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As dinâmicas orientadoras sustentáveis de planejamento e gestão dos microempreendimentos em
Cajueiro- São João da Barra- RJ, são os elementos fundamentais desse estudo e apresentadas a seguir.
Verificou-se que, desde a lei complementar, LC 128/2008, Lei Geral da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, com nova redação, ela revoga alguns preceitos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006. Com isso, constata-se que desde 2008, empreendedores deixam a informalidade e
grande parte das inciativas não sobrevive aos dois primeiros anos em virtude da concorrência no mercado.
Todavia, outros fatores podem estar relacionados a tal problemática, tais como: a falta de planejamento, o
nível de informações e conhecimento técnico-científico sobre gestão empreendedora. Diante desse desafio,
procurou-se estudar sobre o fenômeno e questionar: será que a falta desses fatores contribui para o
fechamento de pequenas empresas? Pressupõe-se que a falta de organização e de informações, podem ser
fatores cruciais no sucesso ou fracasso de um empreendimento dessa natureza. Com isso, esse trabalho
pretende desenvolver mecanismos que possam orientar os microempreendedores individuais no
planejamento e execução do plano de gestão de negócio e verificar se as ações contribuem ou não para a
permanência e crescimento do microempreedimento. Os procedimentos de pesquisa acolheram as
atividades de leituras e fichamentos na consulta bibliográfica e documental. Como estratégia de obter as
informações sobre planejamento, foram realizadas entrevistas estruturadas e sistemáticas com os
interessados, atividades que serão continuadas com as consultas, entrevistas agendadas como previstas no
projeto. Com relação aos novos empreendedores, os resultados serão abordados em outro momento em
virtude da sequência do trabalho de investigação e ação emponderadora com repercussões no mercado em
foco. Já os resultados preliminares apontam que as atividades de planejamento, gestão e orientações
gerenciais desenvolvidas, contribuem de forma positiva para continuidade e competitividade dos
orientados. Dessas atividades, concretamente, é possível inferir que o planejamento e os estudos contínuos
em metodologias de gestão empreendedora, com novas tecnologias digitais, podem mitigar ou retardar o
fechamento de pequenas empresas. Caso a hipótese seja confirmada, isso levará a segunda fase do projeto,
o desenquadramento voluntário do MEI – Microempreendedor Individual, ou o trabalho será reformulado.
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