
 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
 

Autor: 
ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA 

 

Título: 

FATORES DETERMINANTES 

PARA O CRESCIMENTO DE EMPRESAS 

JOVENS: 

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E DO 
EMPREENDEDOR 

Linha de Pesquisa:  Estratégia em Organizações e Comportamento 
Organizacional 

Orientador:  Prof. Dr. Luiz Antônio Antunes Teixeira 

 

Resumo:  

O mundo vive uma era de integração e mudanças econômicas e culturais sem 

precedentes, que impulsionam a realização de novos negócios e o crescimento de 

empresas. Mesmo num momento de crise que assola as grandes potências 

mundiais, o Brasil, paradoxalmente, vem experimentando certa euforia, ao 

demonstrar ao mundo níveis favoráveis de crescimento. Diante desse cenário e 

inspirada pelo trabalho espanhol intitulado “Factores determinantes del crecimiento 

en empresas jóvenes. Evidencias de una comparación internacional”, esta 

dissertação elegeu como objetivo analisar fatores que determinam o crescimento 

de empresas jovens, em Belo Horizonte, considerando-se como crescimento o 

aumento registrado no número de seus colaboradores (empregados). Desse 

objetivo, surgiu outro, específico, que foi perseguido na execução da pesquisa: 

analisar fatores que contribuem para o crescimento de empresas jovens em Belo 

Horizonte, relacionados com as características da empresa e do empreendedor. 

Com base no referencial teórico, foram demarcados os fatores relativos à empresa 

(clientes que compram sistematicamente, concorrência, multipropriedade da 

empresa e inovação) e ao empreendedor (faixa etária, nível de escolaridade, 

experiência e necessidade ou oportunidade para o negócio) que poderiam ser 

analisados como determinantes para o crescimento da empresa. Foi empreendida 

uma pesquisa de caráter exploratório e de natureza quantitativa e qualitativa, e 
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realizado um estudo transversal único, coletando-se informações de uma amostra 

por conveniência de 60 empresas. A partir dos dados desta pesquisa, foi possível 

analisar e entender como os fatores definidos determinam o crescimento de uma 

empresa. Todavia, diversos outros estudos complementares se mostram ainda 

necessários para aprofundar a compreensão do tema em questão. 
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