
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas 

Programa de Pós Graduação em Administração de Empresas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A população de Sociedades de Crédito ao Micro Empreendedor no Brasil: 
Uma análise sob a perspectiva da síndrome das novatas 

 

 

 

 

 

 

 

Márcio Tambelini de Amorim 

 

 

 

São Paulo 
2010 

 



 

 

Márcio Tambelini de Amorim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A população de Sociedades de Crédito ao Micro Empreendedor no Brasil: 
Uma análise sob a perspectiva da síndrome das novatas 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
 Programa de Pós-Graduação em 
 Administração de Empresas da  

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
 como requisito à obtenção do título de  

Mestre em Administração de Empresas. 
 

 

 

Orientadora: Profa.  Dra. Dimária Silva e Meirelles 

 

 

 

São Paulo 
2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A524p        Amorim, Márcio Tambelini de 

       A população de sociedades de crédito ao micro empreendedor no 
Brasil : uma análise sob a perspectiva da síndrome das novatas /  Márcio 
Tambelini de Amorim  – 2010.  

       102 f. ; il. ; 30 cm 

     Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010. 

    Bibliografia: f. 64-68 

 1. Ecologia organizacional  2. Síndrome das novatas                  

3. Sociedade de crédito – Micro empreendedor  4. Weibull  I. Título 

 

CDD 658 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Professor Dr. Manassés Claudino Fonteles 

 

Decano de Pesquisa de Pós-Graduação 

Professora Drª. Sandra Maria Dotto Stump 

 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Professor. Dr. Moisés Ari Zilber 

 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

Professora. Drª. Darcy Mitiko Mori Hanashiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao meu pai. 
Nada nos separará... (Rom. 8, 28ss) 



 

 

 

 

Agradecimentos 

Tenho, com toda certeza, que agradecer a muitas pessoas.  

Primeiramente a Deus, que me deu inteligência e capacidade para 

realizar esta “obra”. 

Minha mãe, que agora também faz papel de pai e sempre estará em 

meu coração e minha vida.  

Minha Fernanda, agora esposa, que sabe das minhas dores e 

dificuldades. Em breve veremos a sua vitória também. 

Aos professores do Mackenzie, em particular a Profa. Dra. Dimária, 

minha orientadora. Acho que dei trabalho, mas estamos vivos e mais 

experientes. Também ressalto os Professores Dr. Walter Bataglia e Dr. 

Marcelo Binder, que formaram minha banca, e o Prof. Dr. Reynaldo 

Marcondes. Vocês me desconstruíram e isso me fortaleceu! Obrigado! 

Meus colegas de turma, em especial a Natali, que me acompanha 

também na vida profissional e que já venceu esta batalha. 

Ao pessoal de suporte do Mackenzie; secretaria, biblioteca, fotocópia, 

impressão, Mackpesquisa, etc. 

Aos profissionais da Reliasoft, Fábio e Márcio, que me auxiliaram na 

utilização do Weibull++ 7. Sem ele eu não terminaria este desafio. Ao 

Sr. Clóvis, professor do IME – USP que meu abriu os olhos para 

pontos importantes da estatística. 

À Pieracciani, empresa que trabalho, que me deu apoio incondicional 

para a conclusão do mestrado. 

Por fim, fiz uma conta rápida a partir de todos os cursos registrados no 

MEC que já realizei e devo ter tido mais de 70 professores. Pessoas 

que me educaram e formaram. Quero agradecer a todos, obrigado 

professores! 



 

 

RESUMO 

A influência da idade das organizações nas taxas de sobrevivência é tema de debate sob 

perspectivas diferentes nos estudos de administração, sobretudo no âmbito da Ecologia 

Organizacional. A partir de dados de taxas de fundação e fracasso, os autores de ecologia 

organizacional têm encontrado diferentes conclusões sobre a influência da idade na 

sobrevivência das empresas. Para alguns, as organizações novatas são as que sofrem mais, 

pois possuem poucos recursos, baixa legitimidade ou alta influência do mercado e, sendo 

assim, fracassam mais. Outros autores observaram que existe um período inicial de sobrevida 

e que as taxas de fracasso aumentam após este período, isso porque o empresário possui um 

ânimo maior no início do empreendimento ou ainda um recurso financeiro em caixa. Outros 

ainda argumentam que as organizações que mais sofrem são as idosas, principalmente em 

ambientes turbulentos, pois não conseguem responder às mudanças no mercado. Com base 

nestas diferentes perspectivas, este trabalho se propôs a analisar o efeito da idade sobre as 

taxas de fracasso populacional, no caso específico das Sociedades de Crédito ao Micro 

Empreendedor no Brasil. Trata-se de uma população de empresas jovem, nascida no final da 

década de 1990, de acordo com Resolução 2.726 do BACEN. A avaliação dos dados se 

apoiou no modelo de Probabilidades Weibull e numa análise estatística descritiva. O que se 

percebeu com os dados apresentados, é que a síndrome das novatas não se aplica para esta 

população, pois nota-se que há um número significativo de empresas sobreviventes nos cinco 

primeiros anos de vida. Todavia a partir deste período as taxas de fracasso aumentam 

consideravelmente. Por tratar-se de uma população jovem, é preciso uma avaliação de maior 

prazo para validar tal afirmação. Além disso, é necessário avaliar também a influência de 

fatores externos que podem afetar a vida destas organizações, principalmente fatores que 

afetam a própria base de clientes. 
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ABSTRACT 

The influence of age of the organizations in their survivor rates is a subject of debate in the 

studies of administration from different perspectives, especially in the framework of 

Organizational Ecology. Based on data of foundation and failure, some authors have found 

different opinions on such influence. To some of them, the newness organizations are those 

who suffer more because they have few resources, low legitimacy or high influence of the 

market and, therefore, fail more. Other authors observed that there is an initial period of 

survival and failure rates increase after this period, which is because the entrepreneur put a 

higher energy in the early development or still an extra financial resource. Others argue that 

the organizations who suffer more are the older ones, especially in turbulent environments, 

because they cannot respond to market changes. From these different perspectives, this 

dissertation intent to analyze the effect of age in the population failure rates, at the specific 

case of the Brazilian Companies of Credit to the Micro Entrepreneur. It refers to a new 

population of organizations founded at the late 1990s, under the terms of Brazilian Central 

Bank’s Resolution 2.726. The Model Weilbull Distribution of Probabilities was used to 

evaluate the methodological availability in association with a descriptive statistics. What can 

be perceived from the presented data is that the liability of newness is not applicable to this 

population, because there is a significant number of companies that has survived during the 

first five years since their foundation. Nevertheless, from this period on, the failure rates has 

increased significantly after an initial moment of living. Because it is a new population, a long 

term evaluation is needed to validate that statement. Furthermore, it is necessary to evaluate 

as well the influence of external factors that can affect the life of these organizations, 

especially when these factors affect their own customers’ base. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a influência da idade sobre as taxas de 

fracasso populacional. A população estudada é a das Sociedades de Crédito ao Micro 

empreendedor (SCM). É uma população de pequenas empresas, voltada também para o 

atendimento de pequenas empresas. Nesse sentido, é uma população que explora um nicho de 

mercado, já que os grandes bancos comerciais no Brasil satisfazem principalmente as grandes 

empresas. Trata-se de uma população jovem, visto que as SCM’s foram criadas no final da 

década de 1990, a partir da Resolução 2.726 do BACEN.  

As principais características destas sociedades são o porte pequeno e o escopo de 

atuação bem definido pela legislação vigente. Estas características, juntamente com o fato de 

que são empresas que competem com outras grandes empresas, de segmentos diferentes, 

levantam questões a respeito do potencial de sobrevivência destas empresas. 

De acordo com dados recentes do BACEN, esta jovem população vem apresentando 

aumento nas taxas de fracasso, algo similar ao encontrado nos estudos de Carroll e Delacroix 

(1982). 

Para fins deste trabalho, entende-se sucesso quando a organização permanece com 

suas atividades em operação. Fracasso, também chamado de morte ou falha, é quando a 

organização foi decretada falida pelo entendimento do BACEN. 

Na literatura de Ecologia Organizacional, os desafios que as organizações enfrentam 

para sobreviver no mercado podem ser avaliados a partir de três perspectivas diferenciadas. 

São elas: síndrome das novatas; síndrome da adolescência e síndrome da obsolescência.  

A síndrome das novatas foi identificada por Freeman, Hannan e Carroll (1983) no 

estudo dos setores de semicondutores, jornais e uniões trabalhistas. Segundo estes autores, as 

organizações mais novas estão mais vulneráveis e, conseqüentemente, terão taxas de morte 

mais altas. Esta vulnerabilidade reside no fato de que as organizações novatas não estão 

preparadas para a competição existente e os níveis de relacionamento não são como os das 

mais velhas, pois com o tempo, as organizações realizam melhores relações na obtenção de 

recursos, ganham em escala e exercem maior influência junto a órgãos públicos. 

A síndrome da adolescência foi detectada por Bruderl & Schussler (1990) no estudo 

de empresas de diversos segmentos no Oeste da Alemanha. Os autores defendem que as 

organizações mais novas ainda resistem por um período de tempo maior, pois quando os 

empresários decidem investir em um novo negócio, possuem sobra de recursos e também um 
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planejamento melhor. Daí surge o nome de lua de mel (FICHMAN; LEVINTHAL, 1991), 

que é o tempo inicial de bons resultados e empenho que a nova organização possui e que lhe 

dá sobrevida. As taxas de fracasso só aumentam depois na fase seguinte da vida da população, 

configurando a chamada síndrome da adolescência. 

No caso específico do setor financeiro, vale destacar o estudo que Barron, West e 

Hannan (1994) realizaram sobre as cooperativas de crédito nos Estados Unidos. Neste estudo 

os autores utilizaram como variáveis a idade e o tamanho para analisar os efeitos causados nas 

taxas de fundação e fracasso de organizações. As conclusões encontradas foram diferentes do 

esperado pela síndrome das novatas ou da adolescência. Para estes autores, as organizações 

mais velhas sofrem com taxas mais altas de morte em ambientes dinâmicos e com alta 

mudança. 

No Brasil, inexistem estudos, do ponto de vista da ecologia organizacional, sobre o 

setor financeiro. Neste sentido, este trabalho pode permitir um início de avaliações que 

propiciem um diálogo com estes autores.  

Esta perspectiva da influência da idade organizacional sobre as taxas de sucesso e 

fracasso, em um cenário extremamente regulado como o das SCM’s, poderá possuir 

particularidades bem diferentes daquelas encontradas em outros países. Isto servirá de base 

para o BACEN, ou outro órgão regulador, avaliar as exigências de entrada e saída de novas 

empresas desta população, por exemplo. Também podem ser estudadas outras variáveis, como 

o efeito ambiente externo e até mesmo uma comparação entre populações reguladas pelo 

BACEN, porém com formas organizacionais diferentes. 

Assim, informações importantes para tomadas de decisão e acompanhamento do 

mercado podem fazer parte da esfera regulatória. Para as empresas, este cenário pode servir 

para que as mesmas optem por estratégias antes não planejadas, investidores optem ou não 

por estes mercados, ou seja, serão geradas novas informações que servirão para um maior 

conhecimento destas populações. 

 

 

1.1 Problema de pesquisa, objetivos, justificativas e contribuições 

 

 

A definição do problema de pesquisa é de grande importância para a seqüência de um 

trabalho (BOOTH; COLOMB; WILLIAMS, 2005). Da mesma forma, é importante saber que 
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situações que utilizam levantamento de dados históricos, como os apresentados neste trabalho, 

emprega-se para o problema de pesquisa perguntas com as formas “o que”, “quantos” ou 

“quem”, por exemplo, (YIN, 2005). 

A pergunta de pesquisa que se busca responder neste trabalho é: “qual a influência da 

idade organizacional nas taxas de fracasso das Sociedades de Crédito ao Micro 

empreendedor no Brasil?” 

O objetivo geral, portanto, consiste em analisar a influência da idade 

organizacional nas taxas de fracasso da população de SCM’s 

Para orientar a análise dos resultados, se formulou dois objetivos específicos: 

(1) identificar a densidade demográfica da população, ou seja, a quantidade de 

organizações ao final de cada ano. 

(2) analisar as faixas etárias das SCM´s e a influência da idade sobre as taxas de 

fracasso. 

O trabalho está dividido em 5 seções, a contar desta introdução. Na seção 2 é a 

apresentada a perspectiva teórica da ecologia organizacional, onde são apresentados os 

principais conceitos e interpretações em relação ao efeito da idade das organizações sobre a 

sobrevivência, com maior atenção para as novatas. Posteriormente é apresentada uma 

conceituação das SCM’s, incluindo sua forma organizacional e densidade, ou seja, o número 

de organizações existentes ao longo da história de vida desta população. 

Na seção 3 são apresentados os procedimentos metodológicos. A base de dados 

utilizada é secundária, fornecida a partir de contatos com colaboradores do BACEN, bem 

como sua página na internet (www.bacen.gov.br), conforme anexo 1. 

A abordagem de pesquisa é essencialmente quantitativa e utiliza-se duas técnicas de 

análise, uma descritiva e outra probabilística. A identificação da densidade demográfica e a 

análise das taxas de sucesso e fracasso são feitas a partir da utilização de ferramentas de 

estatísticas simples, como o histograma e a média. Esta análise é amplamente recomendada, 

pois se tem todos os dados da população estudada (MILONE; ANGELINI, 1993). Esta 

análise visa suportar as exigências do objetivo específico (1).  

A análise dos efeitos da idade sobre as taxas de fracasso é baseada no método Weibull 

conforme sugerido por estudos recentes em Ecologia (CARROLL; HANNAN, 2000). 

Existem outros modelos de distribuição, entre eles a Normal, a Lognormal e a Exponencial, 

que poderiam ser utilizados para a análise de dados de vida, porém o modelo Weibull foi 

escolhido por ser mais flexível, assumindo a forma dos demais de acordo com os dados 
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apresentados (PALLEROSI, 2006). Para tanto, foi utilizado um software (Weibull ++7) para a 

obtenção dos resultados e gráficos, o que melhora a apresentação deste trabalho. Esta análise 

suporta as exigências do (2) objetivo específico. Por fim, nas seções 4 e 5 são apresentados os 

resultados encontrados, limitações e recomendações de estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial teórico deste trabalho está estruturado de modo a apresentar os conceitos 

básicos da Ecologia Populacional, com base no artigo seminal de Hannan e Freeman (2005) e 

as revisões teóricas de Baum (1998) e Singh e Lumsden (1990). São também apresentados 

trabalhos em geral relativos à perspectiva da síndrome das novatas (FREEMAN; CARROLL; 

HANNAN, 1983; CARROLL; DELACROIX, 1982, e outros).  

 

 

2.1 A Ecologia Populacional das Organizações 

 

 

Existem diversas perspectivas a partir do estudo em administração de empresas de se 

avaliar o impacto do ambiente externo nas estratégias e atuações organizacionais (MORGAN, 

2005; ASTLEY; VAN DE VEN, 2005). A ecologia populacional se estabelece em um padrão 

de análise macro (populações e comunidades organizacionais) do ambiente. 

A análise ecológica é desenvolvida nos níveis populacional, individual e comunitário, 

porém a população sobressai ao indivíduo (HANNAN; FREEMAN, 2005). O foco é a 

dinâmica de constituição, desenvolvimento e desaparecimento das populações de 

organizações. As organizações freqüentemente têm dificuldade para executar e planejar 

mudanças suficientemente rápidas para responder às demandas de ambientes incertos e 

mutáveis (BAUM, 1998). 

Uma das preocupações da ecologia associada ao estudo em administração de empresas 

é, portanto, a avaliação das taxas de fundação e fracasso das organizações (BAUM, 1998). 

Existem algumas abordagens que explicam tais taxas, a partir de diversos aspectos do 

mercado ou ambiente em que se encontram as organizações. Singh e Lumsden (1990) 

identificaram seis tipos de análises das taxas de morte das organizações. A teoria do tipo de 

fitness1 organizacional, a síndrome das novatas, a dependência da densidade, a divisão de 

recursos, síndrome das pequenas e os efeitos das condições de fundação. 

                                                           
1
 Chamado de ajuste entre a organização e o ambiente externo (HANNAN; FREEMAN, 1986) 
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Assim, a ecologia populacional busca explicar de que forma as condições 

institucionais (políticas, econômicas e sociais), as condições tecnológicas e as condições 

demográficas afetam o aumento ou diminuição no número de organizações ao longo do tempo 

(BAUM, 1998). A ecologia foca os estudos na diversidade organizacional, investigando as 

influencias das condições sociais, as taxas de criação de novas formas organizacionais e 

também de novas organizações, as taxas de falecimento das formas organizacionais e das 

organizações e as taxas de mudança nas formas organizacionais (SINGH; LUMSDEN, 1990). 

Nesse sentido, as abordagens da ecologia populacional são classificadas em três 

grandes grupos: processos ecológicos, processos institucionais e processos demográficos 

(BAUM, 1998). 

O foco deste projeto de pesquisa é o processo demográfico, a partir do qual será 

avaliada a síndrome das novatas. Antes deste ponto, serão apresentados resumidamente os 

processos ecológicos e institucionais. 

 Os processos ecológicos dizem respeito às estratégias das organizações no que se 

refere à política de utilização de recursos e a influência da dinâmica ambiental nas suas taxas 

de fundação e fracasso, especialistas ou generalistas, além disso, se referem à dinâmica 

ambiental e à densidade populacional e suas relações com as taxas de fundação e fracasso 

(BAUM, 1998). 

As estratégias analisadas estão baseadas nas aptidões de generalistas e especialistas 

das organizações no que se refere ao uso de recursos (HANNAN; FREEMAN, 2005).  

 

“Os especialistas possuem pouca sobra de recursos e concentram-se nos modos de 
exploração de uma estreita faixa de clientes, já os generalistas apelam para a média 
dos consumidores que ocupam o meio do mercado e exibem tolerância adaptativa 
para variações mais amplas nas condições ambientais” (BAUM, 1998, p. 145). 
 

A dinâmica ambiental é importante na análise da sobrevivência das organizações, pois 

de acordo com as variações ambientais existentes, uma estratégia pode ser mais vantajosa em 

relação à outra. Em ambientes instáveis, por exemplo, o generalista tem uma maior 

probabilidade de sobrevivência para lidar com as adversidades. Já o especialista, por lidar 

com um conjunto fixo e definido de recursos, tende a se dar melhor em ambientes estáveis 

(HANNAN; FREEMAN, 2005). 

Outros aspectos na análise das taxas de fundação e fracasso organizacional dizem 

respeito aos processos intrapopulacionais de dinâmica da população e densidade da 

população. Baum (1998) esclarece que o número de fundações e fracassos prévios em uma 
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população serve para a análise intrapopulacional e o número de organizações em uma 

população avalia a densidade populacional. 

Carroll e Delacroix (1982) e Delacroix e Carroll (1983) analisaram as taxas de 

fundação prévias de organizações em jornais. Padrões prévios de fundação e fracasso de uma 

população podem influenciar as atuais taxas de fundação. Da mesma forma, fundações 

iniciais indicam nicho fértil, o que atrai novos investidores. Com o aumento de organizações, 

a competição aumenta, diminuindo o volume de recursos e o número de fundações. 

 Quando analisados os fracassos anteriores, se nota que mais recursos são liberados, 

facilitando novas fundações, porém, novos fracassos sinalizam um ambiente hostil, inibindo 

novos empreendedores (CARROLL; DELACROIX, 1982). Estes fracassos prévios podem 

servir também como sobra de recursos, aumentando as chances de sobrevivência das 

organizações restantes em um ambiente. 

 A legitimação da população, ou o seu reconhecimento por agentes externos, cresce 

juntamente com o aumento da população. No início de vida, a população ainda busca sua 

legitimidade, porém, com a entrada de novas organizações a legitimação cresce (HANNAN; 

ET AL. 1995). 

 A redução da densidade pode produzir em uma concentração dos mercados, que surge 

a partir da redução do número de organizações sem a correspondente redução do mercado. 

Porém, esta situação não implica em uma perda da legitimidade (CARROLL; HANNAN, 

1989). 

 A análise dos processos institucionais busca identificar “como as variáveis do 

ambiente institucional (por exemplo, política governamental, condições políticas e relações de 

sanção) influenciam a dinâmica da população?” (BAUM, 1998, p. 162). 

 Além disso, outro aspecto analisado se refere ao ciclo de vida tecnológico das 

organizações, das novas oportunidades criadas para as populações atuais ou até a mesmo a 

criação de novas populações (BAUM, 1998). 

Entre os estudos ecológicos que utilizaram preceitos institucionais, Carroll e Delacroix 

(1982) e Delacroix e Carroll (1983), analisaram os efeitos da influência da turbulência política 

nas taxas de fundação e morte das organizações e distribuição de recursos. Foram analisadas 

as populações de jornais na Argentina e na Irlanda e as respectivas taxas de fundação e 

fracasso, acompanhados dos efeitos institucionais do período e os efeitos ocasionados nas 

populações pelos agentes externos. 
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O objetivo deste estudo foi identificar duas populações semelhantes – jornais – em 

dois ambientes distintos – Argentina e Irlanda – e identificar as características de cada um a 

partir do ambiente institucional externo, da idade da indústria, das transformações 

econômicas, dos rumores políticos e da falência individual das organizações. Uma população 

leva um tempo para se legitimar e isso vai ocorrendo com as intervenções políticas. Tanto nos 

jornais Irlandeses quanto os Argentinos, houve um início de força política muito grande, 

associado às incertezas econômicas. 

 Baum e Oliver (1991) analisaram os efeitos das relações organizacionais entre 

empresas prestadoras de serviços para crianças – creches – em Toronto. Esta análise permitiu 

verificar que, quanto maior o nível de relação entre as organizações de uma população, maior 

será o seu nível de legitimação. A construção destas uniões permitiu uma visibilidade pública 

destas organizações e um status como responsáveis socialmente, além de prover mais recursos 

específicos (doações, por exemplo) e proteção diante de possíveis incertezas geradas pelo 

ambiente externo. 

 O trabalho de Baum e Ingram (1998) partiu da experiência organizacional para 

entender o efeito nas taxas de falência da população de hotéis em Manhattan entre 1898 e 

1980. A experiência organizacional tem uma curva com forma de U na análise da falência. As 

conclusões dizem que a experiência da população, acumulada desde sua fundação, pode 

permitir uma diminuição das taxas de falência de uma ou outra organização, que pode adquirir 

novas rotinas e aprender com as demais. 

 Ainda com relação aos processos institucionais, a ecologia vai buscar nos processos 

tecnológicos fontes que possam explicar as taxas de fundação e morte das organizações, bem 

como a adoção ou não de novas tecnologias (BAUM, 1998). A inovação tecnológica tem o 

potencial de influenciar profundamente as populações organizacionais, pois pode romper 

mercados, mudar a importância relativa de vários recursos, desafiando as capacidades de 

aprendizagem organizacional e alterando a natureza da competição (COHEN; LEVINTHAL, 

1990). 

 Anderson e Tushman (1990) analisaram os efeitos da descontinuidade tecnológica na 

seleção ambiental. Esta descontinuidade gera incerteza e, ao mesmo, abre novas 

oportunidades de tecnologias. Existe um momento de grande busca tecnológica, chamada de 

“era de fermento”, e posteriormente surge um design dominante, um produto que passa a ter o 

domínio em sua classe por um período de tempo. São ciclos de tecnologias, nos quais as 

organizações buscam a melhor forma organizacional deste período. 
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 Um modelo evolucionário de mudança tecnológica acontece com grandes mudanças 

tecnológicas, se iniciando com uma variação técnica muito intensa e culminando com um 

design dominante. Este período possui avanços tecnológicos incrementais. 

 

 

2.2 Processos demográficos 

 

 

 O estudo da demografia é relacionado a duas variáveis, sendo elas o tamanho e a idade 

(BAUM, 1998). Os processos demográficos, em particular a questão relativa à idade, serão 

analisados com maior profundidade, pois estão diretamente relacionados aos objetivos deste 

trabalho. O tamanho e a idade são analisados como variáveis relacionadas às taxas de 

fundação e fracasso organizacional (SINGH; LUMSDEN, 1990). 

  

 

2.2.1 Síndrome do tamanho 

 

 

O tamanho é variável dependente para o estudo demográfico das organizações 

(BAUM, 1998). A ecologia populacional busca saber qual a influência do tamanho 

organizacional nas taxas de morte e sucesso. 

 Os primeiros estudos avaliaram a existência da suscetibilidade ou síndrome das 

pequenas. Este pressuposto acredita que as empresas menores não conseguem fazer frente às 

grandes e acabam tendo maiores taxas de morte. Bataglia e Meirelles (2008) fizeram extensa 

revisão teórica sobre este assunto, trazendo as diversas análises acerca dos posicionamentos 

sobre tamanho e idade das organizações a partir do que já foi realizado pela ecologia 

populacional. 

 O texto seminal da ecologia populacional já fazia menção para a sobreposição das 

grandes organizações sobre as pequenas: 

 

“Duvidamos que muitos leitores discutirão o fato de que as taxas de fracasso são 
altas para organizações novas e/ou pequenas. Não discutimos aqui o fato de que as 
grandes organizações, quer individual ou coletivamente, exerçam um forte domínio 
sobre a maioria das organizações que constituem seus ambientes.” (HANNAN; 
FREEMAN, 2005, p. 87). 
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 Para que estas afirmações sejam validadas, são propostos alguns passos a serem 

avaliados. O primeiro diz respeito a analisar as taxas de morte ou falência das grandes e 

pequenas organizações. O segundo se refere a busca de dados longitudinais, pois o horizonte 

de tempo é fundamental para um estudo preciso. 

 A suscetibilidade das pequenas possui como premissas básicas o fato de que estas não 

conseguem fazer frente às grandes organizações porque não possuem tantos recursos 

necessários para momentos de dificuldade, tais como ganhos em escala e custos menores de 

produção (FREEMAN; CARROLL; HANNAN, 1983, BRUDERL; SCHUSSLER, 1990).  

 Também sofrem de problemas como a falta de legitimidade e reconhecimento do 

mercado, acesso a fornecedores ou clientes que possam gerar ganhos e continuidade para as 

organizações. Esta visão sugere estabilidade, com poder, para as organizações dominantes e 

maiores por muitos anos. 

 Bruderl e Schussler (1990) evidenciam a interpretação da síndrome das pequenas 

quando afirmam que os valores de falência declinam com o tamanho das organizações. Eles 

argumentam que o efeito do tamanho foi alocado na análise e que, o tamanho neste caso não é 

a única fonte de acesso aos recursos, mas também o fato da organização ser registrada. 

 A síndrome da adolescência2 também se aplica à das pequenas, pois os recursos 

iniciais vão diminuindo, o que gera a alta taxa de falência na adolescência. Assim, Bruderl e 

Schussler (1990) expõem que os recursos são necessários para que uma organização cresça. 

Estes recursos é que fazem com que uma organização se torne grande ou pequena. As 

menores têm taxas de falência mais altas porque não conseguem ter acesso a estes de forma a 

se manterem vivas no mercado. 

 Hannan e Freeman (1984) também argumentam a sustentabilidade das organizações 

maiores, sob diversos aspectos, como a legitimidade do mercado, ou seja, a confiança na 

empresa, além de questões sobre obtenção de capital, força de trabalho e outros custos 

administrativos. 

 Barron, West e Hannan (1994) fizeram uma revisão sobre alguns estudos 

demográficos que incluíam o tamanho das organizações e as taxas de mortalidade. A partir 

deste, foi realizada uma análise quantitativa das Uniões de Crédito nos Estados Unidos. As 

percepções iniciais eram de que grandes organizações possuem sucessos aumentando seu 

                                                           
2
 Será estudada na próxima seção. 
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poder na defesa de suas posições dominantes e a outra posição era de que estas se tornam 

vulneráveis diante dos desafios de novos concorrentes inovadores. 

A partir do momento em que o fator tamanho organizacional é avaliado no método, se 

tem que as grandes e velhas organizações têm taxas de falência mais rápidas que os 

competidores mais jovens. Estas organizações se tornam obsoletas e incapazes, devido a 

estrutura, de realizarem mudanças diante de novos desafios impostos pelo mercado, seja por 

inovações, seja por novos concorrentes. 

Assim, as taxas de falência não declinam tipicamente com a idade, segundo a 

síndrome das novatas, mas se deve considerar o efeito do tamanho na análise e a instabilidade 

do ambiente (BARRON; WEST; HANNAN, 1994). 

 Outra perspectiva para se encontrar uma redução nas taxas de falência das 

organizações pequenas apresenta a influência institucional da população como garantia de 

sobrevida às pequenas e novatas (BAUM; OLIVER, 1991). 

 Analisando o setor de serviços a crianças em Toronto, foi identificado que a 

legitimação da população favorece a permanência de organizações pequenas, além de 

estimular novas fundações. Isso porque ao terem acesso a recursos e a uma legislação 

favorável, estas organizações conseguem proteção e amparo. A legitimação ou a falta desta 

em uma dada população pode servir como instrumento de segurança ou não para as 

organizações, refletindo nas taxas de fundação e fracasso em um dado período.  

 O quadro abaixo apresenta as conclusões de estudos acerca da dependência do 

tamanho. 
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Quadro 1: Abordagens a respeito da dependência do tamanho 

 
Dependência do Tamanho 

Autores 
Tipo de 

síndrome 
Conclusões Populações estudadas 

Freeman, Carroll 
e Hannan (1983); 

Bruderl e 
Schussler (1990) 

Pequenas 

As pequenas não conseguem 
competir com as grandes, pois 

faltam recursos, ganhos em 
escala e legitimidade. 

Semicondutores; Jornais 
regionais; Uniões 

trabalhistas. Empresas 
alemãs. 

Barron, West e 
Hannan (1994) 

Grandes e 
velhas 

Grandes organizações sofrem 
em ambientes tumultuados, 

tendo maiores taxas de 
fracasso que as pequenas. 

Uniões de crédito 
americanas. 

Baum e Oliver 
(1991) 

Falta de 
legitimidade 

A falta de legitimidade de uma 
população prejudica o 
desenvolvimento de 

organizações menores. 

Serviços de assistência a 
crianças. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
  

 

2.2.2 Síndrome da idade 

 

 

A ecologia populacional apresenta três síndromes relacionadas com a idade 

organizacional (BATAGLIA; MEIRELLES, 2008). A primeira é chamada de novatas, pois 

atinge organizações novas e iniciantes. A segunda é a adolescência, conhecida por 

organizações que passaram por um período inicial de bons resultados e com taxas de morte 

crescendo após um breve espaço de tempo. Por fim, a obsolescência é a síndrome que atinge 

as organizações mais velhas, que em ambientes dinâmicos não conseguem se reorganizar e 

acabam obtendo taxas de morte maiores em relação às mais novas (BAUM, 1998). 

Foi a partir de Stinchcombe (1965) que Freeman, Carroll e Hannan (1983) pensaram 

sobre o conceito de síndrome do novato associado à ecologia das organizações. Para estes, 

existe a chamada suscetibilidade das novatas, ou seja, as taxas de fracasso declinam com a 

idade.  As organizações novatas não estão preparadas para o mercado e os níveis de 
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relacionamento não são como os das mais velhas, pois o tempo acaba trazendo vantagens para 

que uma organização se perpetue. 

 Com o passar do tempo, as rotinas são estabelecidas e a legitimidade junto ao mercado 

aumenta. O crescimento da inércia estrutural pode servir para consolidar e legitimar uma 

organização (HANNAN; FREEMAN, 1984).  

 A necessidade de cooperação, mesmo com baixos níveis de legitimidade, associada à 

baixa competitividade pelo pouco tempo de mercado, pode levar as organizações à falência 

logo em seu início de vida (FREEMAN; CARROLL; HANNAN, 1983). 

 Existem algumas formas pelas quais uma organização pode morrer. As mortes podem 

ocorrer por problemas do mercado, sendo que isso afeta qualquer idade organizacional, uma 

organização pode morrer por deixar o mercado, pode também ser adquirida por outra ou ainda 

uma fusão entre duas organizações que somem e geram uma terceira (FREEMAN; 

CARROLL; HANNAN, 1983). 

 Estes autores analisaram três setores. O primeiro é o de firmas de semicondutores. O 

segundo conta a série de dados históricos das populações de jornais em sete áreas 

metropolitanas. Por fim, o último banco de dados utilizado foi o das Uniões trabalhistas. 

Todos estes se basearam em dados americanos. 

 Após a comparação entre as populações, o resultado gerado foi a síndrome das  

novatas, ou seja, nestas três populações as organizações possuem taxas de morte maiores 

quando são novatas, ocasionado por grande dependência da idade, apesar de se perceber que a 

população de jornais sofreu mais com fusões e aquisições que as outras e que a de 

semicondutores teve grandes mudanças de ramo das firmas. 

 Carroll e Delacroix (1982) analisaram as populações de Jornais Argentinos e 

Irlandeses em um período a partir de 1800. A partir de uma perspectiva institucional foram 

identificados traços da síndrome das novatas. Em ambas as populações as taxas de morte 

declinam com o passar do tempo, apesar de se encontrarem em ambientes com características 

institucionais e políticas públicas diferentes. 

Por outro lado, alguns trabalhos encontraram respostas diferentes para a síndrome da 

idade. A suscetibilidade da adolescência é outra perspectiva que surge e que prega que 

conforme os ativos organizacionais vão diminuindo, as taxas de fracasso aumentam até 

determinado ponto, a partir de então declina novamente. 
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 Entre estes estudos, Bruderl e Schussler (1990) e Fichman e Levinthal (1991) 

apresentaram o conceito de suscetibilidade da adolescência, na qual as taxas de fracasso 

crescem com os aumentos iniciais da idade e depois diminuem o aumento da idade.  

Alguns casos apresentam uma curva em formato de U invertido na relação entre 

fracasso e idade. Isso quer dizer que no início, muitas organizações conseguem crescer por 

estarem em um período com muitos ativos (BAUM, 1998). Depois as taxas de fracasso 

tendem a aumentar com a diminuição de ativos e, posteriormente, as taxas voltam a declinar. 

 Fichman e Levinthal (1991) discorrem sobre as relações sociais das organizações. Em 

um momento inicial na vida das organizações, no qual existem alguns fatores que permitem o 

sucesso, tais como uma crença prévia, boa fé, recursos financeiras ou mesmo compromisso 

psicológico, as organizações conseguem sobre vida. 

 Estes fatores apresentam uma fase na vida das organizações conhecida por “lua de 

mel”. Neste período, há uma junção destes objetivos iniciais, que permitem a organização 

sobreviver um tempo além daquele conhecido pelas novatas. Este período dura de acordo com 

estes recursos iniciais, por isso são importantes as relações das organizações, que visam se 

proteger e, assim, poderem permanecer e crescer. 

 Bruderl e Schussler (1990), também analisaram trabalhos com a chamada síndrome da 

adolescência. “O sucesso ou falência de uma organização não pode ser julgado durante os 

muitos primeiros meses de sua vida” (BRUDERL; SCHUSSLER, 1990, p. 533). 

 Esta nova hipótese é segregada em dois períodos do ciclo de vida das organizações. 

Na primeira fase os riscos de morte são baixos porque as decisões e desempenho são bem 

monitorados, adiando decisões sobre sucesso ou falência. As organizações neste momento 

ainda possuem sobras de recursos financeiros e outras fontes que podem auxiliá-las a 

sobreviver por algum tempo. Outro motivo que assegura a sobrevivência nesta fase é a 

racionalidade dos sócios, que buscam de qualquer forma a preservação da firma. 

 Na segunda fase, o monitoramento inicial é reduzido e as organizações passam a ser 

alvo dos riscos usuais de morte. As principais razões são as conseqüências das decisões 

tomadas anteriormente, ocasionando altos e baixos nos resultados e, também, a diminuição da 

empolgação inicial da firma. 

 Bruderl e Schussler (1990) analisaram mais de 171.000 organizações localizadas na 

região Oeste da Alemanha, entre os períodos de 1980 e 1989. Foram feitas separações 

segundo o ramo de atividade e analisados os dados segundo o conceito da suscetibilidade das 

novatas e da adolescência. 
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 O trabalho desenvolvido por Singh, Tucker e House (1986) trata da síndrome das 

novatas e legitimação de mercado de uma população. As conclusões desta pesquisa mostram 

que é o ambiente institucional que reduz as taxas de morte das organizações novatas, que 

buscam obter a legitimação como forma de se adaptarem às regras ambientais. 

A legitimação externa dá sobrevida às novatas no ambiente institucional, da mesma 

forma que a redução ou a extinção da legitimação aumenta as chances de morte das 

organizações mais novas. 

 E, por fim, segundo Barron, West e Hannan (1994), existe a suscetibilidade da 

obsolescência, ou seja, as taxas de fracasso e morte das organizações aumentam com o passar 

do tempo. 

 

“A hipótese da suscetibilidade da idade prevê uma taxa de fracasso crescente para 
organizações mais velhas, como um resultado de processos que ocorrem mais tarde na 
vida das organizações. Desse modo, a hipótese da suscetibilidade da idade 
complementa e estende as hipóteses sobre suscetibilidade das novatas e sobre 
suscetibilidade da adolescência” (BAUM, 1998). 

 

 A idade é, portanto, fator decisivo nas taxas de fracasso das organizações. Conforme 

segue, a “dependência negativa da idade sugere que seleção ambiental opera principalmente 

nas novas organizações. Por outro lado, grandes tormentas ambientais têm grandes efeitos nas 

organizações mais velhas” (BARRON; WEST; HANNAN, 1994, p. 386).  

 Segundo Baum (1998), tanto a posição da suscetibilidade das novatas quanto da 

adolescência prevêem uma queda das taxas de fracasso e morte para organizações mais 

velhas, mesmo tendo explicações diferentes para as organizações jovens. A partir da idéia de 

que as organizações refletem o ambiente em que se encontram, as organizações mais velhas e 

grandes possuem maiores dificuldades de adaptação e, conseqüentemente, maiores riscos de 

vida diante de mudanças. 

 Esta visão sugere a vulnerabilidade das organizações velhas de competirem com novos 

concorrentes, que surgem a partir de novas oportunidades. Velhas e grandes organizações 

podem ter sua agilidade de resposta diminuída pelo tempo, perdendo oportunidades de 

mercado, sofrendo conseqüências para as chances de sobrevivência.  

 Este argumento pode ocasionar uma mudança no quadro de organizações em uma 

população (BAUM, 1998). Isso porque as mais velhas possuem riscos adicionais na busca de 

alinhamento junto ao ambiente estabelecido. 

 Barron, West e Hannan (1994) afirmam a dificuldade de organizações velhas se 

adaptarem às novas tecnologias e mudanças ambientais, reforçando a idéia de que, quando se 
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diz que velhas organizações são mais suscetíveis à morte, se deve considerar também seu 

tamanho. Isso porque as grandes possuem a chamada inércia estrutural (HANNAN; 

FREEMAN, 1984) que as impede de se adaptarem. Quanto maior a estrutura organizacional, 

maior será a rigidez e também sua dificuldade diante das mudanças. 

 Quando a organização é jovem, suas chances de morte são mais rápidas, porém sobe 

com maior velocidade até a organização atingir cinco anos. Acima deste ponto, as taxas de 

mortalidade declinam a partir do momento que as organizações passam a se tornarem mais 

velhas. 

 

“Assim, se tem que o aumento inicial nas taxas de mortalidade se devem ao 
esgotamento de recursos iniciais à sobrevivência das organizações, como sugerido 
pelos defensores da síndrome da adolescência. Em um segundo momento, o 
aumento mais lento do risco de morte das organizações já maduras é devido à sua 
obsolescência ou envelhecimento”. (BARRON; WEST; HANNAN, 1994). 

 

 A síndrome da idade acredita que o tamanho tem efeito negativo e significante nas 

taxas de mortalidade. As organizações mais velhas estão mais vulneráveis a competição em 

relação a competidores mais novatos em ambientes tumultuados. 

 A seguir é apresentado um quadro resumo sobre as síndromes da idade e 

posteriormente poderão ser vistos alguns trabalhos que aprofundaram a análise sobre a 

síndrome das novatas. Nesta seção, poderá ser percebida a relação entre as novatas e as 

pequenas, que sofrem de problemas semelhantes quanto ao quesito sobrevivência. Ao final 

será apresentado um quadro resumo sobre os diversos estudos de síndrome das novatas. 
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Quadro 2: Abordagens a respeito da dependência da idade 
 

Dependência da Idade 

Autores 
Tipo de 

síndrome 
Conclusões 

Populações 
estudadas 

Freeman, 
Carroll e 

Hannan (1983) 
Novatas 

Organizações novatas têm taxas de 
morte maiores, porque ainda não 

dominam rotinas e não são 
legitimadas no mercado. 

Semicondutores; 
Jornais regionais; 

Uniões trabalhistas e 
outras. 

Bruderl e 
Schussler 
(1990); 

Fichman e 
Levinthal 

(1991) 

Adolescência 

Organizações novatas possuem um 
período de "lua de mel", devido aos 
recursos e objetivos iniciais. Com o 
fim deste período, as taxas de morte 

atingem seu pico. 

Foram levantados 
mais de 170.000 dados 
de empresas alemãs. 

Barron, West e 
Hannan (1994) 

Idade ou 
Obsolescência 

Organizações mais velhas tendem a 
ter maiores taxas de fracasso em 

ambientes turbulentos que 
organizações mais novas. 

Uniões de Crédito de 
Nova York. 

Singh, Tucker 
e House (1986) 

Falta de 
Legitimidade 

Organizações novatas têm taxas de 
fracasso mais altas em ambientes não 

legitimados. 

Organizações sem fins 
lucrativos gerenciadas 

por um corpo de 
diretores. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

2.3 Discussões sobre a síndrome das novatas 

 

 

O tema síndrome das novatas tem sido foco de discussão na ecologia populacional 

desde seu surgimento com Hannan e Freeman (2005). Diversos autores já apresentaram 
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trabalhos ratificando esta perspectiva (CARROLL, 1983; SINGH; LUMSDEN, 1990; 

THORNHILL; AMIT, 2000 e outros). 

O conceito da síndrome das novatas foi retirado de um argumento evolucionário, a 

partir de Stinchcombe (1965). Os processos de seleção social favorecem organizações e 

formas organizacionais que tem alta confiabilidade e responsabilidade na prestação de suas 

contabilidades e que dependam de uma alta fidelidade na reprodução de sua estrutura. 

Somente organizações que tem suas estruturas estabelecidas pelo tempo e que passaram por 

interações diversas, podem reproduzir fielmente suas estruturas (HANNAN; FREEMAN, 

1984). 

Esta perspectiva defende a idéia de que a confiabilidade e a responsabilidade contábil 

aumentam com a idade, e perigos de fracasso, ou morte, diminuem com a idade (SINGH; 

LUMSDEN, 1990). As dificuldades que as novatas apresentam se estendem para a obtenção 

de clientes e a competição com as mais velhas. As organizações mais novas devem aprender 

papéis e regras, já adquiridos pelas organizações estabelecidas no mercado. 

Os processos de aprendizagem interna, coordenação e socialização dentro das 

organizações e com as redes de trocas com o ambiente externo aumentam com a idade. A 

capacidade de reprodução da estrutura organizacional também cresce com a idade. Os 

processos de seleção favorecem organizações com estruturas inertes, que são mais velhas, 

ocasionado a síndrome das novatas (HANNAN; FREEMAN, 1984; SINGH; LUMSDEN, 

1990). 

Com relação aos processos internos, as organizações mais novas são mais frágeis, pois 

seus participantes não se conhecem tão bem. Já as organizações mais velhas possuem uma 

confiança entre si, além disso, as mais novas também não possuem rotinas estabelecidas.  

Da mesma forma, as taxas de falência das organizações novatas são mais altas devido 

aos baixos níveis de legitimidade, dependência da cooperação de parceiros externos e 

incapacidade de competir efetivamente contra organizações estabelecidas (FREEMAN; 

CARROLL; HANNAN, 1983). Isso ocorre porque novatas tem uma forma organizacional a 

se estabelecer e concorrem com organizações com formas estabelecidas e reconhecidas. Com 

o passar do tempo, a estrutura se estabiliza e se iguala com o ambiente, se tornando durável. 

Estes autores apresentam três processos de análise dos estudos sobre análise 

organizacional: processos de desenvolvimento ou transformação interna, processos de 

competição e seleção no ambiente e interações entre transformação e processos de seleção. 

Para isso, eles analisaram o trabalho de Cafferata (1982), que estudou a construção da 
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democracia e estrutura organizacional, onde existe a diferenciação entre organizações 

observando-se sua genética e mostrando como as forças ambientais produzem formas 

organizacionais rígidas. 

Com relação às estratégias de vendas das organizações e suas relações com as 

síndromes da idade apresentadas pela ecologia organizacional – novatas, adolescência e 

obsolescência – elas variam conforme a postura estratégica das firmas, não sendo aceita para 

todas as organizações um mesmo padrão (HENDERSON, 1999, THORNHILL; AMIT, 

2003). Assim, se as organizações adotarem estratégias legitimadas pelo mercado, elas terão 

maiores chances de sucesso. Ao invés disso, se optarem por seguir as idéias do empresário, 

estas chances caem, favorecendo as síndromes das novatas. 

Ao avaliar a indústria de computadores pessoais nos EUA, Henderson (1999) 

demonstrou como estas escolhas estratégicas entre riscos de falência e prospecção de novos 

objetivos financeiros garantem importantes diferenças em como as organizações evoluem em 

relação à idade, não garantindo padrão no comportamento, mas sim exigindo que as análises 

passem a incluir contingências como a adaptação, legitimação social e desenvolvimento 

tecnológico. 

Outro trabalho relacionado com a síndrome das novatas foi realizado a partir dos 

dados de 339 organizações financeiras canadenses e sugere que taxas de fracasso entre 

organizações mais jovens podem ser atribuídas a deficiências no conhecimento gerencial dos 

gestores e nas habilidades de gerenciar as finanças, enquanto que entre as organizações mais 

velhas, as taxas de fracasso podem ser entendidas como falta de habilidade de adaptação às 

mudanças no ambiente (THORNHILL; AMIT, 2003). Este tipo de análise da síndrome das 

novatas busca uma nova perspectiva, não mais a partir da população (HANNAN; FREEMAN, 

2005), mas agora a partir do nível firma.  

Em um estudo realizado no Brasil, com a população de MPME’s da região do Jaraguá 

do Sul, Machado, Hoeltgebaum e Campregher (2007) avaliaram o efeito do modelo de Betton 

e Dess (1985), que trabalha com as variáveis de inércia (capacidade de resposta), espécies 

(estrutura formal e ordem normativa) e seleção (influência do ambiente). As conclusões sobre 

as taxas de fracasso desta população dizem que as principais características apresentadas pelas 

novatas foram a incapacidade de mudança e falta de conhecimento do mercado, pois estas 

“empresas responderam lenta e tardiamente às oscilações do ambiente, sua estrutura 

desconsiderou os aspectos externos, típicos de empresas com tomada de decisão centralizada, 
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característica de uma estrutura com foco familiar e pouca flexibilidade” (MACHADO; 

HOELTGEBAUM; CAMPREGHER, 2007). 

Quando se trata de organizações sem fins lucrativos outros trabalhos buscaram 

analisar os efeitos da síndrome das novatas e das pequenas sobre este tipo de organização 

(CHAMBRE; FATT, 2002; HAGER; GALASKIEWICZ; LARSON, 2004). 

Muitas organizações sem fins lucrativos surgiram a partir de 1940, mas um grande 

número apareceu em meados da década de 80, com o avanço do problema do HIV e da 

necessidade de mobilização frente às políticas públicas. Muitas organizações surgem em 

períodos de grande necessidade pública e quando os órgãos governamentais não conseguem 

atender a toda a demanda existente. Neste caso, a análise observou uma nova população, que 

respondia a uma necessidade específica, constituída por organizações novatas (CHAMBRE; 

FATT, 2002). 

Estas novas organizações sofreram com falta de legitimação e, principalmente, falta de 

recursos oriundos de órgãos governamentais, que constituem sua fonte primeira de renda. Esta 

é uma característica importante das organizações sem fins lucrativos, pois sua dependência de 

órgãos públicos é maior que as demais.  

Outra característica importante apresentada diz respeito aos diversos períodos de 

análise do HIV. Quando se iniciou o processo de estudo, este vírus era considerado uma 

sentença de morte e causava muito medo nas pessoas. Com o avanço da medicina, hoje já é 

considerada uma doença crônica e a vida pode ser prolongada por anos. Este tipo de mudança 

nas fases de avaliação do fundamento chave para o início de uma população afeta diretamente 

o número de fracassos e fundações (CHAMBRE; FATT, 2002). 

O maior número de organizações surge em períodos de incerteza e medo social. A 

partir do momento em que os problemas começam a ser solucionados, ou novas soluções 

médicas aparecem, o fator social perde espaço e a densidade demográfica das organizações 

sem fins lucrativos começa a diminuir. Outro fator preponderante sobre estas organizações 

surge quando a população se legitima e as necessidades de controle contábil e prestação de 

contas aumentam, aparecendo problemas e levando algumas ao fracasso. 

Hager, Galaskiewicz e Larson, (2004) também perceberam a necessidade de fundos 

públicos para a manutenção de organizações sem fins lucrativos. Porém neste estudo, as taxas 

de morte são maiores quando se obtém recursos por parte do Governo. As taxas de morte são 

semelhantes para “idosas” que recebem auxílio público, aumentando com o passar do tempo. 
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As novatas, por outro lado, não possuem taxas de morte altas quando recebem verbas do 

Governo.  

Uma característica importante deste estudo foi a percepção da figura do voluntário nas 

taxas de fracasso das organizações. Quando organizações novatas tinham alta dependência de 

voluntários, suas taxas de fracasso se tornavam maiores em relação a organizações mais 

velhas e maiores. O efeito idade, porém, não era afetado pela variável “voluntários”, quando 

estes não faziam parte das organizações. 

A influência de algumas medidas, no estudo da síndrome das novatas, pode permitir 

entender tipos de características que organizações sem fins lucrativos novatas devem adotar 

para permitir a sobrevivência nos primeiros anos de fundação (HAGER; GALASKIEWICZ; 

LARSON, 2004). 

Esta nova perspectiva de estudos da síndrome das novatas inclui diversos fatores em 

suas análises – histórico, cultural, institucional e ecológico – pois acredita que é necessário o 

entendimento destas variáveis para a avaliação do nascimento, das fusões e das mortes 

organizacionais ao longo dos diversos estágios do ciclo de vida da população (CHAMBRE; 

FATT, 2002). 

Outra possibilidade de se avaliar a síndrome das novatas, foi por meio do impacto do 

mundo virtual gerado em outra população de organizações, mais relacionada com a internet e 

o comércio eletrônico (MORSE; FOWLER; LAWRENCE, 2007). O estabelecimento de redes 

inter organizacionais voltadas para o universo de tecnologias eletrônicas trouxe uma nova 

competição em busca da sobrevivência.  

Os efeitos das mudanças sociais e tecnológicas associadas à síndrome das novatas 

argumentam que muitas novas organizações surgiram neste período, diminuindo esta 

síndrome quando associada a novas regras institucionais e relacionamento entre organizações, 

isto porque surgiram diversas novas formas organizacionais. 

Os efeitos da “imersão” 3 virtual associados com as fontes de síndrome das novatas 

podem ser representar benefícios para as novatas, como apresentado pelo quadro seguinte: 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Tradução própria de “Effects of virtual embeddedness” 
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Quadro 3: Benefícios da imersão virtual para as Novatas 
 

Síndrome das Novatas Benefícios da imersão virtual para as Novatas 

� Necessidade de criar regras 

e sistemas 

Reduz a necessidade de criação de novas regras e sistemas, 

facilitando o acesso e a aquisição de habilidades externas, 

serviços e sistemas.  

� Falta de confiança nos 

relacionamentos e 

legitimidade 

Por meio de uma larga disseminação da informação sobre o 

comércio e os parceiros, há uma nova fonte de confiança 

nos negócios. 

� Falta de capital social 
Maior facilidade na criação e no gerenciamento das redes 

inter organizacionais. 

� Falta de capital econômico Maior acesso a um grande potencial de capital externo. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Morse, Fowler e Lawrence (2007, p. 146). 
 

 As organizações novatas possuem, assim, facilidades quando se trata da competição 

relacionada a população virtual. Há um maior acesso a crédito e as rotinas e formas estão 

sendo elaboradas, não existindo um padrão a ser exigido, o que diminui o efeito da síndrome 

das novatas sobre as organizações (MORSE; FOWLER; LAWRENCE, 2007). 

 O tema síndrome das novatas ainda pode receber outras contribuições, porém se 

percebe uma evolução na maneira de se realizar estes estudos e nas suas análises. Abaixo é 

observado um quadro resumo, que não pretende ser restritivo, mas apenas apresentar o que foi 

acima descrito, com as diferenças de perspectivas e análises acerca do mesmo tema. 
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Quadro 4: Perspectivas sobre a síndrome das Novatas 
 

Síndrome das Novatas 

Autor População Analisada Principais conclusões 

Freeman, Carroll e Hannan 
(1983) 

Semicondutores; Jornais 
regionais; Uniões 
trabalhistas e outras. 

Organizações novatas têm taxas 
de morte maiores, porque ainda 
não dominam rotinas e não são 
legitimadas no mercado. 

Singh, Tucker e House 
(1986) 

Organizações sem fins 
lucrativos gerenciadas por 
um corpo de diretores. 

Organizações novatas têm taxas 
de fracasso mais altas em 
ambientes não legitimados. 

Henderson (1999); Thornhill 

e Amit (2003) 
Organizações canadenses 

Análise no nível da firma. 

Organizações mais novatas 

sofrem com falta de recursos e 

habilidades e mais velhas não 

conseguem se adaptar a 

mudanças ambientais. 

Chambre e Fatt (2002) 
Organizações sem fins 

lucrativos 

É preciso se realizar uma 

análise histórica, cultural, 

institucional e ecológica da 

vida da população. 

Hager, Galaskiewicz e 

Larson, (2004) 

Organizações sem fins 

lucrativos 

Organizações que recebem 

auxílio do Governo e que 

possuem alta dependência de 

voluntários, têm maiores 

chances de morte. 

Morse, Fowler e Lawrence 

(2007) 

Empresas oriundas da 

imersão virtual 

A nova população de empresas 

que surgiu a partir da imersão 

do mundo virtual possui 

benefícios que não se 

submetem à síndrome das 

novatas como pensava 

Stinchcombe (1965). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.4 A população das sociedades de crédito ao micro empreendedor 

 

 

Esta população possui organizações com forma organizacional bem definida. 

Conforme Resolução do BACEN elas devem atuar exclusivamente com a concessão de 

financiamentos e a prestação de garantias a pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas 

classificadas como microempresas, com vistas a viabilizar empreendimentos de natureza 

profissional, comercial ou industrial de pequeno porte. Também fica definido que elas não 

podem captar recursos, bem como emitir títulos públicos e valores mobiliários. (BACEN, 

2009). 

As SCM’s são organizações que compõem o Sistema Financeiro Nacional (SFN), sob 

regimento do BACEN, da mesma forma que outras populações de organizações, como as 

Corretoras, os Bancos em geral e as Cooperativas, por exemplo. 

A regulamentação do BACEN se dá por meio de autorização para funcionamento, 

decretação de encerramento ou edição de normas e Leis pertinentes ao setor. Neste sentido, o 

BACEN constitui a principal fonte de informações para esta pesquisa. 

Segundo BACEN (2009), a estrutura resumida do SFN é apresentada na seguinte 

figura: 

 

 
Figura 1: Posição das SCM´s no SFN 

Fonte: elaborada a partir de BACEN (2009) 
 

As SCM´s estão posicionadas sob o regimento do BACEN, da mesma forma que 

outras populações de organizações, como as Corretoras, os Bancos e as Cooperativas. 
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Esta regulamentação se dá de algumas formas, como pela autorização para 

funcionamento, decretação de encerramento ou edição de normas e Leis pertinentes ao setor. 

É, desta forma, o BACEN a principal fonte de informações para esta pesquisa. 

Foi a partir da Resolução 2.627 de agosto de 1999, que o BACEN autorizou, mesmo 

sem uma Lei específica, o funcionamento das primeiras SCM´s (BACEN, 2009b). A íntegra 

deste texto se encontra no Apêndice deste trabalho.  

Na próxima seção serão apresentados os aspectos da legislação que servem de base 

para a identificação da forma organizacional que caracteriza essa população. Posteriormente é 

apresentada a evolução da densidade populacional. 

 

 

2.4.1 A forma organizacional 

 

 

Para um correto entendimento da população a ser estudada, é necessário que sua 

conceituação seja bem clara e segundo alguns princípios. O que irá nortear a conceituação da 

forma serão os trabalhos de Hannan e Freeman (2005; 1986) e Carroll e Hannan (2000). 

Assim, a proposta da definição de forma organizacional deve ser entendida a partir de 

um tipo especial de identidade (CARROLL; HANNAN, 2000). Esta identidade é considerada 

o DNA organizacional, que constituem uma série de instruções para a constituição das 

estruturas e formas (HANNAN; FREEMAN, 1986). Uma população será uma série 

consistente de organizações definidas por uma dada identidade mínima em algum período e 

com limites estabelecidos. 

Para Hannan e Freeman (2005), uma forma organizacional é definida por uma matriz 

de ação organizacional composta por três aspectos: o formal, o operacional e o normativo. 

Conforme citado pelos autores: 

 

“(1) a estrutura formal da organização no sentido restrito – tabelas de organização, 
regras escritas de operação, etc. (2) os padrões de atividades dentro da organização, 
ou (3) a ordem normativa – os modos de organizar que são definidos como corretos 
e apropriados tanto pelos membros quanto pelos setores relevantes do ambiente” 
(HANNAN; FREEMAN, 2005, p. 74) 
 

Dos três aspectos listados por Hannan e Freeman, pode-se afirmar que, no caso 

específico da população de SCM’s, o normativo define os demais, na medida em que são 

empresas cuja atividade é definida em Lei. Nesse sentido, as principais fontes de informações 
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para a definição da forma organizacional são os atos normativos do BACEN. As próprias 

organizações e associações de classe, como a Associação Brasileira de Sociedades de Crédito 

ao Micro empreendedor (ABSCM), divulgam na internet seus produtos, público alvo e 

conceitos a partir da legislação. 

A legislação que regulamentou as SCM’s, e que definem sua forma organizacional, 

pode ser observada a seguir: 

� Resolução 2.627/99 – deu as primeiras definições e autorizou o funcionamento 

das primeiras organizações. 

� Resolução 2.874/01 – veio revogar a primeira resolução e alterar os conceitos 

utilizados. 

� Lei 10.194/01 – autorizou o funcionamento e confirmou a resolução 2.874. 

� Lei 11.110/05 – dispõe sobre o micro crédito em geral e dá uma nova 

conceituação para as SCM’s. 

� Lei 11.524/07 – dá um novo conceito sobre as SCM’s. 

A lei de 2007 é a última que foi promulgada, assim, segue sua definição sobre o objeto 

social das SCM’s: 

 

“Art. 1o  É autorizada a constituição de Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor 
e à Empresa de Pequeno Porte, as quais terão por objeto social a concessão de 
financiamentos a pessoas físicas, a microempresas e a empresas de pequeno porte, com 
vistas na viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou 
industrial, equiparando-se às instituições financeiras para os efeitos da legislação em 
vigor, podendo exercer outras atividades definidas pelo Conselho Monetário Nacional;” 
(BRASIL, 2009). 

 

Alves e Soares (2004) retratam os principais pontos de alteração que configuraram as 

SCM’s com a edição da nova resolução. 
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Quadro 5: Diferenças entre as resoluções 2.627 e 2.874 
 

Resolução 2.627/99 Resolução 2.874/01 

Exigência de formação com um conjunto mínimo de 
50% de ações ordinárias 

Revogada 

Autorização para transformar Oscip em SCM 
Oscip especializada em micro crédito 
pode controlar SCM 

Restringia a atuação a uma região definida em seu 
estatuto 

Revogada 

Vedava a transformação em outra instituição do SFN Revogada 

Vedava a participação societária no capital de outras 
empresas 

Veda a participação societária apenas 
em IF e demais entidades reguladas 
pelo BACEN 

SCM podia instalar postos apenas na área de atuação 
Cria o posto de atendimento ao micro 
crédito, que pode ser fixo ou móvel e 
instalado em qualquer região 

Fonte: Alves e Soares (2004, p. 34) 
 

A partir dos objetivos estabelecidos em lei para as atividades da população de SCM’s, 

utilizou-se também as definições de “público alvo” apresentadas pelas organizações e pela 

Associação Brasileira de Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor (ABSCM) em seu 

site na internet: 

Segundo as páginas da internet de algumas empresas4 e da ABSCM, o público alvo 

destas organizações é: 

1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

2. Profissionais Liberais e Autônomos dos setores de Saúde e Educação.  

3. Outros profissionais autônomos que atuem nos setores Saúde e Educação. 

A resolução 2.874 é, até o momento, o ato normativo em vigor que traz as maiores 

definições sobre a atuação das organizações. Dentre estas definições, se encontra o controle 

societário, que também auxilia na conceituação de sua forma organizacional: 

 

 

 

 
                                                           
4
 www.bns.rg3.net; www.socialcred.com.br e www.finacred.com.br 
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“Art. 3. As sociedades de crédito ao micro empreendedor podem, mediante prévia 
autorização do Banco Central do Brasil, ter seu controle societário exercido por 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público constituídas de acordo com a 
Lei nº. 9.790, de 23 de março de 1999, desde que referidas organizações: 
I - desenvolvam atividades de crédito compatíveis com o objeto social das 
sociedades de crédito ao micro empreendedor; II - não confiram ao setor público 
qualquer poder de gestão ou de veto na condição de suas atividades” (BACEN, 
2009). 

 

 A origem do capital a ser utilizado também é especificada pela legislação. As SCM´s 

somente poderão captar recursos no País ou no exterior, provenientes de: 

“I - organismos e instituições nacionais e internacionais de desenvolvimento;  

II - orçamentos estaduais e municipais;  

III - fundos constitucionais;  

IV - doações;  

V - outras fontes, desde que expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil” 

(BACEN, 2009). 

 

Esta resolução também rege que as SCM’s podem ter: 

a) A possibilidade de ter seu controle societário exercido por Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) - de quem, inclusive, podem obter recursos via 

empréstimos ou repasses - desde que o Poder Público não tenha poder de gestão sobre 

elas e, além disso, desenvolvam atividades de crédito compatíveis com o objeto social 

das SCM’s; 

b) A aplicação de suas disponibilidades de caixa no mercado financeiro, inclusive em 

depósitos a prazo e a permissão para operar com cessão de créditos e alienação 

fiduciária; 

c) A criação do Posto de Atendimento do Microcrédito, cuja localidade e horário de 

funcionamento são de livre escolha da Sociedade; 

d) A permissão para prestação de garantias, inclusive por via indireta, ou seja, prestando 

serviços a outras instituições financeiras que tenham permissão para conceder 

empréstimos; 

e) A permissão, ainda que não expressa, de transformação em qualquer instituição 

integrante do SFN. 

 

Para analisar a forma organizacional a partir do mercado de atuação, além dos 

conceitos apresentados pela legislação, far-se-á um comentário sobre a presença da ABSCM. 
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Esta instituição, criada em 2000 por um grupo de SCM’s, tem por finalidade (site da 

internet da ABSCM): 

a) Discutir e debater os problemas conjunturais e econômicos que afetem os interesses 

das Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor, como um todo e em especial, dos seus 

Associados; 

b) Estudar e opinar, estabelecendo diretrizes de orientação, sobre todos os problemas 

que afetem os interesses das Sociedades e, especialmente, de seus Associados; 

c) Estabelecer políticas que norteiem a atuação conjunta ou conjugada dos Associados 

e apresentá-las aos órgãos competentes; 

d) Defender, perante órgãos públicos da administração direta ou indireta e entidades 

privadas, administrativa ou judicialmente, os interesses de seus Associados, inclusive por 

meio de ações e mandados de segurança coletivos; 

e) Gerir e administrar entidades ou organizações que congreguem seus Associados ou 

atividades e/ou serviços comuns de seu interesse, podendo para tanto, no interesse e a 

expensas de seus Associados, na forma por eles estipulada, contratar pessoal, equipamentos, 

instalações e demais providências. 

O produto de venda das SCM’s é o micro crédito, que tem por objetivo o fomento de 

novos empreendimentos e aumento da qualidade dos atuais. O micro crédito é a concessão de 

empréstimos de baixo valor para os pequenos empreendedores informais e as microempresas 

sem acesso ao sistema financeiro tradicional.  

Trata-se de um crédito destinado à produção (capital fixo e de giro), concedido para o 

atendimento das necessidades financeiras tanto de pessoas físicas, como de pessoas jurídicas, 

desde que empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte (fonte site da internet 

da ABSCM). 

As principais formas de efetuar empréstimos são enumeradas a seguir: 

1. Aquisição de veículos novos e usados; 

2. Refinanciamento de veículos leves ou pesados; 

3. Aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos;  

4. Reforma e conserto de máquinas, ferramentas e veículos;  

5. Ampliação e melhoria das instalações do seu negócio; 

6. Formação e ampliação de estoque;  

7. Capital de giro;  

8. Desconto de recebíveis - cheques pré-datados e duplicatas. 
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Pretendeu-se apresentar nesta seção a forma organizacional das SCM’s. Para isso 

utilizou-se dos conceitos da legislação vigente obre seu objeto social, bem como sua estrutura 

a ser seguida e os processos que devem ser adotados. 

O mercado de atuação, também estabelecido em lei, foi explorado em conjunto com as 

informações prestadas pela ABSCM. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A partir do que foi apresentado na seção 2 deste trabalho, o seu problema de pesquisa 

é “de que maneira a idade influi nas taxas de fracasso das Sociedades de Crédito ao 

Micro empreendedor no Brasil?”. Neste momento é desenvolvida a metodologia pela qual 

será respondida tal questão. Para isso, optou-se por uma análise quantitativa, suportada pelos 

dados de nascimento e morte de todas as organizações que compõem tal população. 

A perspectiva da Ecologia Populacional tem estudado os processos demográficos 

utilizando-se de duas variáveis (idade e tamanho), por exemplo, Barron,West e Hannan 

(1994). Outros autores avaliam o comportamento populacional por meio de variáveis como a 

legitimação do ambiente, o impacto de outras populações e ainda as inovações tecnológicas 

(BAUM, 1998). 

Este trabalho avaliou somente a variável idade. Isto por razões de prazo para que a 

pesquisa fosse realizada, além de disponibilidade de outras informações, como o tamanho de 

cada SCM e a parametrização disto. É sabido que alguns autores recomendam a inserção de 

outras variáveis, como ambiente cultura e econômico (CHAMBRE; FATT, 2002), porém, 

isso poderia tornar inviável este trabalho, que, apesar de possuir apenas a variável idade, já 

poderá contribuir enormemente para este tipo de análise. 

Ainda com relação a pesquisa realizada, se tem que podem ser utilizadas pesquisas 

experimento, levantamento, análise de arquivos, pesquisa histórica e estudo de caso (YIN, 

2005). Quando se parte de questões como a apresentada neste trabalho (qual, quais), se faz um 

levantamento de dados ou análise de arquivos.  

A partir disto, se considerou a metodologia quantitativa, que possui as seguintes 

características: resultados objetivos e técnicas estruturadas e interpretações objetivas (YIN, 

2005). Para o desenvolvimento desta metodologia, foi necessária a busca de um método que 

se adequasse à pergunta ao tema idade versus taxas de fracasso. 

Entre as propostas sugeridas (CARROLL; HANNAN, 2000), optou-se pelo Método de 

Análise de dados de vida, que analisa os dados de vida e estima a confiabilidade. O modelo 

Weibull é uma distribuição estatística usada para se ajustar aos dados de vida para estimar 

alguns fatores de determinada situação do mundo real. Este modelo é o mais utilizado em 

cálculos de Confiabilidade para o estudo da previsão ou estimação da probabilidade de 

sobrevivência, da vida média ou da distribuição de vida (MIRSHAWKA, 1979). 
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O conceito de confiabilidade é a probabilidade ou a capacidade segundo a qual 

componentes, equipamentos, produtos e sistemas desempenharão suas funções por períodos 

determinados de tempo, em ambientes e condições especificas e sem apresentar falhas 

(VELASCO, 1991; PALLEROSI, 2006). Quatro elementos são avaliados, sendo eles a 

probabilidade, o desempenho, o tempo e as condições de operação. 

Mirshawka (1979, p. 3) define a confiabilidade como a “ciência da previsão da 

estimação ou otimização da probabilidade de sobrevivência, da vida média ou, de uma forma 

mais geral da distribuição de vida dos componentes ou sistemas.” 

Para a análise da confiabilidade, se buscou um modelo que se adequasse aos requisitos 

e que também compreendesse as exigências da Ecologia Populacional (CARROLL, 

HANNAN, 2000). Entre as características encontradas no modelo Weibull, se destacam as 

que serão apresentadas para a consistência na análise dos dados. Existem outros modelos 

estatísticos que podem ser utilizados para a análise de dados de vida (ou falha) de empresas, 

equipamentos, itens, produção, etc.. São chamados de distribuições estatísticas, tais como a 

Normal, a Exponencial, Lognormal, Gama Generalizada e outras (PALLEROSI, 2006). 

Segundo este mesmo autor, as principais características de cada uma determinam a sua 

finalidade. Desta forma, a Exponencial pode ser melhor aplicada quando se analisa taxas de 

falhas constantes, a Normal com taxas de falhas crescentes, a Lognormal quando a 

característica é crescente, depois decrescente assintoticamente para zero. 

A distribuição Weibull foi formulada por Wallodi Weibull, em 1951. Este é o modelo 

mais utilizado para aplicações em testes de vida e confiabilidade, pois sempre traz resultados 

confiáveis (VELASCO, 1991).  

Esta distribuição é utilizada para a análise de dados de vida e com características de 

crescente, decrescente ou taxa de falha monotônica. É, também, uma proposta geral para a 

análise de Confiabilidade, ou seja, é uma distribuição flexível e, por esta razão, muito 

utilizada. Pode-se dizer que a Weibull assume as formas das outras distribuições, o que faz 

com que seja aceita para assuntos diversos (PALLEROSI, 2006). Segundo Thoman (1968), 

quando se admite valor 1 para o parâmetro β, a Weibull toma forma de uma distribuição 

exponencial, por exemplo. 

Para os métodos de estimação, são reconhecidos como usuais para o tratamento de 

dados de vida o método da Plotagem de Probabilidades, que utiliza técnicas dos mínimos 

quadrados, e o método da Máxima Verossimilhança (PALLEROSI, 2006). 
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A plotagem de probabilidades envolve a apresentação de dados em um gráfico 

especialmente construído para este tipo de análise. Para que este gráfico seja construído, é 

necessário se conhecer as suas ordenadas X e Y, nas quais serão apresentados os dados de 

falha, ou morte, e de tempo. Já o método da máxima verossimilhança (MLE) vai testar todos 

os parâmetros até o máximo, para encontrar o ponto em que a probabilidade de que o dado 

pertencente à distribuição e ao conjunto de parâmetros seja maximizado (PALLEROSI, 

2006). 

Este método precisa que a amostra seja a maior possível, pois se pode se tornar 

“viciada” quando é pequena, segundo Pallerosi (2006). Os dados utilizados neste estudo 

compreendem toda a população analisada, o que justifica a utilização da MLE. Outra 

importante consideração que deve ser feita a respeito da MLE é que o tempo é utilizado na 

análise.  

Além da análise de confiabilidade, com a técnica de Análise de Dados de Vida, será 

feita também uma avaliação descritiva dos dados. Isto será feito como introdução aos dados 

apresentados e apoiados em Andrade e Ogliari (2007), pois afirmam que, de posse de todos os 

elementos de uma população, tem-se uma avaliação descritiva completa e sem erros. 

 

 

3.1 Conceitos de população e amostra 

 

 

Quando se trabalha com um conjunto total de dados, se analisa uma população e não 

se pensa em amostra. Tais definições dizem que “população são todos os valores possíveis de 

uma característica em estudo observados em unidades experimentais” (ANDRADE; 

OGLIARI, 2007), enquanto que a amostra é um subconjunto da população. Milone e Angelini 

(1993) define uma amostra como todo subconjunto não vazio e menor do que a população. No 

caso deste trabalho, a população também se caracteriza por ser finita. 

Ainda conforme Andrade e Ogliari (2007), com a inferência estatística é possível 

examinar apenas uma amostra e tirar conclusões sobre uma população, porém se afirma que 

quanto maior for a amostra, mais precisa deverá ser a análise de toda a população. Chegando 

ao extremo, que consiste na avaliação dos dados de toda uma população, se tem o que é 

chamado de censo ou recenseamento. Neste trabalho de pesquisa, se tem todos os dados da 

população de SCM, o que pode levar a realização de um censo. 
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Para a realização deste trabalho, foi feita uma pesquisa no setor financeiro brasileiro 

com as diversas populações que o compõem, para a escolha daquela que me melhor se 

adaptaria às condições de estudo. 

A partir do que foi visto, as SCM’s preenchem os requisitos, pois todos os dados 

necessários para a pesquisa foram encontrados para esta população. Além disso, as 

características das organizações são as mesmas. Ressalta-se aqui o caso dos bancos 

comerciais. Estes compõem uma população que possui empresas com características diversas, 

devido à multiplicidade de oportunidades existentes neste mercado. Sendo assim, a escolha é 

acertada, pois as SCM são organizações similares entre si. 

Freeman, Carroll e Hannan (1983) ressaltam a importância de se buscar os dados para 

a pesquisa desde o início da existência da população. Assim, para este trabalho, pesquisou-se 

as informações referentes à idade, ou seja, a data de nascimento e de morte, de todas as 

organizações desde a fundação desta população, que se deu em 1999. Portanto, estas são as 

duas motivações para esta escolha: (1) dados coletados a partir do início de vida da população 

e (2) dados de vida e morte de todas as organizações. 

Este trabalho adotou como terminologia que fundação de uma empresa é o mesmo que 

nascimento e que fracasso é considerado sua morte. Assim, as organizações têm duas 

situações de status, a de sucesso, quando estão vivas ou ativas, e a situação de fracasso, 

quando fracassaram ou faliram. 

 

 

3.1.1 Estratégia de coleta de dados 

 

 

Para identificar qual seria a melhor população a ser analisada, primeiramente se 

realizou uma pesquisa prévia na internet, no site do Banco Central do Brasil. Existem muitas 

populações de empresas pertencentes ao BACEN, entre elas as SCM´s. 

Posteriormente, se buscou contato direto com funcionários do BACEN, que trabalham 

no DEORF / Conif, órgão que registra dados históricos das instituições financeiras no Brasil. 

Paralelamente à isso, se realizou visita à FEBRABAN, para análise e coleta de dados de 

organizações deste setor. 

Como já mencionado, diante das dificuldades e inconsistências encontradas, optou-se 

por realizar a pesquisa com os dados das SCM, que foram enviados diretamente por um 
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funcionário do BACEN (conf. APÊNDICE 1), como apresentado em Anexo, tornando-se uma 

pesquisa secundária (MILONE; ANGELINI, 1993). 

Ainda conforme os tipos de dados utilizados, para a metodologia de Análise de Dados 

de Vida, existem dados do tipo completos e do tipo censurados (PALLEROSI, 2006). Um 

dado é chamado completo quando apresenta as datas de início e fim. Neste caso, são as datas 

de fundação e de fracasso das empresas.  

De outra forma, um dado pode ser censurado, que é a situação na qual ele não 

apresenta a data de início ou a data de fim, ou ainda pode vir com intervalos. Seria a situação 

na qual se tem a data de fundação de uma empresa e não a de fracasso ou vice versa. No caso 

de intervalos, os dados apresentariam uma empresa que começou suas atividades, foi 

encerrada e voltou a operar depois de algum tempo. 

Para este trabalho, serão utilizados dados completos para as organizações que já 

fracassaram e dados censurados à direita para as organizações que permanecem ativas 

(também chamados de suspensão) (PALLEROSI, 2006). 

 

 

3.2 Análise descritiva 

 

 

Uma avaliação descritiva precisa contar, preferencialmente, com todos os dados da 

população estudada. Nesta seção do trabalho, se fará uma análise para apresentar o cenário em 

que se encontram as SCM’s com respeito às taxas de fundação e fracasso. 

A metodologia utilizada, por ser reconhecidamente simples (ANDRADE; OGLIARI, 

2007), não esgotará as análises, sendo posteriormente recorrido ao método de Análise de 

Dados de Vida. 

Os dados observados se encontram no quadro oito. São apresentadas a data de 

fundação da organização, sua idade e a situação atual. A idade é referente à data de trinta e 

um de dezembro de 2008 ou ao término das atividades da organização. Considera-se um ano 

completo mesmo para aquelas organizações que nasceram durante o ano de 2008, como segue 

exemplo: 

Tabela 1: Exemplo de idade de empresa ativa 
 

Fundação Idade Situação 

23/12/2008 1 Ativa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para as organizações que tiveram suas atividades encerradas, o que se chamará de 

fracasso, a idade constituirá o tempo em que ela permaneceu viva, adotando-se o mesmo 

critério acima, como segue exemplo: 

 

Tabela 2: Exemplo de idade de empresa fracassada 
 

Fundação Idade Situação 

14/09/2004 2 Morreu (15/03/2006) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Segue quadro completo, com todas as idades das organizações analisadas, com 

respectiva situação em trinta e um de dezembro de 2008: 

 
Tabela 3: População de SCM com idade e situação em 31.12.2008 
 

Numeração Fundação Idade Situação Numeração Fundação Idade Situação Numeração Fundação Idade Situação 

1 15/09/1999 2 Morreu 24 13/08/2002 3 Morreu 47 18/09/2003 3 Morreu 

2 22/10/1999 10 Ativa 25 16/10/2002 7 Ativa 48 26/05/2003 2 Morreu 

3 12/12/2000 9 Ativa 26 25/10/2002 3 Morreu 49 11/02/2003 6 Ativa 

4 27/03/2000 3 Morreu 27 08/07/2002 7 Ativa 50 17/11/2004 4 Morreu 

5 21/11/2000 1 Morreu 28 07/08/2002 7 Ativa 51 17/03/2004 3 Morreu 

6 01/06/2000 9 Ativa 29 29/05/2002 2 Morreu 52 22/04/2004 5 Ativa 

7 19/06/2000 4 Morreu 30 14/05/2002 7 Ativa 53 09/07/2004 5 Ativa 

8 21/12/2000 9 Ativa 31 03/04/2002 7 Ativa 54 18/11/2004 5 Ativa 

9 18/05/2000 9 Ativa 32 27/08/2002 7 Ativa 55 04/05/2004 5 Ativa 

10 03/10/2001 8 Ativa 33 26/08/2002 7 Ativa 56 14/09/2004 2 Morreu 

11 24/10/2001 8 Ativa 34 09/08/2002 5 Morreu 57 11/11/2005 4 Ativa 

12 18/10/2001 8 Ativa 35 26/12/2002 7 Ativa 58 08/12/2005 4 Ativa 

13 19/12/2001 8 Ativa 36 10/01/2002 7 Ativa 59 20/07/2005 4 Ativa 

14 09/02/2001 8 Ativa 37 16/07/2002 7 Ativa 60 06/05/2005 1 Morreu 

15 05/01/2001 8 Ativa 38 04/06/2003 6 Ativa 61 06/02/2006 3 Ativa 

16 01/11/2001 5 Morreu 39 03/02/2003 6 Ativa 62 25/09/2006 3 Ativa 

17 28/12/2001 3 Morreu 40 24/04/2003 6 Ativa 63 09/06/2006 2 Morreu 

18 14/08/2001 7 Morreu 41 16/04/2003 6 Ativa 64 31/03/2006 3 Ativa 

19 21/03/2001 1 Morreu 42 16/05/2003 6 Ativa 65 22/08/2007 2 Ativa 

20 01/11/2001 7 Morreu 43 09/10/2003 6 Ativa 66 19/11/2008 1 Ativa 

21 23/02/2001 8 Ativa 44 01/12/2003 6 Ativa 67 23/12/2008 1 Ativa 

22 10/08/2001 3 Morreu 45 12/03/2003 5 Morreu 68 05/12/2008 1 Ativa 

23 14/11/2001 7 Morreu 46 30/05/2003 5 Morreu         

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A primeira consideração que se faz a partir destes dados é a curva de densidade 

demográfica. Esta curva apresenta a quantidade de organizações por ano. O número de 

organizações nesta população cresceu consideravelmente em seus quatro primeiros anos. 

Posteriormente, com o aumento do número de fracassos, a quantidade de organizações 

começou a diminuir.  
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Figura 2: Curva de densidade demográfica (quantidade de organizações por ano) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O quadro a seguir traz os números referentes às quantidades de organizações fundadas 

e fracassadas durante todos os anos. A quantidade de fracassos passou a ser representativa a 

partir do ano de 2004 e, a partir de 2006, este número não é mais inferior ao número de 

fundações, inclusive diminuindo a população existente.  

Tabela 4: Número de instituições fundadas e fracassadas 
 

Ano Fundações Fracassos 
1999 2  
2000 7  
2001 14 3 
2002 14  
2003 12 1 
2004 7 4 
2005 4 3 
2006 4 4 
2007 1 2 
2008 3 7 
Total 68 24 

Fonte: BACEN (2009) 
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A figura abaixo apresenta as quantidades de nascimentos e fracassos por ano, desde o 

início da população. Nos cinco primeiros anos, a quantidade de organizações fundadas foi 

bem representativa em relação ao total do período analisado. Setenta e dois por cento das 

organizações analisadas foram criadas nos cinco primeiros anos de vida da população. 

 

 
Figura 3: Quantidade de fundações e fracassos por ano 

Fonte: Elaboração própria 
 

Por outro lado, do total de fracassos, apenas treze por cento ocorreram no período de 

vida inicial da população. Enquanto que os últimos dois anos analisados representam quase 

quarenta por cento de todos os fracassos da população e apenas seis por cento de fundações. 

A figura abaixo traz estes mesmos dados, porém representados de maneira acumulada. 

A quantidade de fracassos vem crescendo mais que à quantidade de nascimentos, o que pode 

indicar uma tendência de concentração do setor, porém, isso ainda não é suficiente para 

mostrar se as organizações vivas são novatas ou não. 
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Figura 4: Quantidade acumulada de fundações e fracassos por ano 

Fonte: Elaboração própria 
 

A idade das organizações tem, conforme teoria apresentada (CARROLL; HANNAN, 

2000, e outros), influência nas taxas de sobrevivência. Uma das possibilidades de se avaliar se 

as organizações mais novas estão sobrevivendo mais tempo ou não, pode ser por meio dos 

dados de idade média de vida por ano, conforme quadro abaixo. 

 

Tabela 5: Média de Idade de Vida por ano 
 

Anos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Média 

de idade 
de vida 

1,00 1,20 1,40 1,82 2,31 2,92 3,69 4,47 5,40 6,05 

Fonte: Elaboração própria 
 

A média de idade das organizações tem aumentado com o passar do tempo. O que 

indica que as primeiras têm conseguido sobreviver às dificuldades do ambiente. 

Por outro lado, a média de idade de fracasso das organizações pode indicar qual idade 

média quando estas morrem. Pelo quadro abaixo, nota-se que em três dos quatro primeiros 

anos de vida da população não houve fracassos. Porém a partir do ano de 2003, o número de 

fracassos começa a crescer e até 2006 a média de idade era menor que três. 

Até este ano, as empresas que atingissem mais de três anos poderiam acreditar que 

viveriam por longo tempo, pois apenas duas empresas passaram de três anos e não resistiram 

até o ano de 2006. 
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Tabela 6: Média de Idade de Fracasso por ano 
 

Anos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Média de 
idade de 
fracasso 

Não 
houve  

Não 
houve  

1,33 
Não 

houve  
3 2,4 2,67 2,75 4 5,28 

Fonte: Elaboração própria 
 

Após o ano de 2006 a situação dos fracassos organizacionais mudou, aumentando as 

taxas médias. Ou seja, não mais apenas organizações com menos de três anos fracassaram, 

mas principalmente outras mais velhas. No ano de 2007 apenas duas organizações 

fracassaram, uma com cinco anos e no ano de 2008 fracassaram sete organizações, sendo três 

com sete anos e duas com cinco anos de vida. 

Este fato precisa ser melhor avaliado, pois não apresenta relação com os fracassos 

iniciais da população. Isso será feito em conjunto com a análise de dados de vida. Porém, já se 

percebe que no começo as organizações fracassaram com menos de três anos e isso mudou 

repentinamente a partir de 2007, não morrendo mais organizações novatas e sim as mais 

velhas. 

Outra ferramenta que se pode utilizar para uma avaliação descritiva dos dados é o 

histograma. Este se destina à representação dos dados de uma distribuição de freqüência. Sua 

construção é simples e é formada por uma série de retângulos justapostos, cuja base 

representa o intervalo e a altura de cada classe (MILONE; ANGELINI, 1993). 

Os histogramas podem ser classificados de acordo com algumas características: 

O simétrico ou de distribuição normal apresenta uma freqüência mais alta no centro e 

que vai diminuindo conforme se aproxima das bordas. Ele representa processos estáveis e 

padronizados. O assimétrico apresenta apenas um ponto mais alto (pico), geralmente, 

representa uma situação onde a característica de qualidade possui apenas um limite de 

especificação e é controlada durante todo o processo. O histograma com dois picos costuma 

acontecer quando há uma mistura de dados diferentes. E, o tipo ilha isolada, representa um 

situação onde certamente houve alguma anormalidade no processo decorrente de alguma falha 

(MILONE; ANGELINI, 1993). 

Quando se representa um gráfico com o histograma das empresas atualmente vivas 

nesta análise, se tem a seguinte figura: 
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Figura 5: Histograma de idade das organizações com sucesso 
Fonte: Elaboração própria 

 
Este é um histograma assimétrico, pois não possui uma uniformidade. Existem 

organizações novatas, com apenas um ano de vida e, por outro lado, existe uma organização 

com dez anos. De qualquer forma se nota que, na maioria, as organizações vivas possuem 

mais de cinco anos. Este fato pode sinalizar que a dificuldade de se manter viva se encontra 

nos primeiros anos e que depois as organizações conseguem se perpetuar. 

A figura a seguir apresenta um histograma com a idade na qual as organizações 

fracassaram: 

 

Figura 6: Histograma de idade das organizações fracassadas 
Fonte: Elaboração própria 
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Analisando o histograma da figura 6, se percebe que as organizações morrem, em 

geral, com menos de quatro anos de vida, sendo três anos o ponto crítico, no qual sete 

organizações fracassaram. Após três anos de vida, poucas empresas fracassaram e após cinco 

anos de idade apenas três empresas fracassaram. 

Comparando-se os dois histogramas, o que representa as organizações vivas está mais 

localizado com assimetria à direita, já o que representa organizações fracassadas possui 

assimetria à esquerda. Ou seja, as organizações vivas possuem, em geral, uma idade mais 

elevada do que aquelas que fracassaram. Conforme as organizações morrem com maior 

freqüência quando são novatas e, depois de certo tempo, passam na diminuir as taxas de 

fracassos. 

Apesar de tudo o que foi visto até este momento na análise descritiva, se faz 

necessário a utilização de um método mais robusto que possa validar as percepções que já 

foram apresentadas. Este método é o de Análise de Dados de Vida o qual é descrito e 

desenvolvido na próxima seção.  

 

 

3.3 Utilizando a metodologia WEIBULL 

 

 

Para efeito deste estudo, a análise de confiabilidade é bastante apropriada porque as 

taxas de falha equivalem às taxas de fracasso da ecologia organizacional. Do mesmo modo, a 

confiabilidade pode ser interpretada como sobrevivência das organizações estudadas.  

Este tipo de trabalho tem se desenvolvido em questões como fracasso e sucesso, 

porém voltados para o mercado industrial. São avaliadas falhas, probabilidades e taxas de 

fracasso e sucesso de máquinas e peças. É a confiança que uma peça possui de sobreviver em 

um tempo “t”. Este conceito é trazido para as organizações e avaliadas as taxas de idade e 

fracasso e, conseqüentemente, suas taxas e probabilidades de sucesso e fracasso. 

A confiabilidade também tem estimulado diversos novos estudos na área estatística e 

também utilizados alguns modelos de distribuição para suas análises. A função confiabilidade 

busca analisar as probabilidades de não ocorrerem falhas até o tempo “t” determinado 

(VELASCO, 1991). Este modelo é comumente utilizado para resolução de problemas 

originados no setor industrial. A Engenharia da Confiabilidade fornece as ferramentas teóricas 

e práticas que “permitem testar, especificar, projetar e demonstrar a probabilidade e a 
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capacidade segundo a qual componentes, equipamentos  e produtos desempenharão suas 

funções por períodos determinados de tempo” (PALLEROSI, 2006). 

A função sobrevivência ou confiabilidade é dada por (THOMAN, 1968; VELASCO, 

1991): 

R (t) = 1 – F (t) = P(τ ≥ t), sendo t ≥ 0
 

 

Sendo que:  

τ é uma variável aleatória que denota o tempo de falha e;  

F (t) é a função de “não confiabilidade” ou fracasso. 

Assim, o sucesso é a diferença entre todas as possibilidades e as chances de fracasso. 

A partir desta proposição, se estrutura o estudo da confiabilidade.  

A probabilidade de fracasso neste estudo é avaliada a partir da distribuição Weibull, 

que foi especificamente desenvolvida para análise de dados de vida e sobrevivência 

(MIRSHAWKA, 1979; PALLEROSI, 2006). Apesar de ser muito utilizada para o setor 

industrial, é recomendada para a análise de populações de empresas (CARROLL; HANNAN, 

2000). 

A idade das organizações é a variável a ser observada. Desta forma, são utilizados os 

dados de nascimento e fracasso de cada organização. Para os casos em que não há fracasso, se 

considera sucesso, pois a organização permanece em atuação. A idade é uma variável 

aleatória contínua (VAC), pois ela pode assumir qualquer valor, ou seja, uma organização 

pode nascer a qualquer ano e morrer em qualquer ano também, não existe padrão de fracassos 

ou nascimentos. 

A função densidade probabilidade (PDF) é a função que descreve a reta principal do 

estudo da Weibull. Ela é a probabilidade da empresa não falhar no período de tempo 

analisado em determinadas condições ambientais, ou seja, apresenta as probabilidades de 

sucesso. Esta função pode ser descrita com um, dois ou três parâmetros (PALLEROSI, 2006; 

MIRSHAWKA, 1979).  

A PDF é dada por: 

β      T            
β - 1 

η η

η
T

β

-

f (T) = e
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Sendo: 

 “T”, o tempo de vida e;  

“e” a constante de Euller, com valor 2,71. 

β é o parâmetro de forma, conhecido como inclinação da distribuição Weibull. Ele 

pode assumir a forma de diversas distribuições, como a Normal ou a Exponencial. 

η é o parâmetro de escala ou vida característica. Assim, η tem a mesma unidade que T, 

tal como horas, milhas, ciclos, atuações, etc. 

O parâmetro de forma β, da distribuição Weibull, é conhecido também como a 

inclinação da distribuição Weibull. Isto porque o valor de β é igual a inclinação da linha em 

um gráfico de probabilidade. Os diferentes valores do parâmetro de forma podem indicar 

efeitos no comportamento da distribuição. De fato, alguns valores do parâmetro de forma 

farão com que as equações da distribuição reduzam-se à outras distribuições. O parâmetro β é 

um número puro, isto é, adimensional. O parâmetro β define o formato da curva PDF, por 

exemplo, a distribuição Weibull pode assumir o comportamento de outras distribuições, como 

a Normal (quando o β é igual a três) ou como a Exponencial (quando o β é igual a um) e ainda 

como uma Lognormal (quando o β é menor que um) (PALLEROSI, 2006). 

Segue exemplo de alterações no parâmetro β. 
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Figura 7: Exemplos de alterações na PDF a partir de alterações no β 

Fonte: Elaboração própria a partir de Pallerosi (2006). 
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Uma variação no parâmetro da escala η tem o mesmo efeito na distribuição que uma mudança 

de escala na abscissa (PALLEROSI, 2006). Aumentar o valor de η, mantendo constante o β, 

tem o efeito de esticar a PDF. Se η é aumentado, enquanto β é mantido constante, a 

distribuição, ou seja, a "curva" começa a se estender e sua altura diminui. Se η é diminuído, 

enquanto β é mantido constante, a distribuição começa se estreitar para dentro e para esquerda 

(isto é para sua origem ou para 0 ou γ), e aumenta sua altura.  

Esta situação aparece na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Exemplos de alterações na PDF a partir de alterações no η 

Fonte: Elaboração própria a partir de Pallerosi (2006). 
 

Existe ainda um terceiro parâmetro, chamado γ. Ele não é freqüentemente utilizado, 

pois sua função é de parâmetro de localização, de vida mínima ou de garantia, o que também 

não é o objetivo deste trabalho. Muitas vezes este parâmetro é analisado para falhas anteriores 

ao tempo inicial de vida (VELASCO, 1991). Por exemplo, o desgaste de uma máquina 

parada, antes de iniciar seu funcionamento. É como se fosse admitido que uma organização 

possui falha antes de nascer. Não se pode permitir esta hipótese, pois falha é considerada o 

fracasso organizacional. 
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3.3.1 Máxima Verossimilhança 

 

 

Para este trabalho, se adotou o método estatístico da Máxima Verossimilhança (MLE). 

A função de verossimilhança analisa a probabilidade conjunta, pela função de densidade 

conjunta das densidades individuais, visto que cada variável dependente pode ser apresentada 

de forma aleatória. A base do estimador é o princípio de que diferentes populações geram 

amostras diferentes. “Qualquer amostra examinada tem mais probabilidade de provir de 

algumas populações do que outras” (PINDYCK; RUBINFELD, p. 57, 2004). 

O objetivo da MLE é a maximização da função de verossimilhança, isto é, “obter 

valores dos parâmetros desconhecidos de maneira tal que a probabilidade de observar dados Y 

seja a mais elevada possível” (GUJARATI, p. 512, 2006). 

Este método leva em consideração o tempo da análise, por isso foi escolhido em 

detrimento dos mínimos quadrados (PALLEROSI, 2006). Na utilização do software 

Weibull++ 7 é possível fazer a escolha do método mais oportuno. O próprio software faz uma 

avaliação do que é mais indicado para os dados apresentados, sendo a MLE neste caso. 

Considerando que x é uma variável aleatória contínua com a PDF: 

f (x; θ1, θ2, ... θk)
 

 

O valor apresentado será o máximo estimado para os parâmetros calculados. Sendo θ 

parâmetros constantes (β e η), desconhecidos e que precisam ser estimados com experimento 

de N observações, então a MLE é dada por: 

L (θ1, θ2, ... θk │x1, x2, ..., xk) = Π f (xi; θ1, θ2, ... θk) 

N

i = 1
 

 

A representação dos resultados da MLE será dada por meio de gráfico e valor 

numérico. 
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3.3.2 Outras funções de Confiabilidade 

 

 

O estudo do método Weibull possui diversas análises que podem ser realizadas a partir 

da PDF e que complementam as conclusões. São outras funções auxiliares que geram 

resultados importantes para este trabalho. As mais comumente utilizadas são o Tempo Médio 

até Falha (MTTF), a Probabilidade de Fracasso, Taxas de sucesso e fracasso e suas relações 

com o tempo observado (PALLEROSI, 2006).  

A partir da função PDF, tem-se a equação taxa de fracasso5 da distribuição bi 

paramétrica Weibull, que segue nesta forma: 

 

λ (T) =  f (T)  = β T
β - 1

R (T)    η η
 

 

Sendo “f” a probabilidade de falha no tempo T e; 

“R” a probabilidade de sucesso no tempo T. 

Ela é expressa em falhas por unidade de tempo e permite determinar o número de 

falhas que está ocorrendo em um instante (PALLEROSI, 2006). 

A probabilidade de fracasso também é avaliada por meio do uso de uma equação 

específica. A construção de sua reta é dada por: 

F (x) = ʃ f  (x)dx
x

ʃ

 

Ela representa a probabilidade de falha ou de fracasso, utilizando o ʃ. O gráfico que 

será gerado apresenta as probabilidades de fracasso acumuladas ou CDF (Cumulative Density 

Function) num papel especial de Weibull (escala logarítmica no eixo do tempo e escala 

logarítmica no eixo de probabilidade de fracasso), que mostra qual a probabilidade de 

ocorrência de um fracasso num determinado tempo t. 

                                                           
5 Taxa de falha segundo a Engenharia da Confiabilidade (PALLEROSI, 2006) 
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As funções de probabilidade de sucesso e de fracasso versus o tempo também são 

analisadas. Elas são complementares, ou seja, a soma sempre será 1. Desta forma, a equação 

que apresenta a probabilidade de sucesso é: 

 
R(t) = 1 – F(t)

 

 

 

Onde: 

R(t) é a taxa de sobrevivência 

F(t) é a taxa de fracasso 

A função de probabilidade de fracasso é dada a partir da anterior, sendo: 

F(t) = 1 – R(t)
 

Para cada ano é calculado uma probabilidade de fracasso ou de sucesso. Na próxima 

seção serão apresentadas as figuras com as respectivas retas para cada uma destas equações. 

Existem ainda outras possibilidades de cálculos para as análises da confiabilidade, 

como a mediana e o número médio de falhas. As equações para estas funções da distribuição 

Weibull são apresentadas logo abaixo.  

A função vida média, tal como o tempo médio até falha (MTTF), é freqüentemente 

utilizada para medir a confiabilidade e o desempenho de produtos. Este valor normalmente é 

calculado pela divisão dos tempos totais de operação de unidades em teste pela quantidade 

total de falhas encontradas. Este tipo de cálculo só é válido quando os dados são normalmente 

distribuídos (PALLEROSI, 2006). A Vida Média como a única métrica pode gerar 

imperfeições, pois este é o valor esperado de uma variável aleatória (média da distribuição de 

probabilidade). 

Um dos problemas pelo uso deste tipo de cálculo é a confusão entre a "média" e a 

"mediana" dos dados. A média é o valor mais esperado em um conjunto de dados. A sua 

definição matemática é dada por: 

E (T) =  ʃ T  .  f (T)dT

ʃ
ʃ-

 

Onde “f(T)” é a função de distribuição de probabilidade dos dados.  
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A seguir são apresentados os resultados obtidos a partir da análise de probabilidades 

de falha. Para se atingir estes objetivos, se utilizou o Software Weibull ++ 7, versão DEMO. 

Esta versão foi obtida por meio do endereço eletrônico www.reliasoft.com.br. Para a correta 

utilização e interpretação deste software foi realizado treinamento presencial na sede da 

empresa que disponibiliza esta ferramenta. 

Estes resultados comporão o conjunto de informações necessárias para, somados à 

análise descritiva, realizar as conclusões deste trabalho. 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

O software Weibull ++ 7 possui diversas ferramentas de cálculo para análise dos 

dados de vida e da metodologia Weibull. Primeiramente, quando se inicia a utilização deste 

software, é necessária a realização de um teste de aderência, o qual, a partir dos dados 

apresentados, irá dizer qual o método mais indicado para o estudo.  

O resultado encontrado favorece a utilização de Weibull com dois parâmetros, como 

indicado nos procedimentos metodológicos.   

A seguir, o próprio software faz os cálculos dos parâmetros β e η. Abaixo é 

apresentado o quadro com os primeiros resultados para início da análise e as opções de estudo 

para este caso. Nele se encontram as explicações para cada situação: 

 

Quadro 6: Resultados iniciais a partir do Weibull ++ 7 
 

Resultado encontrado Explicação 

Distribuição: Weibull-2P 
A distribuição estatística que melhor se adaptou aos dados 

de vida das empresas foi a Weibull de dois parâmetros. 

Análises: MLE 
O método de estimativa de parâmetros utilizado nesta 

análise foi o da máxima verossimilhança (MLE). 

Método do IC: LRB 

O método de estimativa dos intervalos de confiança 

utilizado nesta análise foi o da razão da máxima 

verossimilhança. 

Beta (β) 1,36492315 Parâmetro de forma da distribuição Weibull 

Eta (η) 11,4860903 Parâmetro de posição da distribuição Weibull 

Valor do LK -86,93830286 Valor da máxima verossimilhança. 

Fracassos \ Sucessos6 24 \ 44 Quantidade de fracassos e sucessos  

Fonte: Elaboração própria 
 

O modelo de distribuição utilizado é o Weibull de dois parâmetros, que tem valores 

calculados automaticamente. No campo fracassos / sucessos, se encontram a quantidade de 

                                                           
6
 No original está escrito “Suspensões”, que se referem aos dados das empresas que permanecem ativas no 

momento analisado. 
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organizações que fracassaram e a quantidade que estão vivas (suspensão quer dizer que ela 

estava viva no momento em que o dado foi retirado para análise).  

Desta forma, os valores dos parâmetros que serão utilizados são 1,36492315 para β e 

11,4860903 para η. Retomando a equação PDF, que determina a curva de probabilidades do 

método Weibull e aplicando os resultados dos parâmetros, se tem a equação que se encontra 

abaixo: 

f (T) = 
1,36492315

11,4860903 11,4860903

T

0,36492315

e
11,4860903

T

1,36492315

 

 

O valor para T utilizado é 40. O gráfico que apresenta o resultado desta equação e a 

respectiva reta tem o seguinte formato: 

 

Tempo (anos)
 

Figura 9: Gráfico com a reta PDF 
Fonte: Elaboração própria 
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O gráfico da PDF ou Função Densidade de Probabilidade tem uma curva assimétrica e 

mostra como os dados estão distribuídos. No eixo X se encontra o tempo e no eixo Y as 

probabilidades de sucesso. Observando o formato desta curva, se nota que as chances de 

sucesso são muito maiores no início da população. Neste período a curva possui uma 

ascendente e, logo depois, com cerca de cinco a seis anos de vida, a curva atinge seu pico e 

começa o processo de declínio. Ou seja, as organizações possuem um começo de vida 

próspero que pode ultrapassar os cinco anos, porém depois disto as chances de sucesso 

começam a declinar. 

Desta forma, as organizações possuem um início próspero de vida, como é sugerido 

pela síndrome da adolescência. Para se concretizar a síndrome das novatas, seria necessário 

que a curva possuísse uma ascendente, prevalecendo o tempo de vida como fator positivo. 

Neste caso, tem-se que a idade influi positivamente no início, porém segue com um declínio 

que faz com que se perceba que as organizações terão poucas probabilidades de sucesso após 

alguns anos. 

Esta é a principal representação gráfica do modelo Weibull, sendo a primeira a ser 

gerada pelo software utilizado. Sua interpretação se deu com base nos autores que sustentam 

esta metodologia. 

Observando-se o comportamento dos resultados encontrados por teóricos que 

analisaram a síndrome das novatas, este movimento inicial pode não ser percebido como sinal 

de novatas, pois a população é nova e se alongando o tempo, se tem uma nova onda que 

levaria a curva para cima, conforme comentou Bataglia e Meirelles (2008). 

A síndrome das novatas indica que as organizações novatas são aquelas que não 

conseguem sobreviver após o tempo mínimo para estabilização no mercado no qual se 

encontram. Isso pode variar de ambiente para ambiente, ou seja, não existindo padrão de dois 

ou cinco anos para se determinar o que vem a ser uma novata (FREEMAN; CARROLL; 

HANNAN, 1983; BAUM, 1998). 

O que se nota pela revisão teórica da ecologia populacional é a não identificação clara 

do ponto exato em que uma organização deixa de ser novata (BAUM, 1998; SINGH; 

LUMSDEN, 1990), corroborando o pensamento acima de que para isso ocorrer é preciso de 

um tempo específico para cada população, no qual são aprendidas suas rotinas. O que se nota 

é que as novatas podem ser caracterizadas quando se findam recursos iniciais para a 

implantação da nova organização e que a partir de então seria necessário que a mesma 
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passasse a gerar lucros e se tornar sustentável, por exemplo.(CARROLL; DELACROIX, 

1982; BRUDERL; SCHUSSLER, 1990). 

Desta forma, acredita-se que isso confirma a posição da reta PDF em favor da 

síndrome da adolescência, pois as organizações que falecem depois de quatro anos de idade já 

passaram por um processo de adaptação ao ambiente e estruturação. É válido lembrar que o 

ambiente em que se encontram as SCM’s é considerado legitimado, o que favorece a rápida 

inserção das organizações nas rotinas e também na forma organizacional (BACEN, 2009). 

Com relação ao método de estimação, foi adotado o da MLE e o valor encontrado é -

86,93830286. Para a apresentação da MLE, é formulado um gráfico, onde o pico representa o 

valor de máxima verossimilhança e os parâmetros correspondentes a este pico estão no eixo 

Beta e Eta e também correspondem ao valor verificado na primeira tabela de resultados 

obtidos do software Weibull ++7. 

Segue gráfico da MLE: 

 

 

Figura 10: Gráfico da Máxima Verossimilhança 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.1. Resultados gerados pelas outras funções 

 

 

As outras possibilidades de análise a partir do Weibull ++7 seguem a seguir. Estas 

conclusões, assim como a PDF não levam em consideração fatores sócio econômicos ou 
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culturais, como já explicitado anteriormente nos procedimentos metodológicos, apesar de 

recomendado por alguns autores que avaliaram a síndrome das novatas (CHAMBRE; FATT, 

2002).  

As outras funções apresentadas também receberão análise individual, a partir da figura 

com as retas específicas. Primeiramente se observa a figura da taxa de fracasso. Esta taxa é de 

0,113, ou seja, o valor verificado é a quantidade de ocorrências de um evento durante um determinado 

período de tempo. Assim, existem 0,11 fechamentos de empresas de microcrédito no período do ano 

dez de vida da população analisada. 

O gráfico da figura onze mostra como a quantidade de empresas morrem com o 

tempo, tendendo a um valor constante. Ou seja, se se aumenta o intervalo de tempo no eixo x, 

provavelmente esta curva tenderá a uma linha paralela ao eixo do tempo, que significará que a 

chance de uma empresa falhar será sempre a mesma depois de um determinado período. A 

função taxa de fracasso é dada pela divisão entre a PDF e a taxa de sobrevivência e é expressa 

em fracasso (falhas) por unidade de tempo. 

Nota-se que as taxas de fracasso crescem com o passar do tempo, isso é chamado de 

taxa de falha crescente, que apresenta sinais de “velhice” (PALLEROSI, 2006). O período 

analisado, ela é de 0,113, porém em se aumentando o tempo, vinte e cinco anos, por exemplo, 

ela chega a 0,16. Para se chegar a este valor se utilizou do software Weibull ++ 7 que realiza 

os cálculos a partir dos valores informados, no caso a data de início e fim das organizações. 

 

Quadro 7: Resultado da Taxa de fracasso 
 

Entrada do Usuário:   

Tempo Final da Missão = 10 Tempo no qual a taxa de fracasso foi calculada. 

Saída do Weibull++ 7:  

Taxa de Fracasso = 0,113 Valor da taxa de fracasso no tempo 10. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
  
A representação gráfica da taxa de fracasso é dada por: 
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Figura 11: Gráfico da Taxa de Fracasso 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura doze a ser analisada corresponde ao gráfico de probabilidade de fracasso 

Weibull. Os pontos circulados representam todas as organizações que fracassaram e o tempo 

em que este evento ocorreu. Tem-se que três organizações fracassaram com apenas um ano de 

vida, por exemplo. 

Assim, quanto maior o tempo, maiores as chances de fracasso de uma organização. 

Esta afirmação se dá a partir do formato da curva formada pelos dados de idade das 

organizações estudadas. Nota-se também que a maior parte das organizações fracassou com 

até três anos de vida e que a probabilidade de que as organizações fracassem com até dez anos 

é de cerca de setenta e cinco por cento. Apesar de ser alta a probabilidade de fracasso no 

início de vida da organização, isto precisa ser contextualizado segundo a população que se 

analisa. 

As SCM’s compõem uma nova população de organizações. Desta feita, todas as 

organizações são “novatas” nos primeiros anos de vida da população. Após certo período de 

tempo, cerca de cinco anos, as organizações começam a se distinguir entre mais novatas e de 

idade ou até mesmo adolescentes. 

Assim, conforme a figura a seguir, quanto maior a idade, maiores as probabilidades de 

fracasso. 
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Figura 12: Gráfico da Probabilidade de Fracasso Acumulada 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A seguir são apresentadas as relações e sucesso e fracasso versus o tempo. São 

complementares entre si e auxiliam nas conclusões da PDF. A probabilidade de sucesso 

versus tempo mostra qual a probabilidade de sucesso num determinado intervalo de tempo, de 

acordo com os dados analisados, num papel linear. Em consonância com o gráfico anterior, as 

chances de sucesso vão diminuindo com o passar do tempo.  

Os pontos assinalados representam as datas de fracasso das organizações em relação à 

probabilidade de sucesso. Assim, as organizações têm oitenta por cento de chances de 

obterem sucesso com até quatro anos. Conforme o tempo passa as chances diminuem, 

chegando a menos de quarenta por cento com mais de dez anos. 
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Figura 13: Gráfico da Probabilidade de Sucesso versus Tempo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Por outro lado, fica clara a reta que representa a função de probabilidade de fracasso, 

apresentada na figura abaixo e com aspecto de evolução com o passar do tempo, ou seja, 

quanto maior o horizonte de tempo analisado, maiores as chances de fracasso. 

Estas posições são avaliadas a partir da população de SCM, ou seja, uma jovem 

população de empresas. Teóricos da Ecologia Organizacional apresentam a idéia de que com 

o passar do tempo a curva poderia fazer outros movimentos, sinalizando que a síndrome das 

novatas pode ser presenciada somente em determinados momentos (FREEMAN; HANNAN; 

CARROLL, 1983). 

Desta forma, por se tratar de uma população jovem, estas considerações podem sofrer 

mudanças a partir de uma determinada idade de vida da população, que não é precisa, ou seja, 

não se pode determinar exatamente em que momento este outro movimento poderá ocorrer, se 

é que isso irá acontecer em algum outro momento. Isso reforça a necessidade de um estudo de 

longo prazo, como os teóricos da ecologia indicam (BAUM, 1998). 
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Figura 14: Gráfico da Probabilidade de Fracasso versus Tempo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Este é o gráfico de probabilidade de fracassos acumuladas, que mostra qual a 

probabilidade de fracasso num determinado intervalo de tempo, de acordo com os dados 

analisados, num papel linear.  

Nota-se que existem quarenta por cento de chances de uma organização morrer com 

até sete anos de vida. Com dez anos, este percentual chega perto da casa dos sessenta por 

cento. Aumentando o tempo analisado, se percebe que as probabilidades de fracasso são de 

quase cem por cento com quarenta anos. Isso quer dizer que as probabilidades de 

organizações com mais de trinta anos são pequenas para esta população. 

De maneira geral, o que se observou foi que as taxas de fracasso tendem a aumentar 

com o passar do tempo, ao contrário do que a síndrome das novatas conclui (FREEMAN; 

CARROLL; HANNAN, 1983). Porém, ressalta-se que o tempo de vida da população também 

não é o mais indicado por estes autores, o que pode determinar resultado diferente de outro se 

observado em um prazo mais longo. 

De qualquer forma, vale destacar que as SCM’s possuem autorização do BACEN para 

exercerem suas atividades e não possuem característica semelhante ao encontrado por Hager, 

Galaskiewicz e Larson, (2004), que apresentaram resultados de que empresas que recebem 

auxílio do Governo não sobrevivem por longos períodos. 
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Com relação à vida média (MTTF), foi encontrado o valor de 10,5124. Este valor não 

representa a mediana, pois não se trata de uma distribuição Normal. Este é o valor esperado 

de uma variável aleatória (média da distribuição de probabilidade). O tempo de idade média 

ou vida média calculada no Weibull é interpretado como o tempo médio entre a ocorrência de 

um evento e a próxima ocorrência do mesmo evento que no seu caso seria interpretado como 

tempo médio entre fracassos de empresas de microcrédito. Os resultados foram obtidos 

diretamente pelo software, como segue: 

 

Quadro 8: Resultado da Vida Média  
 

Entrada do Usuário:   

Intervalos de Confiança Utilizados:  2-Lados Com limite de confiança superior e inferior 
Método do Intervalo de Confiança:  Razão de 
Verossimilhança 

Método de estimativa dos intervalos de 
confiança 

Nível de Confiança =  0,9 
90% de certeza da confiabilidade estão 
estimadas entre os limites de confiança 
superior e inferior. 

Saída do Weibull++ 7:  

Superior =  15,0817 Limite superior de confiança na Vida Média  
Vida Média =  10,5124  
Inferior =  8,2045 Limite inferior de confiança na Vida Média 
Confiança =  2S @ 0,9 2 limites de confiança com 90% de intervalo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Porém, como não se trata de uma distribuição Normal, este valor pode não ser 

confiável e aplicado para este caso (PALLEROSI, 2006).  

Já para o caso do nível de confiança ou nível de significância, se tem o valor de 90% 

conforme resultado apresentado no quadro 8. 

Por fim, a figura quinze a ser analisada traz a linha do tempo de todas as organizações 

estudadas. As linhas param na idade de análise, considerando que vermelho para aquelas que 

fracassaram e verde para as que estão vivas. Percebe-se a grande quantidade de fracassos foi 

com menos de seis anos de idade, mas como já foi dito, pelo fato de ser uma nova população, 

há a necessidade uma avaliação mais precisa, o que foi realizado pelo conjunto de todas as 

possibilidades do modelo de distribuição Weibull e também da análise descritiva de todos os 

dados da população. 
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Figura 15: Linha do tempo gerada a partir do Weibull++ 7 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

O problema de pesquisa deste estudo foi “qual a influência da idade organizacional 

nas taxas de fracasso das Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor no Brasil?”. 

A resposta para esta pergunta pode ser observada pelas figuras apresentadas, nas quais 

as taxas de fracasso tendem a aumentar com o passar do tempo. O gráfico da PDF reflete esta 

afirmação com um pequeno período de sucesso das organizações, seguido de queda nas taxas 

de sucesso para o restante do tempo. 

Assim, para este período de vida desta população, não se confirmou a perspectiva da 

síndrome das novatas, que diz que as novatas sempre terão taxas de fracasso maiores. A 

análise descritiva mostrou que após cinco anos de vida da população, as novatas não 

apresentaram taxas de fracasso, considerado um período de maturidade para as organizações 

que tiveram maiores taxas de fracasso. 

A análise gráfica Weibull pode ser acompanhada pela avaliação estatística descritiva. 

Ao se avaliar os dados de idade média ao longo dos anos, se nota uma crescente da idade. 

Porém, isso não indica uma tendência de aumento permanente, isso porque no início da 

população as organizações morriam com poucos anos de vida e, após oito anos de vida da 

população, as taxas de fracasso passaram a ocorrer exclusivamente em organizações mais 

velhas e que já haviam passado pela primeira fase de consolidação, que se dá em torno de 

cinco ano. 

Esta análise vem ao encontro do gráfico da PDF, mostrando um período inicial de 

sobrevida algumas organizações e depois aumento das taxas de fracassos com o passar do 

tempo. Todos os demais gráficos mostram que com o passar dos anos as organizações tendem 

a morrer quando ficam mais velhas, o que permite dizer que a idade tem efeito negativo nas 

taxas de sucesso. 

Esta conclusão surge pelo fato de que a população até meados de cinco anos de vida é 

nova em todos os sentidos, não somente para ela em si, mas, é claro, para todas as 

organizações que a constituem. Assim, a partir do momento que a população começa a se 

consolidar, as mais novas resistem e as taxas de fracassos aumentam para as mais velhas. 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar a população de SCM’s e a 

perspectiva da síndrome das novatas. Esta avaliação identificou as características desta 
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população de empresas, permitindo se perceber que são organizações com formas 

semelhantes, definidas previamente por órgão Governamental, no caso o BACEN. 

A síndrome das novatas foi estudada principalmente a partir da ecologia populacional 

das organizações, que motivou inicialmente este trabalho. Porém, outras posições teóricas 

também serviram para agregar ao estudo, com propostas de pesquisas diversas para a 

perspectiva das novatas. Em resumo, estas posições querem verificar se as organizações 

novatas sofrem mais fracassoss do que as mais velhas ou não. 

Os objetivos específicos também foram atendidos, primeiramente com o levantamento 

de dados de todas as organizações e o desenho gráfico de sua densidade demográfica. Este 

gráfico já sinalizava uma tendência de consolidação e concentração da população, diminuindo 

a quantidade de organizações existentes nesta população. 

A análise descritiva foi mais utilizada para este objetivo e mostrou que a diminuição 

da população vem sendo acompanhada também pela diminuição de novas fundações. Ou seja, 

além de haver menos fundações, há um aumento nas taxas de fracasso. 

O segundo objetivo específico era a análise das faixas etárias e os efeitos disto sobre 

as taxas de fracasso. Esta posição também foi realizada, principalmente com o auxílio da 

metodologia Weibull. 

As taxas de fracasso no início de vida das organizações, em função do número de 

organizações novas não era tão expressivo. Após cinco anos de vida da população o que se 

observou foi aumento nas taxas de fracasso das organizações mais velhas. As figuras 

sinalizam tendência de queda nas taxas de idade desta população, não configurando a 

síndrome das novatas. 

Este estudo se firmou em consolidada metodologia e buscou solidificação tanto na 

pesquisa quanto no tratamento dos dados de idade das SCM’s. Destaca-se que os dados foram 

enviados diretamente pelo órgão responsável pelo seu levantamento e controle, no caso o 

BACEN e que a análise se deu por meio da utilização de software específico para avaliação 

de dados de vida, o Weibull++ 7. 

Porém, apesar destas afirmações, este estudo também possui suas limitações. O 

primeiro ponto de atenção é o tempo de vida da população analisada. Apesar de se possuir 

todos os dados da população, seu tempo de vida é curto, o que pode enviesar a análise. Nota-

se que neste curto prazo se tem duas situações claras. A primeira com um início no qual 

novatas morrem em maior quantidade, porém todas são, de certa maneira, novatas. E no 

segundo momento, organizações mais velhas morrem. Porém existem fatores externos não 
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abordados e que poderiam ser decisivos para estas fracassos. O modelo não inclui a crise no 

crédito nacional que se iniciou no final de 2007, exatamente no período em que as 

organizações que fracassaram eram consideradas adolescentes. 

Uma sugestão para estudos posteriores e se evoluir neste trabalho, é a inclusão de 

outras variáveis, como o ambiente externo, a crise no crédito por exemplo, e também uma 

avaliação mais precisa de todas as organizações que fracassaram, para que se consiga 

compreender as causas dos fracassos e como a idade influenciou nestas causas. 

 O efeito legitimação é outra variável que pode ser incluída em estudos futuros. Como 

é este efeito sobre esta população e suas taxas de fracasso? Considerando que as SCM’s 

precisam de autorização do BACEN para iniciarem suas atividades, isso pode ser observado 

como legitimação?  

 Outras populações, como bancos comerciais, também foram excluídas desta análise. 

Pode-se propor um estudo que utilize isto como variável ambiental, pois outras populações 

podem influenciar diretamente as taxas de fracasso das SCM’s. 

Ressalta-se que este trabalho traz uma observação nunca feita para esta população, o 

que permite iniciar estudos complementares, como os sugeridos acima ou ainda em outras 

populações de empresas. Acredita-se que existam diversas associações de organizações com 

possibilidade de cooperação para este tipo de estudo. Note que o autor buscou dados para 

populações diversas, de segmentos diferente da economia e não obteve êxito, o que valoriza 

os dados analisados e sinaliza a dificuldade para este tipo de estudo. 

Para a população das SCM’s, espera-se que este estudo possa revelar interesse para se 

buscar melhorias no sistema e fortalecer as organizações existentes. Por se tratar de uma 

população que precisa de autorização do BACEN para iniciar suas atividades, uma análise sob 

esta perspectiva, que ainda não havia sido realizada, pode dar informações importantes para 

que novas exigências possam ser feitas para que o mercado se torne sustentável. 

Não é exagero dizer que o microcrédito é fundamental para o desenvolvimento de um 

país, principalmente quando se tem instabilidade e desemprego. Assim, o fortalecimento 

destas organizações que compõem a população estudada é crucial para que este setor como 

um todo possa ser consistente. 
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APÊNDICE 1 – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Problema de pesquisa: “Qual a influência da idade organizacional nas taxas de fracasso das 

Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor no Brasil?” 

Objetivos (1) Referencial Teórico (2) Conclusões/ Considerações 

Finais (3) 

Objetivo geral: O objetivo geral 

desta pesquisa consiste em analisar 

a população de SCM’s a partir da 

síndrome das novatas (ecologia 

populacional), buscando identificar 

as características da idade das 

organizações e sua relação com as 

taxas de fracasso. 

Hannan e Freeman (2005);  

Freeman, Hannan e Carroll 

(1983); Barron, West e 

Hannan (1994); 

Singh e Lumsden (1990); 

Singh, Tucker e House (1986)  

Organizações novatas têm 

taxas de morte maiores, 

porque ainda não dominam 

rotinas.  

Organizações novatas têm 

taxas de fracasso mais altas 

em ambientes não 

legitimados.  

(1) identificar a densidade 

demográfica da população, ou seja, 

a quantidade de organizações ao 

final de cada ano. 

 

1.1 BACEN (2009);  

1.2 Alves e Soares (2004)  

 

A população de SCM’s tem 

início com grande número de 

novas organizações. Após 

certo tempo, os fracassos 

organizacionais tornam-se 

maiores que os nascimentos. 

(2) analisar as faixas etárias das 

SCM´s e a influência da idade 

sobre as taxas de fracasso. 

 

2.1 Freeman, Hannan e 

Carroll (1983); Barron, West e 

Hannan (1994); 

2.2 Metodologia Weibull 

Por meio da corrente teórica 

abordada e com o uso da 

metodologia Weibull não se 

confirmou a síndrome das 

novatas para as SCM’s. 

Fonte: Elaboração própria 

(1) Transcrever cada um deles em linhas separadas. 
(2) Colocar apenas as palavras ou as expressões-chave com o nome do autor e a data. 
(3) Conectar com os elementos tratados na análise dos dados. 
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APÊNDICE 2 – Relação de todas as Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor, com respectivas datas de fundação e encerramento 

(quando for o caso), além da Unidade da Federação à qual pertencem. 

Nome da Organização UF 
Data de 

Autorização 
Situação em 

Fev./2009 

Data de 
Cancelamento
/Paralisação 

Acredita Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 04/06/2003 Em Funcionamento  

Ajb Cred Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. SC 19/11/2008 Em Funcionamento  

Aldrava S.A. - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor RJ 01/06/2000 Em Funcionamento  

Altercred - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. RJ 13/08/2002 Cancelada/Encerrada 23/11/2005 

American Cred Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 16/05/2003 Em Funcionamento  

Atlanta Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 03/10/2001 Em Funcionamento  

Audax Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 09/10/2003 Em Funcionamento  

Bigcard Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 06/05/2005 Cancelada/Encerrada 10/11/2006 

Bns Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 06/02/2006 Em Funcionamento  

Bom Crédito - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. RJ 24/04/2003 Em Funcionamento  

Bscm Brasil Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. RJ 16/04/2003 Em Funcionamento  

Capital de Giro Sociedade de Crédito ao Micro Empreendedor Ltda. RJ 24/10/2001 Em Funcionamento  

Casa Do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor SP 16/10/2002 Em Funcionamento  

Corpal Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor S.A. MS 18/11/2004 Em Funcionamento  

Cred Mais S.A Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor ES 03/02/2003 Em Funcionamento  

Fonte: Elaboração própria     



71 

 

 

Nome da Organização UF 
Data de 

Autorização 
Situação em 

Fev./2009 

Data de 
Cancelamento
/Paralisação 

Credh Viwa Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SC 25/10/2002 Cancelada/Encerrada 07/05/2004 

Credilon Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor da Região de Londrina Ltda. PR 21/12/2000 Em Funcionamento  

Credrio - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. AM 08/07/2002 Em Funcionamento  

Crefin - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. AM 04/05/2004 Em Funcionamento  

Crescer S/A Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor RJ 07/08/2002 Em Funcionamento  

Diamante S/A Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor PR 14/09/2004 Cancelada/Encerrada 15/03/2006 

Easycredit Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor S.A. SP 08/12/2005 Em Funcionamento  

Fácil - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 18/10/2001 Em Funcionamento  

Facilicred Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. PR 19/12/2001 Em Funcionamento  

Fidúcia Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 09/02/2001 Em Funcionamento  

Finacred - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 05/01/2001 Em Funcionamento  

Finanrap Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. RJ 29/05/2002 Cancelada/Encerrada 10/02/2004 

Fincred - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. PR 14/05/2002 Em Funcionamento  

Flex Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 20/07/2005 Em Funcionamento  

Foccal Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. CE 01/11/2001 Cancelada/Encerrada 10/11/2006 

Foco Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. RJ 28/12/2001 Cancelada/Encerrada 18/10/2004 

Fortbrasil Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. CE 14/08/2001 Cancelada/Encerrada 14/03/2008 

Fonte: Elaboração própria     
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Nome da Organização UF 
Data de 

Autorização 
Situação em 

Fev./2009 

Data de 
Cancelamento
/Paralisação 

Futura Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. PB 01/12/2003 Em Funcionamento  

Informal Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. ES 21/03/2001 Cancelada/Encerrada 28/12/2001 

Intercred Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MT 27/03/2000 Cancelada/Encerrada 30/12/2003 

Ipacred - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 22/10/1999 Em Funcionamento  

Jbcred S/A Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor SP 12/12/2000 Em Funcionamento  

Kana Fin Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. PE 03/04/2002 Em Funcionamento  

Lander Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. SC 23/12/2008 Em Funcionamento  

Lastro Serviços Financeiros Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor SP 17/11/2004 Cancelada/Encerrada 28/11/2008 

Liberty - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. PR 16/07/2002 Em Funcionamento  

Logos Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 21/11/2000 Cancelada/Encerrada 04/05/2001 

Maturity Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 17/03/2004 Cancelada/Encerrada 30/10/2007 

Micro-Cred S.A. Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 15/09/1999 Cancelada/Encerrada 17/12/2001 

Microinvest S/A Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor RJ 10/01/2002 Em Funcionamento  

Microminas S/A - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor MG 18/09/2003 Cancelada/Encerrada 27/01/2006 

Mikrosul - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Do Sul Ltda. RS 26/05/2003 Cancelada/Encerrada 22/02/2005 

Omni Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 11/02/2003 Em Funcionamento  

Parceria Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. PR 05/12/2008 Em Funcionamento  

Fonte: Elaboração própria     
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Nome da Organização UF 
Data de 

Autorização 
Situação em 

Fev./2009 

Data de 
Cancelamento
/Paralisação 

Pólocred Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. SC 31/03/2006 Em Funcionamento  

Precisão & Crédito Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. RJ 10/08/2001 Cancelada/Encerrada 07/04/2004 

Realiza - Sociedade Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 14/11/2001 Cancelada/Encerrada 14/01/2008 

Rpw Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 22/04/2004 Em Funcionamento  

Saf - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 30/05/2003 Cancelada/Encerrada 29/04/2008 

Santamarense Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. PR 09/08/2002 Cancelada/Encerrada 14/02/2007 

Shopcred Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 26/12/2002 Em Funcionamento  

Siframar Cred Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SC 09/07/2004 Em Funcionamento  

Socialcred - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor S.A RJ 23/02/2001 Em Funcionamento  

Socicred Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. RS 26/08/2002 Em Funcionamento  

Socinal- Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. RJ 18/05/2000 Em Funcionamento  

Socred S.A. - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor PA 22/08/2007 Em Funcionamento  

Sorocaba Crédito Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 25/09/2006 Em Funcionamento  

Suporte Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Limitada MT 09/06/2006 Cancelada/Encerrada 31/07/2008 

Transcred - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 12/03/2003 Cancelada/Encerrada 09/10/2008 

Unicash - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 01/11/2001 Cancelada/Encerrada 31/03/2008 

Valor - Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. SP 11/11/2005 Em Funcionamento  

Welmag Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor Ltda. MG 27/08/2002 Em Funcionamento  

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO 1 – Correspondência eletrônica recebida a partir do Sr. Marcelo Bayma, colaborador 

do BACEN. 
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ANEXO 2 – Lei No 10.194, de 14 de Fevereiro de 2001.  

Vide texto compilado  

Conversão da MPv nº 2.082-40, de 2001 

Dispõe sobre a instituição de sociedades de crédito 
ao micro empreendedor, altera dispositivos das 
Leis nos 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 8.029, 
de 12 de abril de 1990, e 8.934, de 18 de 
novembro de 1994, e dá outras providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 2.082-
40, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, 
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1o  Fica autorizada a instituição de sociedades de crédito ao micro empreendedor, as 
quais: 
        I - terão por objeto social exclusivo a concessão de financiamentos a pessoas físicas e 
microempresas, com vistas à viabilização de empreendimentos de natureza profissional, 
comercial ou industrial, de pequeno porte, equiparando-se às instituições financeiras para os 
efeitos da legislação em vigor;  
I - terão por objeto social a concessão de financiamentos a pessoas físicas e microempresas, 
com vistas na viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou 
industrial, de pequeno porte, equiparando-se às instituições financeiras para os efeitos da 
legislação em vigor, podendo exercer outras atividades definidas pelo Conselho Monetário 
Nacional; (Redação dada pela Lei nº 11.110, de 2005) 

        Art. 1o  É autorizada a constituição de Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor e à 
Empresa de Pequeno Porte, as quais:  (Redação dada pela Lei nº 11.524, de 2007) 

        I - terão por objeto social a concessão de financiamentos a pessoas físicas, a 
microempresas e a empresas de pequeno porte, com vistas na viabilização de 
empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, equiparando-se às 
instituições financeiras para os efeitos da legislação em vigor, podendo exercer outras 
atividades definidas pelo Conselho Monetário Nacional; (Redação dada pela Lei nº 11.524, de 
2007) 

II - terão sua constituição, organização e funcionamento disciplinados pelo Conselho 
Monetário Nacional; 

III - sujeitar-se-ão à fiscalização do Banco Central do Brasil; 

IV - poderão utilizar o instituto da alienação fiduciária em suas operações de crédito; 

V - estarão impedidas de captar, sob qualquer forma, recursos junto ao público, bem 
como emitir títulos e valores mobiliários destinados à colocação e oferta públicas. 

Art. 2o  O art. 146 e o caput do art. 294 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com 
a alteração introduzida pela Lei no 9.457, de 5 de maio de 1997, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
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"Art. 146.  Poderão ser eleitos para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, 
devendo os membros do conselho de administração ser acionistas e os diretores residentes no 
País, acionistas ou não. 

§ 1o  A ata da assembléia geral ou da reunião do conselho de administração que eleger 
administradores deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser 
arquivada no registro do comércio e publicada. 

§ 2o  A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à 
constituição de procurador residente no País, com poderes para receber citação em ações 
contra ele propostas com base na legislação societária, com prazo de validade coincidente 
com o do mandato." (NR) 

"Art. 294.  A companhia fechada que tiver menos de vinte acionistas, com patrimônio líquido 
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá:" (NR) 

Art. 3o  O art. 11 da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, introduzido pelo art. 2o da Lei 
no 8.154, de 28 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, alterando-se 
o atual parágrafo único para § 1o e dando-se nova redação ao seu caput: 

"Art. 11.  .......................................................... 

§ 1o  Os recursos a que se refere este artigo, que terão como objetivo primordial apoiar o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas por meio de projetos e programas que visem 
ao seu aperfeiçoamento técnico, racionalização, modernização, capacitação gerencial, bem 
como facilitar o acesso ao crédito, à capitalização e o fortalecimento do mercado secundário 
de títulos de capitalização dessas empresas, terão a seguinte destinação: 

........................................................................... 

§ 2o  Os projetos ou programas destinados a facilitar o acesso ao crédito a que se refere o 
parágrafo anterior poderão ser efetivados:  

a) por intermédio da destinação de aplicações financeiras, em agentes financeiros públicos ou 
privados, para lastrear a prestação de aval ou fiança nas operações de crédito destinadas às 
microempresas e empresas de pequeno porte;  

b) pela aplicação de recursos financeiros em agentes financeiros, públicos ou privados, 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público de que trata a Lei no 9.790, de 23 de 
março de 1999, devidamente registradas no Ministério da Justiça, que se dedicam a sistemas 
alternativos de crédito, ou sociedades de crédito que tenham por objeto social exclusivo a 
concessão de financiamento ao micro empreendedor; 

c) pela aquisição ou integralização de quotas de fundos mútuos de investimento no capital de 
empresas emergentes que destinem à capitalização das micro e pequenas empresas, 
principalmente as de base tecnológica e as exportadoras, no mínimo, o equivalente à 
participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE nesses 
fundos; 
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d) pela participação no capital de entidade regulada pela Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM que estimule o fortalecimento do mercado secundário de títulos de capitalização das 
micro e pequenas empresas. 

§ 3o  A participação do SEBRAE na integralização de quotas de fundos mútuos de 
investimento, a que se refere a alínea "c" do parágrafo anterior, não poderá ser superior a 
cinqüenta por cento do total das quotas desses mesmos fundos." (NR) 

Art. 4o  O art. 10, o caput do art. 11, o inciso II do art. 12 e o inciso II do art. 37 da Lei no 
8.934, de 18 de novembro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10.  O Plenário, composto de Vogais e respectivos suplentes, será constituído pelo 
mínimo de onze e no máximo de vinte e três Vogais." (NR) 

"Art. 11.  Os Vogais e respectivos suplentes serão nomeados, no Distrito Federal, pelo 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e nos Estados, salvo 
disposição em contrário, pelos governos dessas circunscrições, dentre brasileiros que 
satisfaçam as seguintes condições: 

..............................................................................." (NR) 

"Art. 12............................................................................. 

........................................................................................ 

II - um Vogal e respectivo suplente, representando a União, por nomeação do Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

.............................................................................." (NR) 

"Art. 37............................................................................ 

....................................................................................... 

II - declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido 
de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação 
criminal; 

................................................................................" (NR) 

Art. 5o  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.082-
39, de 27 de dezembro de 2000. 

Art. 6o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Congresso Nacional, em 14 de fevereiro de 2001; 180o da Independência e 113o da 
República 

Senador Antonio Carlos Magalhães 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.2.2001 
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ANEXO 3 – Lei Nº 11.110, de 25 de Abril de 2005.  

Conversão da MPv nº 226, de 2004 

Institui o Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado - PNMPO e altera 
dispositivos da Lei no 8.029, de 12 de abril de 
1990, que dispõe sobre a extinção e dissolução de 
entidades da administração pública federal; da 
Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, que 
institui a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira –
CPMF; da Lei no 9.872, de 23 de novembro de 
1999, que cria o Fundo de Aval para a Geração 
de Emprego e Renda – FUNPROGER; da Lei no

10.194, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe 
sobre a instituição de Sociedades de Crédito ao 
Micro empreendedor; e da Lei no 10.735, de 11 
de setembro de 2003, que dispõe sobre o 
direcionamento de depósitos a vista captados 
pelas instituições financeiras para operações de 
crédito destinadas à população de baixa renda e a 
micro empreendedores; e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa 
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, com o objetivo de incentivar a 
geração de trabalho e renda entre os micro empreendedores populares. 

        § 1o São beneficiárias do PNMPO as pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de 
atividades produtivas de pequeno porte, a serem definidas em regulamento, especificamente 
para fins do PNMPO. 

        § 2o O PNMPO tem por finalidade específica disponibilizar recursos para o microcrédito 
produtivo orientado.  

        § 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se microcrédito produtivo orientado o crédito 
concedido para o atendimento das necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas 
empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia baseada 
no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade 
econômica, devendo ser considerado, ainda, que:  

        I - o atendimento ao tomador final dos recursos deve ser feito por pessoas treinadas para 
efetuar o levantamento socioeconômico e prestar orientação educativa sobre o planejamento 
do negócio, para definição das necessidades de crédito e de gestão voltadas para o 
desenvolvimento do empreendimento;  



79 

 

 

        II - o contato com o tomador final dos recursos deve ser mantido durante o período do 
contrato, para acompanhamento e orientação, visando ao seu melhor aproveitamento e 
aplicação, bem como ao crescimento e sustentabilidade da atividade econômica; e 

        III - o valor e as condições do crédito devem ser definidos após a avaliação da atividade 
e da capacidade de endividamento do tomador final dos recursos, em estreita interlocução 
com este e em consonância com o previsto nesta Lei. 

        § 4o São recursos destinados ao PNMPO os provenientes do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT e da parcela dos recursos de depósitos a vista destinados ao microcrédito, 
de que trata o art. 1o da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003. 

        § 5o São instituições financeiras autorizadas a operar no PNMPO: 

        I - com os recursos do FAT, as instituições financeiras oficiais, de que trata a Lei no 
8.019, de 11 de abril de 1990; e 

        II - com a parcela dos recursos de depósitos bancários a vista, as instituições relacionadas 
no art. 1o da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, na redação dada pelo art. 11 desta Lei. 

        § 6o Para os efeitos desta Lei, são instituições de microcrédito produtivo orientado: 

        I - as cooperativas singulares de crédito; 

        II - as agências de fomento, de que trata a Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de 
agosto de 2001;  

        III - as sociedades de crédito ao micro empreendedor, de que trata a Lei no 10.194, de 14 
de fevereiro de 2001; e 

        IV - as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, de que trata a Lei no 9.790, 
de 23 de março de 1999. 

        § 7o Os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento de que trata o inciso II do § 
6o deste artigo, os bancos cooperativos e as centrais de cooperativas de crédito também 
poderão atuar como repassadores de recursos das instituições financeiras definidas no § 5o 
deste artigo para as instituições de microcrédito produtivo orientado definidas no § 6o deste 
artigo. 

        Art. 2o As instituições financeiras de que trata o § 5o do art. 1o desta Lei atuarão no 
PNMPO por intermédio das instituições de microcrédito produtivo orientado nominadas no § 
6o do art. 1o por meio de repasse de recursos, mandato ou aquisição de operações de crédito 
que se enquadrarem nos critérios exigidos pelo PNMPO e em conformidade com as 
Resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat e do 
Conselho Monetário Nacional – CMN. 

        Parágrafo único. Para atuar diretamente no PNMPO, as instituições financeiras de que 
trata o § 5o do art. 1o desta Lei deverão constituir estrutura própria para o desenvolvimento 
desta atividade, devendo habilitar-se no Ministério do Trabalho e Emprego demonstrando que 
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suas operações de microcrédito produtivo orientado serão realizadas em conformidade com o 
§ 3o do art. 1o desta Lei. 

        Art. 3o O Conselho Monetário Nacional - CMN e o Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - Codefat, no âmbito de suas respectivas competências, disciplinarão: 

        I - as condições de repasse de recursos e de aquisição de operações de crédito das 
instituições de microcrédito produtivo orientado pelas instituições financeiras operadoras; 

        II – as condições de financiamento das instituições de microcrédito produtivo aos 
tomadores finais dos recursos, estabelecendo, inclusive, estratificação por renda bruta anual 
que priorize os segmentos de mais baixa renda dentre os beneficiários do PNMPO; 

        III – os requisitos para a habilitação das instituições de microcrédito produtivo orientado 
no PNMPO, dentre os quais deverão constar: 

        a) cadastro e termo de compromisso no Ministério do Trabalho e Emprego; 

        b) plano de trabalho a ser aprovado pela instituição financeira, que deverá conter, dentre 
outros requisitos, definição da metodologia de microcrédito produtivo orientado a ser 
utilizada, da forma de acompanhamento dos financiamentos, com os respectivos instrumentos 
a serem utilizados, e dos índices de desempenho; 

        IV – os requisitos para a atuação dos bancos de desenvolvimento, das agências de 
fomento, dos bancos cooperativos e das centrais de cooperativas de crédito na intermediação 
de recursos entre as instituições financeiras e as instituições de microcrédito produtivo 
orientado. 

        § 1o Quando a fonte de recursos utilizados no PNMPO for proveniente do FAT, o 
Codefat, além das condições de que trata o caput deste artigo, deverá definir: 

        I - os documentos e informações cadastrais exigidos em operações de microcrédito; 

        II - os mecanismos de fiscalização e de monitoramento do PNMPO;  

        III - o acompanhamento, por amostragem, pelas instituições financeiras operadoras nas 
instituições de microcrédito produtivo orientado e nos tomadores finais dos recursos; e 

        IV - as condições diferenciadas de depósitos especiais de que tratam o art. 9o da Lei no 
8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.352, de 28 de 
dezembro de 1991; o art. 4o da Lei no 8.999, de 24 de fevereiro de 1995; e o art. 11 da Lei no 
9.365, de 16 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 8o da Lei no 9.872, de 23 de 
novembro de 1999. 

        § 2o As operações de crédito no âmbito do PNMPO poderão contar com a garantia do 
Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda – Funproger, instituído pela Lei no 9.872, 
de 23 de novembro de 1999, observadas as condições estabelecidas pelo Codefat. 

        Art. 4o Fica permitida a realização de operações de crédito a pessoas físicas e jurídicas 
empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, no âmbito do PNMPO, sem a 
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exigência de garantias reais, as quais podem ser substituídas por formas alternativas e 
adequadas de garantias, a serem definidas pelas instituições financeiras operadoras, 
observadas as condições estabelecidas em decreto do Poder Executivo. 

        Art. 5o O Ministério do Trabalho e Emprego poderá celebrar convênios, acordos, ajustes 
e outros instrumentos que objetivem a cooperação técnico-científica com órgãos do setor 
público e entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito do PNMPO.  

        Art. 6o Fica criado o Comitê Interministerial do PNMPO para subsidiar a coordenação e 
a implementação das diretrizes previstas nesta Lei, receber, analisar e elaborar proposições 
direcionadas ao Codefat e ao CMN, de acordo com suas respectivas atribuições, cabendo ao 
Poder Executivo regulamentar a composição, organização e funcionamento do Comitê. 

        Art. 7o A alínea a do § 2o do art. 11 da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11 .................................................................. 

.............................................................................. 

§ 2o ....................................................................... 

a) por intermédio da destinação de aplicações financeiras, em agentes financeiros públicos ou 
privados, para lastrear a prestação de aval parcial ou total ou fiança nas operações de crédito 
destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte; para lastrear a prestação de aval 
parcial ou total ou fiança nas operações de crédito e aquisição de carteiras de crédito 
destinadas a sociedades de crédito ao micro empreendedor, de que trata o art. 1o da Lei no 
10.194, de 14 de fevereiro de 2001, e a organizações da sociedade civil de interesse público 
que se dedicam a sistemas alternativos de crédito, de que trata a Lei no 9.790, de 23 de março 
de 1999; e para lastrear operações no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado; 

....................................................................." (NR) 

        Art. 8o O caput do art. 8o da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso VIII: 

"Art. 8o .................................................................. 

.............................................................................. 

VIII - nos lançamentos a débito nas contas especiais de depósito a vista tituladas pela 
população de baixa renda, com limites máximos de movimentação e outras condições 
definidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN e pelo Banco Central do Brasil. 

......................................................................" (NR) 

        Art. 9o O § 3o do art. 2o da Lei no 9.872, de 23 de novembro de 1999, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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"Art. 2o .................................................................. 

.............................................................................. 

§ 3o O limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo poderá ser ampliado pelo 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat, mediante proposta do 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, até o valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de reais)." (NR) 

        Art. 10. O inciso I do caput do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1o .................................................................. 

I - terão por objeto social a concessão de financiamentos a pessoas físicas e microempresas, 
com vistas na viabilização de empreendimentos de natureza profissional, comercial ou 
industrial, de pequeno porte, equiparando-se às instituições financeiras para os efeitos da 
legislação em vigor, podendo exercer outras atividades definidas pelo Conselho Monetário 
Nacional; 

...................................................................." (NR) 

        Art. 11. O caput do art. 1o e o inciso VI do art. 2o da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 
2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1o Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e a Caixa 
Econômica Federal manterão aplicada em operações de crédito destinadas à população de 
baixa renda e a micro empreendedores parcela dos recursos oriundos dos depósitos a vista por 
eles captados, observadas as seguintes condições: 

....................................................................." (NR) 

"Art. 2o .................................................................. 

.............................................................................. 

VI - o valor máximo do crédito por cliente; 

......................................................................" (NR) 

        Art. 12. Fica a União autorizada, exclusivamente para a safra 2004/2005, a conceder 
cobertura do Seguro da Agricultura Familiar – "Proagro Mais" a agricultores que não 
efetuaram, em tempo hábil, a comunicação ao agente financeiro do cultivo de produto diverso 
do constante no instrumento de crédito, desde que este produto substituto seja passível de 
amparo pelo "Proagro Mais" e o respectivo Município haja decretado estado de calamidade ou 
de emergência em função da estiagem, devidamente reconhecido pelo governo federal. 

        Parágrafo único. O CMN disciplinará a aplicação da excepcionalidade de que trata este 
artigo, definindo as demais condições e realizando as necessárias adequações orçamentárias. 
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        Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 25 de abril de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Polocci Filho 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.4.2005. 
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ANEXO 4 – Lei Nº 11.524 - de 24 de Setembro de 2007 – DOU de 25/9/2007 – Definição de 
SCM. 

Mensagem de veto  

  

Alterado pela LEI Nº 11.775 - DE  17 DE SETEMBRO DE 2008 – DOU DE 18/9/2008 

Alterada MEDIDA PROVISÓRIA Nº 432, DE 27 DE MAIO DE 2008 - DOU DE 28/05/2008 

Alterada MEDIDA PROVISÓRIA Nº 410 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 - DOU DE 
28/12/2007 - Edição extra 

Conversão da Mpv nº 372, de 2007  

Dispõe sobre a utilização de recursos das exigibilidades de 
aplicação em crédito rural oriundos da poupança rural e dos 
depósitos a vista para financiamentos destinados à 
liquidação de dívidas de produtores rurais ou suas 
cooperativas com fornecedores de insumos, relativas às 
safras 2004/2005 e 2005/2006; altera as Leis nos 11.076, de 
30 de dezembro de 2004, e 11.322, de 13 de julho de 2006, 
10.194, de 14 de fevereiro de 2001, 10.696, de 2 de julho de 
2003, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 8.427, de 27 de 
maio de 1992, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 11.488, de 15 
de junho de 2007, 11.491, de 20 de junho de 2007, e a 
Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e 
dá outras providências. 

O VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no  exercício  do  cargo  de  PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 11.  O art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 1o  É autorizada a constituição de Sociedades de Crédito 
ao Micro empreendedor e à Empresa de Pequeno Porte, as 
quais: 

I - terão por objeto social a concessão de financiamentos a 
pessoas físicas, a microempresas e a empresas de pequeno 
porte, com vistas na viabilização de empreendimentos de 
natureza profissional, comercial ou industrial, equiparando-se 
às instituições financeiras para os efeitos da legislação em 
vigor, podendo exercer outras atividades definidas pelo 
Conselho Monetário Nacional; 
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Art. 24.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília,  24  de  setembro  de  2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
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ANEXO 5 – Resolução BACEN nº 2627, de 2 de agosto de 1999. 
 

 
Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de sociedades de crédito ao micro 
empreendedor. 
 
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º. da Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada 
em 30 de junho de 1999, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº. 1.894-20, de 28 
de julho de 1999,  
 
RESOLVEU:  
 
Art. 1. Estabelecer que dependem de autorização do Banco Central do Brasil a constituição e 
o funcionamento de sociedades de crédito ao micro empreendedor, cujo objeto social 
exclusivo e a concessão de financiamentos a pessoas físicas, com vistas a viabilizar 
empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de pequeno porte, bem 
como a pessoas jurídicas classificadas como micro-empresas nos termos da legislação e 
regulamentação em vigor. 
 
Parágrafo 1. As sociedades de crédito ao micro empreendedor devem ser constituídas sob a 
forma de: 
I - companhia fechada nos termos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e legislação 
posterior, representado por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de ações ordinárias;  
II - sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 
 
Parágrafo 2. A expressão sociedade de crédito ao micro empreendedor deve constar da 
denominação social das sociedades de que rata o caput, sendo-lhes vedada a adoção da 
palavra banco.  
 
Parágrafo 3. As sociedades de crédito ao micro empreendedor devem ter atuação restrita à 
região definida em seu estatuto social.  
 
Parágrafo 4. É vedada a participação societária, direta ou indireta, do setor público no capital 
de sociedades de crédito ao micro empreendedor.  
 
Art. 2. É facultada a transformação, em sociedades de crédito ao micro empreendedor, de 
organizações que tenham por objeto exclusivo a atuação no segmento de microcrédito, desde 
que suas operações ativas e passivas estejam em conformidade com o disposto nesta 
Resolução.  
 
Art. 3. A integralização do capital social das sociedades de crédito ao micro empreendedor 
será realizada em espécie, na forma estabelecida na legislação e regulamentação aplicáveis às 
instituições financeiras, ressalvado o disposto no art. 2º.  
 
Art. 4. As sociedades de crédito ao micro empreendedor devem observar permanentemente 
limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido, ajustado na forma da 
regulamentação em vigor, de R$ 100.000,00 (cem mil reais).  
 



87 

 

 

Art. 5. As sociedades de crédito ao micro empreendedor somente podem praticar operações 
com recursos captados no País e no exterior, originários de:  
I - organismos e instituições nacionais e internacionais de desenvolvimento;  
II - orçamentos estaduais e municipais;  
III - fundos constitucionais;  
IV - doações;  
V - outras fontes, desde que expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 
  
Parágrafo único. As obrigações das sociedades de crédito ao micro empreendedor:  
I - não podem ultrapassar cinco vezes o respectivo patrimônio líquido ajustado;  
II - nao terão cobertura do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. 
  
Art. 6. Em suas operações de crédito, as sociedades de crédito ao micro empreendedor devem 
observar o limite de diversificação de risco de, no máximo, R$10.000,00 (dez mil reais) por 
cliente. 
 
Parágrafo único. Aplicam-se as sociedades de credito ao micro empreendedor as vedações 
referentes à concessão de empréstimos e adiantamentos estabelecidas na legislação e 
regulamentacao em vigor.  
 
Art. 7. As sociedades de crédito ao micro empreendedor são vedadas:  
I - a transformação em qualquer tipo de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional;  
II - a captação de recursos do público;  
III - a participação societária no capital de outras empresas;  
IV - a contratação de depósitos interfinanceiros na qualidade de depositante ou depositária;  
V - a concessão de empréstimos para fins de consumo;  
VI - a cessão de créditos com coobrigação.  
 
Art. 8. É facultada às sociedades de crédito ao micro empreendedor a instalação de postos de 
atendimento, observado o seguinte:  
I - devem localizar-se dentro da área de atuação da instituição;  
II - podem ser fixos ou móveis, permanentes ou temporários;  
III - o respectivo movimento deve ser incorporado diariamente a contabilidade da sede;  
IV - sua criação e encerramento devem ser comunicados ao Banco Central do Brasil no prazo 
máximo de cinco dias úteis de sua ocorrência.  
 
Art. 9. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas e baixar as normas 
julgadas necessárias à execução do disposto nesta Resolução, podendo, inclusive:  
I - alterar os limites estabelecidos no art. 5º, parágrafo único, inciso I, e 6.;  
II - estabelecer as condições para a autorização e o funcionamento de sociedades de crédito ao 
micro empreendedor;  
III - fixar os critérios e procedimentos relacionados à contabilização das operações das 
sociedades de crédito ao micro empreendedor, bem como a elaboração e divulgação de suas 
demonstrações financeiras.  
 
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 2 de agosto de 1999. 
 
Arminio Fraga Neto 
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ANEXO 6 – Resolução BACEN nº 2874, de 26 de julho de 2001 
 
Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de sociedades de crédito ao micro 
empreendedor. 
 
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º. da Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada 
em 26 de julho de 2001, tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei nº. 10.194, de 14 de 
fevereiro de 2001, 
 
RESOLVEU: 
 
Art. 1. Estabelecer que as sociedades de crédito ao micro empreendedor sujeitam-se à 
autorização para constituição e funcionamento e a fiscalização do Banco Central do Brasil, 
observadas as disposições da presente Resolução e da regulamentação em vigor. 
 
Parágrafo 1. As sociedades de crédito ao micro empreendedor devem ser constituídas sob a 
forma de companhia fechada, nos termos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 
legislação posterior, ou sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 
 
Parágrafo 2. A expressão Sociedade de Crédito ao Micro empreendedor deve constar da 
denominação social das sociedades de que trata o caput, vedado o emprego da palavra banco. 
 
Art. 2. As sociedades de crédito ao micro empreendedor, no desempenho das atividades 
relativas ao seu objeto social, podem conceder financiamentos e prestar garantias a pessoas 
físicas, com vistas a viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou 
industrial, de pequeno porte, e a pessoas jurídicas classificadas como microempresas na forma 
da legislação e regulamentação em vigor. 
 
Parágrafo único. As atividades referidas neste artigo podem ser realizadas por conta própria 
ou, mediante contrato de prestação de serviços, em nome de instituição autorizada a conceder 
empréstimos nos termos da legislação e regulamentação em vigor. 
 
Art. 3. As sociedades de crédito ao micro empreendedor podem, mediante prévia autorização 
do Banco Central do Brasil, ter seu controle societário exercido por Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público constituídas de acordo com a Lei nº. 9.790, de 23 de 
março de 1999, desde que referidas organizações: 
I - desenvolvam atividades de crédito compatíveis com o objeto social das sociedades de 
crédito ao micro empreendedor; II - não confiram ao setor público qualquer poder de gestão 
ou de veto na condição de suas atividades. 
 
Art. 4. É vedada a participação societária, direta ou indireta, do setor público no capital de 
sociedades de crédito ao micro empreendedor. 
  
Art. 5. As sociedades de crédito ao micro empreendedor devem observar, permanentemente, 
os seguintes limites: 
I - de capital realizado e de patrimônio líquido mínimos de R$100.000,00 (cem mil reais); 
II - de endividamento de, no máximo, cinco vezes o respectivo patrimônio líquido, somadas 
às obrigações do passivo circulante, as coobrigações por cessão de créditos e por prestação de 
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garantias e descontadas as aplicações em títulos públicos federais; 
III - de diversificação de risco de R$10.000,00 (dez mil re ais), no máximo, por cliente, em 
suas operações de crédito e de prestação de garantias. 
 
Art. 6. É facultada às sociedades de crédito ao micro empreendedor a realização das seguintes 
operações: 
I - obtenção de repasses e empréstimos originários de: 

a) Instituições financeiras nacionais e estrangeiras; 
b) Entidades nacionais e estrangeiras voltadas para ações de fomento e desenvolvimento, 

incluídas as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público constituídas na 
forma da Lei nº. 9.790, de 1999; 

c) Fundos oficiais; 
II - aplicação de disponibilidades de caixa no mercado financeiro, inclusive em depósitos a 
prazo, com ou sem emissão de certificado, observadas eventuais restrições legais e 
regulamentares específicas de cada aplicação; 
III - cessão de créditos, inclusive a companhias securitizadoras de créditos financeiros, na 
forma da regulamentação em vigor. 
 
Art. 7. Às sociedades de crédito ao micro empreendedor são vedadas: 
I - a captação, sob qualquer forma, de recursos junto ao público, bem como emissão de títulos 
e valores mobiliários destinados à colocação e oferta públicas; 
II - a concessão de empréstimos para fins de consumo; 
III - a contratação de depósitos interfinanceiros na qualidade de depositante ou depositária; 
IV - a participação societária em instituições financeiras e em outras instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Art. 8. Fica criado o Posto de Atendimento de Microcrédito (PAM), destinado à realização 
das operações de crédito de que trata o art. 2º, com as seguintes características: 
I - pode ser instalado em qualquer localidade por instituições financeiras que desenvolvam as 
atividades creditícias referidas no caput; 
II - a instalação do posto não exige aporte de capital realizado e patrimônio líquido da 
instituição financeira; 
III - pode ser fixo ou móvel, permanente ou temporário, admitindo-se a utilização de 
instalações cedidas ou custeadas por terceiros; 
IV - o movimento diário deve ser incorporado à contabilidade da sede ou de qualquer agência 
da instituição; 
V - o horário de funcionamento pode ser livremente fixado pela instituição financeira; 
VI - a criação e o encerramento devem ser comunicados ao Banco Central do Brasil no prazo 
máximo de cinco dias úteis da respectiva ocorrência. 
 
Art. 9. As sociedades de crédito ao micro empreendedor devem prestar informações para o 
sistema Central de Risco de Crédito, de que trata a Resolução nº. 2.724, de 31 de maio de 
2000, observados os procedimentos vigentes estabelecidos na regulamentação em vigor. 
 
Art. 10. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas e a baixar as normas 
julgadas necessárias à execução do disposto nesta Resolução, podendo, inclusive: 
I - alterar os limites estabelecidos no art. 5º, incisos II e III; 
II - estabelecer as condições para a autorização e o funcionamento de sociedades de crédito ao 
micro empreendedor; 
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III - fixar os critérios e os procedimentos relacionados à contabilização das operações das 
sociedades de crédito ao micro empreendedor, bem como a elaboração e divulgação de suas 
demonstrações financeiras. 
 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 12. Fica revogada a Resolução nº. 2.627, de 2 de agosto de 1999, e substituídas por esta 
Resolução as citações constantes da Circular nº. 2.964, de 3 de fevereiro de 2000, e da Carta-
Circular nº. 2.898, de 29 de fevereiro de 2000. 
 
Brasília, 26 de julho de 2001 
Carlos Eduardo de Freitas 
Presidente Interino 
 


