60 anos 26% 

  Mestrado / Doutorado 3% Acima de 60 anos   3% 

 Motivação para empreender   

  Oportunidade 55%   

  Necessidade 45%   
 
Em relação aos respondentes (empreendedores-gestores), os dados indicam que 58% 

são do gênero feminino, a maioria (68%) encontra-se na faixa etária entre 26 a 45 anos. No 

que tange a escolaridade, a amostra incluiu 54% de gestores com ensino médio, sendo 

possível observar um baixo percentual de pós-graduados (9%). Nota-se também que 55% dos 

respondentes empreenderam por oportunidade.   

 

4.2 Análise dos resultados 

Após os procedimentos de preparação dos dados, realizou-se a análise fatorial 

exploratória, aplicada individualmente por construto (capital humano, capital social, 

motivação para empreender, controle gerencial e desempenho), na qual foi verificada os 

indicadores com baixas cargas de comunalidades que foram individualmente retirados, 

permanecendo 24 indicadores. Salienta-se que em todos os constructos restantes a análise 

fatorial tem variância explicada acima de 50% e KMO acima de 0,5. Desta forma, certifica-se 

que a aplicação do referido procedimento estatístico é apropriada (Hair Jr, Anderson, Tatham, 

& Black, 2006). 

A qualidade do modelo foi avaliada por meio da confiabilidade composta, Alpha de 

Cronbach, validade convergente e validade discriminante.  Na Tabela 1 apresentam-se os 

índices de adequação do modelo SEM-PLS. 
 
Tabela 3 – Índices de adequação do modelo SEM-PLS 

Constructos AVE Confiabilidade 

Composta 

R-squared Alfa de 

Cronbach 
Capital Humano 0,5825 0,7310 0,1269 0,3026 

Capital Social 0,5642 0,7936 0,0945 0,6228 

Motivação por oportunidade 0,8265 0,9346 - 0,8951 
Motivação por necessidade 0,9440 0,9712 - 0,9409 

Controle Gerencial 0,4803 0,8917 0,2795 0,8627 
Desempenho 0,7702 0,9095 0,2700 0,8509 

 
Destaca-se na Tabela 3 que o coeficiente de confiabilidade composta e coeficiente de 

Alfa de Cronbach foram validados. Esses coeficientes têm a função de avaliar se o indicador 



 
 

 
 

mensurou apropriadamente os construtos (Fornell & Larcker, 1981; Hair Jr et al., 2005). Os 

resultados demonstraram um grau de fidelidade aceitável, ou seja, acima de 0,70. Para a 

análise de consistência interna (Alfa de Cronbach) foram considerados adequados os valores a 

partir de 0,60 (Hair Jr et al. 2005). No entanto, na variável capital humano obteve-se um 

percentual explicativo de 30%, considerado baixo. Ainda assim optou-se por mantê-la na 

pesquisa com as devidas ressalvas, uma vez que esta variável fez parte do modelo de outros 

estudos desta natureza, inclusive apresentando uma relação positiva com o desempenho 

(Mizumoto et al., 2010; Raifur, 2013; Berrone at al., 2014). Portanto, todas as variáveis foram 

aceitas e inclusas no modelo. 

A validade convergente foi avaliada pelos valores da variância média explicada 

(AVE), a qual deve apresentar valores superiores de 0,50 (Fornell & Larcker,1981; Hair Jr et 

al., 2006). Inicialmente, o constructo proxies de controle gerencial apresentou um valor 

abaixo do mínimo recomendado (0,4502), e como este constructo era composto por quatro 

dimensões (planejamento, controle mercadológico, de pessoal e financeiro), foi feito um teste 

retirando cada dimensão do modelo para verificar qual delas estava reduzindo a AVE do 

constructo. Após finalizado o processo verificou-se que com a retirada da dimensão 

financeira, a AVE do constructo seria de 0,4803. Sendo assim, optou-se pela retirada da 

dimensão financeira do constructo e pela sua permanência, dada a sua importância para o 

modelo estrutural. Este aspecto também pode ser justificado por se tratar de um modelo 

teórico que ainda não tinha sido testado empiricamente (Hair Jr et al., 2006). Logo, todos os 

constructos foram aceitos e permaneceram no modelo.  

Para realizar a análise da validade discriminante, foi utilizado o critério sugerido por 

Fornell & Larcker (1981), comparando-se a raiz quadrada da variância média explicada 

(AVE) com as correlações entre as variáveis latentes. Nota-se na Tabela 4, que todas as 

correlações são menores que a raiz quadrada da AVE, confirmando que os indicadores têm 

relação mais forte com seu constructo do que com as outras variáveis latentes (Bido et al., 

2009). 

 
Tabela 4 – Validade Discriminante 

Constructos CH CS DES MON MOO PCG 

 CH 0,7632      
 CS 0,344 0,7511     

DES -0,0314 0,2458 0,8776    
MON -0,3299 -0,2590 -0,0024 0,9716   

MOO 0,1069 0,2927 0,1857 -0,6373 0,9091  

PCG 0,2231 0,4205 0,4867 -0,1796 0,3820 0,6930 
 

A próxima etapa, desenvolvida conforme orientação de Hair Jr et al. (2006), foi a 

Validação do Modelo Estrutural, que consiste na verificação dos valores de R
2
.  Esses valores 

significam a porcentagem de variância de uma variável latente que é explicada por outras 

variáveis latentes. A Tabela 3 indica que o R² para a variável mediadora Controle Gerencial 

foi 27,9%, enquanto a variável endógena Desempenho apresentou 27% de poder explicativo 

por outras variáveis, o qual é considerado como tendo um efeito forte (COHEN, 1988).  

Outro aspecto observado foi o teste de hipóteses por meio do procedimento de 

Bootsttrapping. Realizou-se o teste de hipóteses para cada caminho estrutural do diagrama dos 

caminhos (path diagram) do modelo estrutural, com o intuito de identificar se os valores dos 

t-values são superiores a 1,96 para um p-value<0,001, conforme recomendado por Hair Jr et 

al. (2006).  

Conforme demonstrado na Tabela 5, foram testadas as hipóteses a partir das relações 

diretas entre as variáveis explicativas e a variável explicada (Desempenho). 
 



 
 

 
 

 

 

Tabela 6 – Hipóteses com Efeito Direto 

Relação estrutural Coef. Beta T-valor P-valor Hipóteses Relação direta 

MOO -> DES 0,048 1,783 0,074 H1a n.s 
MON -> DES 0,092 3,725 0,000 H1b Sig 
 CH -> DES -0,149 6,904 0,000 H2 Sig 

 CS -> DES 0,108 4,808 0,000 H3 Sig 

PCG -> DES 0,473 25,569 0,000 H4 Sig 
 
A hipótese H1a, “A Motivação por oportunidade influencia positivamente o 

Desempenho de micro e pequenas empresas”, foi rejeitada com p-value > 0,001. Isso sugere 

que a abertura de uma empresa motivada pela oportunidade não se reflete de forma direta no 

desempenho da mesma. Este resultado diferencia-se das evidências publicadas pelo GEM 

(2014, p.36), que tem discutido dois tipos de empreendedores: por oportunidade e por 

necessidade, indicando que o primeiro é capaz de produzir melhores resultados, haja vista 

“que de maneira geral são mais ambiciosos e enxergam o empreendedorismo como uma alternativa de 

longo prazo”. 

A hipótese H1b, “A Motivação por necessidade influencia negativamente o 

Desempenho de micro e pequenas empresas”, também não foi aceita. Este achado sugere que 

quando uma empresa é aberta motivada pela necessidade, não significa que este fato 

acarretará num efeito estatisticamente negativo no desempenho.  

A hipótese H2, “O Capital Humano influencia positivamente o Desempenho de micro 

e pequenas empresas” não foi confirmada, sendo encontrada uma relação estatisticamente 

negativa entre as variáveis Capital Humano e Desempenho (β = -0,149 e p-value = 0,000). 

Infere-se que a escolaridade do empreendedor-gestor, bem como as horas de cursos voltadas 

para o negócio frequentadas pelo mesmo, não se refletem necessariamente no desempenho da 

empresa. Isto é inconsistente com os achados de Raifur (2013), no tocante a variável 

“treinamento”. Porém, consistente em relação à escolaridade do empreendedor.  

Quanto à hipótese H3, “O Capital Social influencia positivamente o Desempenho de 

micro e pequenas empresas”, não foi possível rejeitá-la. A aceitação desta hipótese sugere que 

a capacidade do empreendedor-gestor em angariar recursos para a empresa a partir de sua 

rede de relacionamentos reflete no desempenho da empresa.  

Igualmente a anterior, a hipótese “A adoção das Proxies de Controle Gerencial 

influencia positivamente o Desempenho de micro e pequenas empresas” (H4), foi confirmada. 

Este achado indica que quando as proxies de controle gerencial são empregadas na gestão de 

uma empresa, elas afetam significativamente o desempenho deste negócio ((β = 0,473 e p-

value = 0,000). Corrobora-se com este resultado, os achados de Mizumoto et al, (2010), que 

atribuíram às práticas gerenciais um maior poder explicativo de desempenho e sobrevivência 

das pequenas empresas no Estado de São Paulo. 

 Para confirmação da mediação da variável Proxies de Controle Gerencial, assim 

como das variáveis Capital Humano e Capital Social, é necessário que o valor do efeito direto 

entre a variável independente (VI) e a variável dependente (VD) seja superior ao valor do 

efeito total (Vieira, 2009). Na Tabela 7, apresentam-se as hipóteses que correspondem à 

dimensão da motivação por oportunidade.  
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Tabela 7 – Confirmação das Hipóteses com Mediação - Oportunidade 

Relação estrutural 
Efeito 

Direto (ED) 

Efeito 

Indireto (EI) 

Efeito 

Total (ET) 
Hipóteses Relação dir/ind 

MOO->CH->PCG 0,048 0,026 0,074 H5a n.s 
MOO->CS->PCG 0,048 0,023 0,071 H6a n.s 
MOO->CH->DES 0,048 0,194 0,242 H7a n.s 
MOO->CS->DES 0,410 -0,025 0,385 H8a Não rejeitada 
MOO->PCG->DES 0,410 0,066 0,475 H9a n.s 
CH->PCG->DES -0,149 0,067 -0,081 H10 Não rejeitada 

CS->PCG->DES 0,108 0,144 0,252 H11 n.s 
  
As hipóteses H5a e H6a, que se referem às mediações do capital humano e do capital 

social na relação motivação por oportunidade e adoção de proxies de controle gerencial, e a 

hipótese H7a que se refere mediação do capital humano na relação motivação por 

oportunidade e desempenho, não foram confirmadas (ET>ED). A rejeição das duas primeiras 

hipóteses indica que a motivação para empreender por oportunidade associada ao capital 

humano ou ao capital social do empreendedor-gestor não se reflete na adoção das proxies de 

controle gerencial. Da mesma forma que quando associada ao capital humano não se reflete 

no desempenho da empresa. 

 Já a hipótese H8a, “A Motivação por oportunidade influencia positivamente o 

Desempenho de micro e pequenas empresas mediada pelo Capital Social”, não pode ser 

rejeitada (ET<ED). A não rejeição dessa hipótese sugere que a abertura de uma empresa 

motivada pela oportunidade, aliada à capacidade do empreendedor-gestor de conseguir 

recursos advindos da sua rede de relacionamentos, apresenta um efeito positivo no 

desempenho do negócio.  

A hipótese H9a, “A Motivação por oportunidade influencia positivamente o 

desempenho de micro e pequenas empresas, mediada pela adoção das Proxies de Controle 

Gerencial” foi rejeitada.  A não aceitação desta hipótese supõe que a motivação por 

oportunidade somada à adoção das Proxies de Controle Gerencial não se reflete no 

desempenho da empresa. 

Na Tabela 7, é possível observar também os efeitos mediadores da adoção das proxies 

de controle gerencial na relação entre o capital humano e o desempenho, e na relação entre o 

capital social e o desempenho. A hipótese H10, “O Capital Humano influencia positivamente 

o Desempenho de micro e pequenas empresas mediado pelas Proxies de Controle Gerencial 

não pode ser rejeitada (ET<ED), inferindo-se que a educação formal e informal do 

empreendedor-gestor associadas à adoção das proxies de controle gerencial apresentam um 

efeito estatisticamente positivo no desempenho da empresa. 

A hipótese H11, “O Capital Social influencia positivamente o Desempenho de micro e 

pequenas empresas mediado pelas Proxies de Controle Gerencial”, foi rejeitada. A rejeição 

desta hipótese supõe que a associação do capital social do empreendedor com adoção das 

proxies de controle gerencial, não afetam necessariamente o desempenho da empresa. 
 

Tabela 8 – Confirmação das Hipóteses com Mediação - Necessidade 

Relação estrutural Efeito 

Direto 

Efeito 

Indireto 

Efeito 

Total 
Hipóteses Relação dir/ind 

MON->CH->PCG 0,092 0,066 0,158 H5b n.s 
MON->CS->PCG 0,092 -0,013 0,079 H6b Não rejeitada 
MON->CH->DES 0,092 0,098 0,190 H7b n.s 

MON->CS->DES 0,208 -0,063 0,145 H8b Não rejeitada 
MON->PCG->DES 0,208 -0,037 0,171 H9b Não rejeitada 

 



 
 

 
 

Na Tabela 8 estão demostradas as hipóteses que correspondem à dimensão da 

motivação por necessidade. A hipótese H5b, “A motivação por necessidade influencia 

positivamente à adoção das Proxies de controle gerencial, mediada pelo Capital Humano”, 

não foi aceita (ET>ED). Infere-se que a abertura da empresa motivada pela necessidade 

associada ao capital humano do empreendedor, não apresenta um efeito estatisticamente 

significativo na adoção das proxies de controle gerencial. 

 Quanto a hipótese H6b, “A motivação por necessidade influencia positivamente à 

adoção das Proxies de controle gerencial mediada pelo Capital Social”, não foi possível 

rejeitá-la (ET<ED). Este resultado indica que quando a motivação por necessidade é aliada ao 

capital social do empreendedor-gestor ela afeta positivamente a adoção das proxies de 

controle gerencial. 

A hipótese H7b, que se refere a mediação do capital humano na relação motivação por 

necessidade e desempenho, não foi confirmada (ET>ED). A rejeição dessa hipótese indica 

que a abertura de uma empresa por necessidade ainda que somada com a escolaridade do 

empreendedor não se traduzem em um maior desempenho para empresa. 

 A hipótese H8b, “A Motivação por necessidade influencia positivamente o 

Desempenho de micro e pequenas empresas mediada pelo Capital Social” não pode ser 

rejeitada (ET<ED). A não rejeição dessa hipótese supõe que a motivação para empreender por 

necessidade, aliada à capacidade do empreendedor-gestor de conseguir recursos para a 

empresa a partir da sua rede de relacionamentos, apresenta um efeito positivo no desempenho 

do negócio.  

A hipótese H9b, “A Motivação por necessidade influencia positivamente o 

desempenho de micro e pequenas empresas, mediada pela adoção das Proxies de Controle 

Gerencial”, também não pode ser rejeitada (ET<ED).  Este resultado indica que quando o 

empreendedor abre uma empresa motivado pela necessidade e adota as proxies de controle 

gerencial na sua gestão, a empresa tende a apresentar bons resultados. 

De uma forma resumida, segue no Quadro 1 o resultado do teste das hipóteses deste 

estudo, com a comparação das relações diretas e com mediação. 
 

Hipóteses com medição Confirmação 
hipótese 

Hipóteses/Relações Diretas Coeficiente 
Beta 

Significância 

H5a MOO->CH-PCG n.s  
MOO -> PCG 0,409 Sig 

H6a MOO->CS->PCG n.s 

H7a MOO->CH->DES n.s 
H1a MOO -> DES 0,048 n.s H8a MOO->CS->DES Não rejeitada 

H9a MOO->PCG-DES n.s 

H5b MON->CH-PCG n.s  
MON -> PCG 0,208 Sig 

H6b MON->CS->PCG Não  rejeitada 
H7b MON->CH->DES n.s 

H1b MON -> DES 0,092 Sig H8b MON->CS->DES Não rejeitada 

H9b MON->PCG-DES Não rejeitada 

H10 CH->PCG->DES Não rejeitada H2  CH -> DES -0,149 Sig 
H11 CS->PCG->DES n.s H3  CS -> DES 0,108 Sig 

 H4 PCG -> DES 0,473 Sig 

Quadro 1 – Resumo e confirmação das Hipótese 
 
Nota-se no Quadro 1, que dentre as hipóteses que utilizaram as proxies de controle 

gerencial como variável mediadora, a H9a e H11 foram rejeitadas, enquanto as hipóteses H9b 

e H10 não puderam ser rejeitadas, confirmando a mediação das proxies de controle gerencial 

na relação entre motivação por necessidade e o desempenho (H9b) e na relação entre o capital 

Humano e o desempenho (H10).  

Ressalta-se que o capital humano apresentou relação direta negativa com o 

desempenho (H2), a qual foi totalmente alterada com a mediação das proxies de controle 



 
 

 
 

gerencial. A hipótese H1b, que afirmava uma influência negativa da motivação por 

necessidade com o desempenho, foi rejeitada por apresentar uma relação positiva, a qual foi 

intensificada com a mediação das proxies de controle gerencial (H9b).  

Quanto às hipóteses que tiveram o capital humano como variável mediadora na 

relação da motivação (oportunidade e necessidade) com a adoção das proxies de controle 

gerencial (H5a e H5b), não se revelaram significativas. O mesmo resultado foi observado na 

relação da motivação (oportunidade e necessidade) com o desempenho, mediada pela variável 

Capital Humano (H7a e H7b), não sendo confirmada a mediação desta variável nas duas 

relações (motivação com a adoção de proxies e motivação com o desempenho).  

A mediação da variável Capital Social na relação da motivação por oportunidade com 

a adoção de proxies de controle gerencial, não foi confirmada (H6a). Em contrapartida, 

confirmou-se a mediação desta mesma variável na relação da motivação por necessidade com 

a adoção das proxies (H6b). Semelhantemente, constatou-se a relação direta e estatisticamente 

significativa da motivação (oportunidade e necessidade) com a adoção das proxies de controle 

gerencial, com p-valor < 0,001.    

A mediação do capital social também foi significativa na relação da motivação 

(oportunidade e necessidade) com o desempenho (H8a e H8b). Constatou-se também que a 

relação direta entre a motivação por oportunidade e o desempenho não foi significativa, 

enquanto a relação da motivação por necessidade com o desempenho, mostrou-se positiva e 

estatisticamente significativa, diferente do esperado inicialmente nas hipóteses H1a e H1b. 

Este resultado contraria a ideia de que empresas motivadas pela oportunidade (β=0,048, p-

valor > 0,001) apresentam um desempenho superior, àquelas cuja motivação foi a necessidade 

(β=0,098, p-valor < 0,001). 

 

5 CONCLUSÕES 

Este estudo objetivou verificar os determinantes de desempenho de micro e pequenas 

empresas, relativo às características do empreendedor-gestor e do controle gerencial. Para 

tanto, utilizou-se as variáveis: motivação para empreender, capital humano, capital social e 

controle gerencial, mediante aos pressupostos sugeridos por Mizumoto et al., (2010), Raifur 

(2013) e Berrone et al (2014).  Consistente a esses estudos, foram analisadas as relações 

diretas entre as variáveis, no entanto, a pesquisa apresentou como diferencial a análise das 

relações indiretas, por meio da mediação de algumas variáveis e o impacto delas sobre o 

desempenho das MPEs. No intuito de atingir os objetivos propostos, formulou-se 11 

hipóteses. 

Em resposta ao problema de pesquisa, os achados do estudo indicam o capital social 

(H3) e as proxies de controle gerencial (H4) como determinantes diretos do desempenho das 

MPEs. Com relação ao capital social, este resultado indica que a capacidade do 

empreendedor-gestor de angariar recursos para a empresa (informações e parcerias), a partir 

de sua rede de relacionamentos (familiares, amigos, cooperativas, associações empresarias, e 

serviços especializados), reflete no desempenho da empresa.  

No tocante à adoção das proxies de controle gerencial, os achados apontam que 

quando as proxies de controle gerencial são empregadas na gestão de uma empresa, elas 

afetam significativamente o desempenho deste negócio, sendo que nesta amostra foi atribuído 

a elas o maior poder explicativo do desempenho das empresas (47%), em relação as demais 

variáveis utilizadas no estudo. As proxies de controle gerencial investigadas neste estudo 

compreendem às dimensões de planejamento, controle de fatores mercadológicos, de pessoal 

e controle financeiro. Ressalta-se que dessas quatro dimensões, apenas as três primeiras foram 

confirmadas como explicativas do desempenho das empresas.   



 
 

 
 

Desta forma, a não confirmação da dimensão do controle financeiro como uma 

variável explicativa do desempenho dessas empresas, implica que ou os gestores ainda não 

possuem informações financeiras suficientes, ou os indicadores utilizados para medir este 

construto não foram adequados, ou seja, os gestores não conhecem os elementos citados no 

questionário ou utilizam outros elementos de controle financeiro, cuja denominação não foi 

alcançada pelo instrumento de pesquisa, identificando-se, portanto, uma limitação do presente 

estudo.   

Quanto às relações indiretas (com mediação), não se encontrou apoio para a ideia de 

que empresas geridas por empreendedores com maior capital humano (quando aproximado 

por nível de escolaridade e cursos voltados para o seu negócio), apresentam maior 

desempenho (H2). No entanto, quando este capital é associado à adoção das proxies de 

controle gerencial obtém-se um impacto significativo no desempenho (H10). Este resultado 

confirma a relevância das proxies na gestão da empresa, porém a relação negativa do capital 

humano do empreendedor com o desempenho da empresa pode ser atribuída ou à 

homogeneidade da amostra (54% possuem ensino médio), ou ainda pelo fato do estudo não 

ter considerado se os cursos de nível superior frequentados pelos respondentes estão 

relacionados à gestão (33%).  

  Ao contrário do esperado, a motivação por oportunidade não apresentou uma relação 

significativa com o desempenho. Porém, quando foi associada ao capital social obteve-se um 

impacto significativo na performance (H8a). Este resultado pode ser explicado pelo fato de 

que nesta amostra não é a descoberta de uma oportunidade pelo empreendedor que explica o 

desempenho da empresa, mas sim a sua capacidade de adquirir recursos para a mesma a partir 

da sua rede de relacionamentos. 

 Os achados deste estudo apresentaram uma relação positiva da motivação por 

necessidade com o desempenho, contrariando o esperado. Essa relação foi potencializada com 

a mediação do capital social do empreendedor-gestor (H8b) e da adoção das Proxies de 

Controle Gerencial (H9b). A motivação por necessidade associada ao capital social do gestor 

também influenciou a adoção das Proxies de Controle Gerencial (H6b). Este resultado indica 

que os empreendedores-gestores da amostra que abriram a empresa por necessidade, podiam 

ser providos de capital social e também terem adotado as proxies de controle gerencial, ou 

ainda, que fizeram da necessidade um impulso para buscar os elementos necessários a uma 

boa gestão, e consequentemente, ao desempenho.  

Buscando-se responder o objetivo geral do estudo, conclui-se que além do capital 

social do empreendedor-gestor e as proxies de controle gerencial, o capital humano e a 

motivação (por oportunidade e por necessidade), influenciam positivamente o desempenho 

das MPEs, desde que associados a outras variáveis. São elas: o capital humano do 

empreendedor associado às proxies de controle gerencial, a motivação por oportunidade 

associada ao capital social, e a motivação por necessidade associada ao capital social e a 

adoção das proxies de controle gerencial.   

Das constatações da amostra algumas reflexões podem ser sugeridas:  

 Os motivos que antecedem a abertura da empresa podem ser amenizados ou até 

mesmo potencializados pela capacitação do empreendedor-gestor. Busca de 

informações, formação de parcerias e a adoção de elementos (proxies) que promovam 

o acompanhamento e controle dos fatores internos e externos à empresa são 

requeridos; 

 Dada à significância do setor, há de se ressaltar a necessidade de se desenvolver 

mecanismos de conscientização e capacitação de potenciais empreendedores e não da 



 
 

 
 

ignorância deste segmento por parte da academia contábil, especificamente no tocante 

ao controle gerencial; 

 Reflexões são requeridas no sentido de implantar programas de treinamento e 

capacitação dos empreendedores, concentrando-se na criação de instituições e 

políticas sólidas que beneficiem este segmento, que é empregador e gerador de riqueza 

para o país, especificamente em momentos de crise econômica (Ferronato, 2010). 
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