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ANÁLISE DAS CAUSAS QUE ACARRETARAM NA MORTALIDADE DAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DO COMÉRCIO VAREJISTA NO MUNICÍPIO DE CANOAS, RS, 
PARA O PERÍODO DE 2000 EM DIANTE. Patrícia Lazzarotti Garcia, Nelci Maria Richter 

Giacomini, Judite Sanson de Bem (orient.) (UNILASALLE). 
As micros e pequenas empresas no Brasil representam uma parcela significativa no que se refere a unidades 
produtivas, sendo importante pela criação de empregos, fornecimento de bens e serviços para o mercado interno e, 
dessa forma contribuindo para o desenvolvimento regional. Dentro desta perspectiva temos o setor varejista que vem 
demonstrando grande fragilidade configurando em um crescente número de mortalidade de empresas. A presente 
pesquisa objetiva analisar as possíveis causas econômicas que levam a empresas vinculadas ao setor varejista, de 
Canoas, a encerrarem suas atividades. Neste panorama está inserida a cidade de Canoas, 2° município gaúcho em 
arrecadação de ICMS, o 1º em geração de renda e o 4° em número de habitantes. Para compreender este setor foram 
utilizadas consulta em material bibliográfico, levantamento de dados secundários em banco de dados (RAIS, SIDRA) 
e dados primários(entrevistas com empresários). Preliminarmente constatou-se que as empresas do comércio 
varejista canoense, apresentam grande fragilidade decorrente de fatores ora de ordem estrutural, como por exemplo, a 
proximidade com Porto Alegre, menor variedade e qualidade dos produtos, falta de segurança em pontos centrais de 
acesso, ou mesmo fatores de caracter conjuntural, sobressaindo-se a perda do poder aquisitivo e o desemprego. Além 
destes elementos foram identificados, previamente, alguns tais como a falta de conhecimento do mercado por parte 
dos empresários e o não planejamento do negócio, vinculado a baixa capacitação que é consequência direta dos 
baixos níveis de escolaridade, a alta taxa de juros do mercado, os altos encargos tributários e dificuldades de acesso 
ao crédito. Contudo, deve ser ressaltado a importância das micros e pequenas empresas no fomento da economia 
Canoense. Dentro desta visão, a pesquisa, a partir da identificação das causas que acarretam na falência destas, 
propõe ações e medidas para o desenvolvimento e manutenção do comércio local. 
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