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RESUMO 

 

O presente estudo teve o objetivo de analisar as características do perfil microempreendedor 

individual da geração Z do Estado da Paraíba, visto através de pesquisas do SEBRAE um 

aumento dessa geração no segmento de empreendedorismo do estado. A pesquisa foi 

realizada por meio de uma abordagem quantitativa. A seleção da população amostral baseou-

se por microempreendedores individuais ativos com faixa etária de 18 a 27 anos, situados na 

região metropolitana de João Pessoa. O levantamento de dados deu-se por meio de um 

questionário estruturado e analisado pelo conteúdo das respostas. Os resultados permitiram 

destacar que as características: dinâmico, inovador, antenado a tecnologia, multidisciplinar, 

exigente, versátil, flexível, otimista e determinado são característica do microempreendedor 

individual paraibano da geração Z. Contribuindo com os resultados obtidos através desse 

estudo para que futuros microempreendedores individuais saibam o perfil e características dos 

profissionais no estado da Paraíba. 

Palavras-chave: Perfil microempreendedor. Geração Z. Características. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento e aplicação prática sobre empreendedorismo tornou-se popular, visto 

que novos microempreendedores principalmente da geração Z, tem arriscado seguimentos 

inovadores. Para Fagundes (2011), a geração Z é composta por indivíduos nascidos após 1993, 

categorizando no ano deste periódo pessoas com até 27 anos. 

Pesquisas realizadas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

em parceria com a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) no ano de 2017, apontam que 

cerca de 20,3% dos novos negócios foram iniciados por pessoas entre 18 e 27 anos ativos com 

empreendimentos em estágio inicial, o que representa 5 milhões de brasileiros ativamente 

como MEI. Através dessa pesquisa é possível entender como o mercado tem sido influenciado 

com os novos microempreendedores individuais jovens e sua criatividade para inserção de 

produtos e serviços prontos para serem alvos de consumo da sociedade. 

 Diante do crescimento destacado pelas pesquisas do SEBRAE em 2019, no segmento 

de empreendedorismo no Brasil e no estado da Paraíba, as estatísticas apontam uma demanda 

maior de microempreendedores individuais da Geração Z do que em anos passados, com 19% 

em 2019 contra os 9% de 2018. 

Os consumidores preocupam-se em seguir as novidades e novos nichos de produtos, 

mesmo que seja incerto o uso no futuro. Neste caso, o empreendedor é essencial para 

expansão e propagação de diversos produtos e serviços. Esses novos empreendedores tinham 



 

 

como segmento de mercado a derivação da informalidade, já emergente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, sendo necessário a criação de leis e complementações 

jurídicas para formalizar o Microempreendedor Individual nacional. 

Devido a lei complementar – LC n°128, de 19 de dezembro de 2008, que se instituiu e 

regulamentou a figura do Microempreendedor Individual no território nacional, ocorreram 

desburocratizações e simplificação no processo de formalização dos trabalhadores que antes 

eram informais, em vigor desde 1° de janeiro de 2009. Dessa forma, a simplicidade em abrir 

uma empresa possou a ser uma atratividade para jovens que estão iniciando a jornada 

trabalhista com desejo de se destacar no mundo dos negócios.  

Schumpeter (1911), responsável por iniciar os estudos do empreendedorismo voltados 

para a inovação, gerou um efeito bola de neve nas pesquisas sobre a perspectiva do 

empreender e inovar. “A essência do empreendedorismo está na percepção e no 

aproveitamento das novas oportunidades dos negócios [...] segmentado sempre em criar novas 

formas de uso dos recursos nacionais, em que sejam deslocados do seu uso tradicional e 

variado em combinações” (Fillion, 1999, p.12). Pesquisas realizadas pela empresa Mckinsey 

em 2017 retratam que a geração Z tem ideias empreendedoras guiadas por inovação em 

diversos segmentos ainda não focados como nichos de mercado, representando bem a 

perspectiva de Schumpeter (1997) e mais tarde Fillion (1999).  

De acordo com dados do Sebrae (2020), a Paraíba contabilizou mais de 4,2 mil novos 

MEIs em janeiro de 2020, com 30% da geração Z e no total 46% maior que o ano de 2019. 

Sendo 1.503 na capital João Pessoa, 603 em Campina Grande, se destacando também 

municípios como Santa Rita com 187, Patos com 119, Bayeux 118, Cabedelo com 91 e 

Guarabira com 83.  

Considerado de grande valia o estudo do perfil e das características de novos 

microempreendedores individuais com destaque na faixa etária de 18 a 27 anos na região 

metropolitana de João Pessoa. Sendo, portanto, importante para contribuir com o contexto 

socioeconômico, traçando potenciais forças e oportunidades para o perfil do empreendedor 

individual da geração Z, este estudo buscou responder a seguinte questão de pesquisa “Quais 

são as características do microempreendedor individual da geração Z na região 

metropolitana de João Pessoa-PB?  

Dessa forma, o objetivo principal desta pesquisa consistiu em traçar as características 

do perfil dos microempreendedores individuais, observado o aumento constatados através dos 

dados do SEBRAE em 2020 de MEIs da geração Z. Foi analisada a relevância nas tomadas de 

decisões, riscos, características do perfil empreendedor, investimentos inicias, para assim 

obter respostas de como a geração Z inicia um empreendimento, quais características essa 

geração tem para o empreendedorismo, oportunizando conhecimento, aos futuros indivíduos 

da geração Z que desejarem se tornar MEIs, sobre as características empreendedoras existente.  

Para alcance desse objetivo, este trabalho fundamentou-se nas habilidades a serem 

desenvolvidas para o microempreendedor individual manter o seu empreendimento sólido no 

mercado Paraibano, mesmo diante de novos cenários externos. E utilizou-se de uma pesquisa 

com MEIs paraibanos da geração Z para traçar um perfil medial somado aos dados das 

instituições de estatísticas do estado.   

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 



 

 

2.1 Empreendedorismo na geração Z 

 

O empreendedorismo, segundo Dornelas (2014), pode ser definido como a 

transformação de ideias em oportunidades, complementado por um conjunto de pessoas 

unindo estratégias para um mesmo objetivo. Para Dolabela (2014), todos nós nascemos 

empreendedores, pois a espécie humana tem esse traço. O empreendedorismo não é um tema 

que surgiu agora, mas sim um fenômeno social, coletivo e comunitário. 

Ainda para Dolabela (2014), o fundamento do empreendedorismo é a cidadania. Visa 

construir o bem-estar coletivo, ou seja, a cooperação. Antes de ser empreendedor, o indivíduo 

deve ser um cidadão. 

Hisrich, Peters e Shepherd (2014), afirma que o empreendedorismo está na situação de 

perceber a oportunidade e agir diante da mesma, buscando obter benefícios mesmo diante dos 

riscos. 

Para Samuelson (2020), a geração Z tem mais a acrescentar ao ecossistema 

empreendedor, oferecendo mudanças ao mundo do empreendedorismo. 

 Por vontade de empreender a geração Z tem fácil adaptação para começar cedo no 

empreendedorismo e ainda assim, conseguir se adaptar aos mercados aderindo assim a 

disrupção. Não importando onde atuam, esses empreendedores têm as características 

empreendedoras citados por autores renomados como Dornelas (2014) e Dolabela (2014). 

Porém, ainda para Samuelson (2020), têm conceitos e características próprias da geração que 

buscam reinventar a roda e mudar de forma significativa processos já instituídos. 

 

2.2 Microempreendedor Individual 

 

 Segundo o Portal do Empreendedor (2018), o MEI tem direito a vários benefícios 

previdenciários, como: salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por 

morte, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade. 

Em 2009 foi instituída a Lei Complementar n°128/2008, alterando assim a Lei 

Complementar n°123/2006. Criou a figura do microempreendedor Individual e modificou 

partes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. 

 De acordo com o SEBRAE (2018), o microempreendedor Individual deve ter 

faturamento limitado a R$81.000,00 por ano, não deve participar como sócio, administrador 

ou titular de outra empresa, respeitar o limite de apenas um funcionário contratado, exercer 

uma das atividades econômicas previstas no Anexo XI, da Resolução CGSN n°140, de 2018, 

o qual relaciona todas as atividades permitidas para o MEI. O Microempreendedor individual 

é enquadrado no Simples Nacional sendo isento dos tributos federais, como Imposto de Renda, 

Cofins, CSLL, PIS, IPI, e IPRJ. 

 Diante de todos esses benefícios, os indivíduos com faixa etária de 18 a 27 anos, 

categorizados por vários autores como Fagundes (2011) e Greenfield (2014), indivíduos da 

geração Z, estão ingressando no empreendedorismo. 

 

2.3 Geração Z 

 

 Para Fagundes (2011), os nascidos a partir de 1993 são chamados de geração Z, Zs, 

Zeez ou Zeds. Essa denominação derivou do termo de “Zapear”. Segundo Freire Filho e 

Lemos (2008), também podem ser utilizadas outras denominações como “geração digital”. 



 

 

Formada por indivíduos constantemente conectados através de dispositivos portáteis e, 

preocupados com o meio ambiente.  

 
Vivemos na era digital. Do reflexo das telas na face de nossos filhos, diariamente 

imersos no mar infinito da web. Da conexão constante: em casa pelo modem, nas 

ruas por meio dos celulares e em cafés com redes sem fio (wireless). Nos últimos 

anos, esse domínio da internet chegou a um dos locais mais protegidos pela 

sociedade: a escola (SHINYASHIKI, 2009). 

 

 Na área da educação, por exemplo, já se percebe de forma mais clara as mudanças de 

uma geração para outra; as crianças chegam com maior conhecimento adquirido quando 

comparado às gerações anteriores (FACCO et al., 2015). 

 Segundo Catho (2009), é comum ver crianças ingressando na escola já alfabetizada, 

algo raro em gerações passadas. O acesso fácil e precoce às informações ocasionou essa 

possibilidade. 

 De acordo com Mccrindle (2011), é inconcebível viver sem tecnologia para a geração 

Z. São nativos digitais; simplesmente não conseguem viver em um mundo sem meio de 

comunicações e as facilidades que os dispositivos tecnológicos proporcionam. Esta geração, 

muitas vezes ensinam seus pais e avós a utilizarem os equipamentos e tecnologias disponíveis. 

O que irá de certa forma, refletir nos anseios profissionais e objetivos de vida desta geração, 

já que tudo é rápido e fácil, muitos confundem a vida real com a virtual exigindo assim 

praticidade em tudo na vida. 

  

2.4 Habilidades do microempreendedor da geração Z 

 

 Para Siqueira (2012), a geração Z tem traços dinâmicos e inovadores, convivem com a 

tecnologia e a ciência conhecida como nativos da internet, fazem diversas tarefas ao mesmo 

tempo; São imediatistas, críticos e mudam de opinião diversas vezes. Preocupados com 

questões ambientais, serão profissionais mais exigentes, versáteis e flexíveis. 

 Categorizada pelo imediatismo, a hierarquia vertical não faz mais sentido para essa 

geração (MAURER, 2013). Segundo Tapscott (2010) a geração Z tem algumas características 

e habilidades que podem constituir comportamento global.  
a) Liberdade: a geração Z deseja ter liberdade na escolha do local e 

setor que deseja trabalhar, tentando sempre conciliar a vida 

profissional com a vida pessoal. 

b) Customização: com habilidade em personalizar tudo em sua rotina 

cotidiana, na tentativa de diferenciar e ser mais diversificado no 

mercado. 

c) Colaboração: a tecnologia tornou fácil a colaboração e o 

relacionamento, essa geração é hábil em compartilhar ideias, 

discussões em grupo, o que reflete no âmbito profissional. 

d) Velocidade: devido a agilidade do clique, a geração Z é instantânea. 

Facilitando o bate-papo, comunicação com superiores de forma mais 

rápida do que nunca. 

e) Inovação: é a geração que deseja e cria o novo, pois se preocupam 

com a autenticidade.  

 

Já para Siqueira (2012), a geração Z é dinâmica, tem habilidades favoráveis para 

serem versáteis e flexíveis no ambiente escolar e de trabalho. 



 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Bittar (2003, p. 131) é claro ao afirmar que a pesquisa "é o procedimento prático de 

produção de conhecimento". Em complemento, Lakatos e Marconi (2003) reforçam a 

característica formal da pesquisa, bem como o seu caráter científico e estimulador do 

pensamento e da reflexão sobre questões do cotidiano, indispensáveis para ampliar a visão 

sobre determinada realidade. 

Este estudo se propôs a estudar, especificamente, as características dos indivíduos da 

Geração Z no estado da Paraíba. O tema foi escolhido tendo como base a importância do 

jovem empreendedor na economia local. Em pesquisa realizada pelo Sebrae (2020) o número 

de microempreendedores pertencentes à Geração Z cresceu significativamente nos primeiros 

meses de 2020, motivado principalmente pela escassez de emprego enfrentada em vários 

setores. A realidade examinada foi dos microempreendedores individuais residentes na região 

metropolitana de João Pessoa, que são classificados como sendo da geração Z por conta de 

sua faixa etária, 18 a 27 anos. 

A presente pesquisa foi classificada como sendo de natureza aplicada, com abordagem 

quantitativa. Vergara (2000, p. 47) define a pesquisa aplicada como sendo “fundamentalmente 

motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos ou não”.  

Considerando os aspectos técnicos da pesquisa realizada, pode-se classificá-la como 

uma pesquisa bibliográfica, em sua parte teórica e uma pesquisa quantitativa, em sua parte 

prática. Segundo Lopes (2016), a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia tornada 

pública, deixando o pesquisador ciente acerca dos estudado sobre o assunto. 

Conhecer os principais aspectos do comportamento deste grupo pode auxiliar no 

entendimento sobre as suas motivações, definindo um perfil predominante no que diz respeito 

a essa população. Entende-se que assim poderá ser gerada uma fonte de conhecimento 

importante e que possa motivar e auxiliar a entrada de futuros empreendedores no mercado, 

como alternativa às carreiras em empresas já estabelecidas. 

 

3.2 Coleta e análise dos dados. 

 

Sendo de extrema importância a definição dos instrumentos de coleta de dados e a 

tabulação pretendida para a análise. No caso deste artigo, o instrumento de coleta escolhido 

foi o questionário com posterior tabulação dos dados coletados, transformando-os em gráficos 

e outras formas que possam ampliar o entendimento, inicialmente do pesquisador e, 

posteriormente do leitor, utilizando recursos visuais. 

Um dos passos mais importantes durante o planejamento da pesquisa foi a definição 

do público a ser estudado. A este público, considerando o âmbito da pesquisa, dá-se o nome 

de população amostral. De acordo com Vergara (1998, p. 48) “a população amostral ou 

amostra é uma parte do universo (população), escolhida segundo algum critério de 

representatividade” No estudo em questão, a população amostral não probabilística por 

conveniência foram jovens microempreendedores individuais entre 18 a 27 anos, faixa etária 

pertencente a famosa Geração Z.  

 

 



 

 

3.2.1 O Questionário de Pesquisa 

 

Em relação aos processos envolvidos no uso do questionário como meio de coleta de 

dados, Bonat (2009, p. 14) explica que "são feitas perguntas de forma ordenada, as quais 

deverão ser respondidas por escrito, sem a presença do entrevistador”. Quanto à forma de 

aplicação, Bonat (2009, p. 14) ainda relata que “os questionários poderão ser entregues em 

locais pré-determinados ou enviados para que as pessoas respondam". 

As aplicações dos questionários elaborados para este estudo seguiram a segunda 

sugestão. A aplicação foi realizada de maneira remota, pela internet utilizando como 

ferramenta os formulários disponibilizados pelo Google (Google Forms). Essa é uma 

ferramenta gratuita e muito utilizada para aplicação de pesquisas, pois é de fácil acesso aos 

respondentes e permite a centralização e uma tabulação automática dos resultados obtidos. 

Para compor o questionário foram elaboradas 23 perguntas. Em nove delas, os respondentes 

apontaram as suas características sociodemográficas entre as respostas pré-definidas para cada 

questão. As demais questões foram adaptadas de Ramos (2005) e estão relacionadas a 

características empreendedoras, as quais os respondentes escolheram a reposta dentro de uma 

escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). 

 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Esta seção expõe a análise e discussão dos resultados encontrados nesta pesquisa. 

Serão apresentados os resultados relacionados ao perfil do microempreendedor da geração Z. 

 

4.1 Características do perfil microempreendedor individual da geração Z 

 

A coleta de dados ocorreu em novembro de 2020 na capital do estado da Paraíba, na 

região metropolitana de João Pessoa que compreendem os munícios segundo a Lei 

Complementar estadual 59/2003: Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena, 

Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita, tem como principais atividades econômicas o comércio, 

a indústria, o serviço e o turismo. A população amostral não probabilística por conveniência 

do questionário aplicado teve como base microempreendedores individuais com idade entre 

18 e 27 anos e contou com a participação de 40 profissionais. 

Com o objetivo definido para a realização do trabalho e embasado na perspectiva 

teórica proposta, buscou-se compreender as características do microempreendedor individual 

paraibano da geração Z. Para isso foi realizado uma pesquisa relacionando questionamentos 

que pudessem trazer à tona essas características. Utilizando perguntas relacionadas ao perfil 

pessoal, familiar e cultural do MEI paraibano da geração Z. 

Foram coletadas informações que pudessem colaborar com a idade atual e gênero dos 

microempreendedores individuais da geração Z, exposto no Gráfico 1. Sendo variante dos 18 

anos até os 27 levando em conta os autores e agentes institucionais citados neste artigo.  
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Gráfico 1 – Faixa etária dos participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020). 

 

De acordo com o exposto no Gráfico 1, a média de idade, com a amostra coletada, 

apresentou resultado de 22.5% para 23 anos, 17,5% para 25 anos, 17,5% para 24 anos e 10% 

para 22 anos. Apenas 7,5% dos indivíduos têm 27 anos e 2,5% têm18 anos. Sendo 23 anos a 

maior média de idade (22,5%) atualmente no cenário de perfil microempreendor individual na 

Paraíba. 

O Gráfico 2 apresenta a distribuições por gênero dos MEIs paraibanos que 

responderam à pesquisa. 

 

Gráfico 2 – Gênero dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020). 

 

A partir dos dados observados no Gráfico 2, percebe-se que o gênero feminino 

predominou entre os microempreendedores individuais que responderam o questionário, 

representado por um percentual de 60%, enquanto a participação de pessoas do gênero 

masculino obteve uma representação de 40%. O que se diferencia dos dados apresentados no 

relatório divulgado pelo Sebrae (2020), em que o gênero masculino é responsável por 54,4% 

dos novos MEIs, comparado ao gênero feminino que é de 45,6% MEIs.  

O Gráfico 3 expõe o grau de instrução dos respondentes da pesquisa, considerando o 

ensino fundamental, o médio, a graduação e a pós-graduação. 
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Gráfico 3 – Grau de instrução dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020). 

 

Segundo (Catho, 2009) é comum ver as crianças ingressando na escola já alfabetizada 

na geração Z. Com os resultados obtidos na pesquisa dentro das 40 amostras, foi identificado 

a ausência de indivíduo no ensino fundamental ente os respondentes da pesquisa, 12,5% no 

Ensino médio, 25% cursando a graduação, 47,5% com a graduação concluída e 15% na pós-

graduação, conforme os dados observados no gráfico 3. A partir dos dados obtidos, percebe-

se que a geração Z se preocupa com a formação acadêmica e preparação profissional para o 

mercado de trabalho. 

A renda familiar desses indivíduos também foi coletada para análise de dados e 

apresentadas no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Renda familiar dos participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020).  

 

De acordo com os dados expostos no Gráfico 4, 7,5% dos respondentes possuem renda 

até R$1.045, 15% até R$2.500, 37,5% até R$4.000 e 37,5% acima de R$5.000. Segundo o 

economista Esperandio (2020), pessoas com renda entre R$4000 e R$10.000 são 

considerados da classe C, mais conhecida como classe média nas classes sociais, sendo 

notório através do Gráfico 4 que a maioria, com 40% da população pesquisada, são 

pertencentes a famílias de classe C, logo buscam uma melhoria salarial para complementar a 

renda. 
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Os dados a respeito do faturamento anual do empreendimento dos indivíduos que 

responderam à pesquisa são apresentados no Gráfico 5, a seguir. 

 

Gráfico 5 – Qual a média de faturamento anual do seu micro empreendimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020).  

 

Segundo a Lei complementar 123/06, o microempreendedor individual é aquele que 

tem receita anual de até R$81.000,00. Na população amostral de 40 microempreendedores 

paraibanos, foram obtidos resultados de faturamento que pode servir para análise de 

investimento no território paraibano, sendo 47,5% do faturamento anual de até R$20.000, 5% 

com faturamento de até R$40.000, 30% com faturamento de até R$60.000 e 17,5% com 

faturamento de até R$81.000. Dos 40 microempreendedores 7 já estão no limite do 

faturamento regimentado pela Lei complementar 123/06.  

Na Tabela 1 são apresentados os dados relacionados ao tempo do empreendimento dos 

empreendedores que responderam a pesquisa. 

 

Tabela 1 – Há quanto tempo é microempreendedor? 

 

Tempo 

 

Até 2 anos  34 85 

De 3 a 5 anos 4 10 

6 anos ou mais 2 4 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores (2020). 

 

De acordo com dados do Sebrae (2019), a Paraíba contabilizou mais de 1.260 

microempreendedores da geração Z, sendo no total 46% maior que o ano de 2018. Com 

análise dos dados colhidos, o resultado é de 85% de microempreendedores individuais com 

até 2 anos de atuação de atividade. Ou seja, a realidade do aumento de novos 

microempreendedores individuais foi constada na pesquisa de campo deste trabalho. 

O Gráfico 6 mostra o percentual de respondentes dos que solicitaram auxílio de algum 

parente, amigo, empréstimo ou financiamento para executar o negócio. 
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Gráfico 6 – Você teve auxílio de algum parente, amigo, empréstimo ou financiamento 

para executar suas atividades empresárias?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020). 

 

Analisando o gráfico 2 presente neste artigo percebe-se a criação de microempresas 

durante cenários econômicos adversos no estado paraibano. Percebendo que na tabela 1 a 

maior variante de idade dos microempreendedores é 23 anos, são pessoas recém formadas na 

graduação procurando engajamento no mercado de trabalho. Logo, com esse gráfico, 

analisamos que 77,5%, ou seja, 31 indivíduos da população amostral procuraram auxílio 

financeiro para iniciar o seu negócio, sendo um dado extremamente relevante para a pesquisa. 

Sobre planejar a expansão do empreendimento, o Gráfico 7 aponta a intensão dos 

responder sobre planejar ampliar o negócio. 

 

Gráfico 7 – Você planeja expandir seu micro empreendimento nos próximos anos?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020). 

 

Foram obtidos dados para expansão desses micros empreendimentos, sendo que 95% 

dos 40 microempreendedores individuais, ou seja, 38 profissionais desejam expandir o seu 

negócio nos próximos anos. Com base nessa informação é possível observar que, o 

profissional que atua nesse segmento busca cada vez mais inovar seu empreendimento para 

torna-lo mais atrativo afim de expandi-lo. Para Costa (2011), o bom posicionamento da marca 

no mercado, a perspectiva de realização de projetos inovadores, a transparência quanto aos 

valores e a cultura da empresa, a flexibilidade, a autonomia, o bom clima organizacional e as 

possibilidades de qualificar-se continuamente são característica que levam a ideia de expansão 

de um empreendimento para uma empresa sólida e pontual no mercado. 

77,50%

22,50%

SIM NÃO

95,00%

5,00%

SIM NÃO



 

 

O Gráfico 8 apresenta o percentual de MEIs pesquisados que tiveram algum 

contratempo por não avaliar bem as escolhas e agir por impulso. 

 

Gráfico 8 – Teve algum contratempo/prejuízo por não avaliar bem suas escolhas e agir 

no impulso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores (2020). 
 

 Para Cassio Bobsin (2015) empreender é um risco que quando solidificado torna-se 

um negócio estável. Já é um risco o empreendimento quando não avaliado ou estudado, para a 

geração Z se torna mais difícil quando suas características são impulsoras. Segundo Maurer 

(2013), a geração Z se torna categorizada por seu imediatismo, a hierarquia vertical não faz 

mais sentido para essa geração. Com média de 95,00%, 38 indivíduos da pesquisa contaram 

com prejuízos por não avaliar as escolhas e decisões durante as tomadas de decisões para seus 

micros empreendimentos, características bem predominantes na geração Z.  

A seguir, a Tabela 2 apresenta as respostas para as características relacionadas pela 

literatura aos empreendedores. As respostas para a tabela foram coletadas seguindo o grau de 

concordância de 1 para discordo totalmente até 5 concordo totalmente. 
 

Tabela 2 – Como se classifica em cada um desses itens ao fundamentar e planejar ser  

microempreendedor na sua idade? 

Continua 

Perguntas 
Grau de concordância % 

Média 
Desvio 

padrão 1 2 3 4 5 

Persigo os sonhos- nunca desisto 2,5 2,5 15 20 60 4,325 0,99 

Aposto no que acredito 2,5 0 17,5 17,5 62,5 4,375 1,01 

Tenho coragem 5 0 10 22,5 62,5 4,375 1,02 

Tenho otimismo 2,5 0 12,5 22,5 62,5 4,425 0,902 

Enxergo o que outros não enxergam 2,5 2,5 15 17,5 62,5 4,35 1,00 

Corro riscos 5 2,5 17,5 22,5 52,5 4,15 1,12 

Tenho inspiração – paixão 2,5 15 22,5 17,5 42,5 3,825 1,21 

Tenho determinação 0 5 9 25 1 4,425 0,90 

Tenho inovação e criatividade 1 0 4 8 27 4,5 0,90 

Relaciono bem com as pessoas. 1 0 4 8 27 4,5 0,87 

95,00%

5,00%

SIM NÃO



 

 

Continuação 

Perguntas 
Grau de concordância % 

Média 
Desvio 

padrão 

Influência dos parentes 3 10 7 7 13 3,425 1,37 

Influência da escola ou faculdade. 10 8 10 7 5 2,725 1,35 

Necessidade financeira 1 4 13 13 9 3,625 1,02 

Influência das redes sociais 9 6 11 5 9 2,975 1,45 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores. 

 

 Considerando as características apontadas pelos empreendedores, entende-se o 

conceito de empreendedorismo como a arte de “buscar e transformar os sonhos em realidade” 

(Dolabela, 2003, p.38). Já que a arte de “buscar” está diretamente relacionada à obtenção dos 

recursos e competências necessários à realização do sonho, a “transformação dos sonhos em 

realidade” está diretamente relacionada à vontade, ao espírito e ao comportamento de 

empreender e buscar a realização dos sonhos. Empreender é uma ação realizada por pessoas 

determinadas, que se autoconhecem e conhecem seus limites, que estão prontas para agir e 

dispostas a arcar com as consequências de seus atos. Sabendo disso, o perfil do 

microempreendedor paraibano da geração Z seguindo os dados colhidos com a pesquisa 

aplicada, mostra que 60% dos profissionais participantes têm como atributo a característica de 

buscar os sonhos e nunca desistir. Analisando esses dados com média de 4,325 e desvio 

padrão de 0,99, mesmo enfrentando consequências temos um perfil sonhador de 

empreendedor, que para Dolabela (2006), faz parte da característica de um empreendedor.  

Outrossim, esses empreendedores apostam no que acredita com uma média de 62,5%, 

buscando com coragem e otimismo realizar todos os sonhos profissionais e muitas vezes se 

destacam por enxergar o que outras gerações não enxergam como segmento de mercado.  

O perfil arriscado é uma característica predominante na geração Z, uma vez que os 

indivíduos dessa geração costumam correr risco, com cerca de 52,5% da população amostral 

analisada, uma média de 4,15 e desvio padrão de 1,12, a geração Z está disposta a vivenciar 

consequências de riscos a fim de conseguir o objetivo alcançado profissionalmente. 

Para Siqueira (2012), A geração Z tem traços dinâmicos e inovadores, convivem com 

a tecnologia e a ciência conhecida como nativos da internet, fazem diversas tarefas ao mesmo 

tempo, são imediatistas, críticos e mudam de opinião diversas vezes. Preocupados com 

questões ambientais; são profissionais mais exigentes, versáteis e flexíveis.  

Com a pesquisa foi analisado que o perfil do microempreendedor da geração Z tem 

como determinação, inovação e criatividade três pilares base para o desenvolvimento das 

atividades, conforme estudado neste artigo, com média amostral de 65% de relevância dessas 

características. A geração Z se destaca na era digital, segundo estudos de Fagundes (2011) e 

Mccrindle (2011) e tem como característica um bom relacionamento com o público já que 

para empreender é necessário conhecer o cliente. O que motivou os microempreendedores da 

geração Z do Estado da Paraíba para idealizar as atividades de empreendedor, segundo a 

pesquisa realizada, foram os seus parentes e a necessidade financeira.  

Objetivando assim a fundamentação de um novo negócio, de identidade pessoal e 

idealizada por cada MEI paraibano da geração Z, esta pesquisa contribuiu com a identificação 

das características e do perfil do microempreendedor da geração Z. 

  



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É notório que a quantidade de microempreendedores individual da geração Z, com 

faixa etária de 18 a 27 anos, vem crescendo anualmente em diversos ramos organizacionais. 

Por conseguinte, o objetivo dessa pesquisa foi de analisar quais as características de perfil do 

microempreendedor individual da região metropolitana de João Pessoa. Este foi alcançado, 

uma vez que foi possível apresentar gráficos e tabelas com elementos oriundos da teoria e da 

prática relacionada às características mencionadas. 

 Desta forma, através do conteúdo presente no referencial teórico, foi elaborado um 

instrumento de pesquisa para obtenção de dados. De acordo com os dados levantados, 

percebeu-se que a pesquisa teórica presente neste artigo se equipara com a pesquisa de campo 

realizada com os microempreendedores individuais da região metropolitana de João Pessoa. 

Constatou-se também que os dados podem ser relevantes para futuros microempreendedores 

que desejam iniciar suas atividades dentro do território paraibano, visto que, esses 

empreendedores iniciaram ainda com 18 anos no mercado de trabalho como informal, 

formalizando-se como MEI para realizar sonhos como abrir seu próprio negócio. Através da 

pesquisa foi analisado que 47,5% da população amostral tem o curso superior concluído e a 

renda da família acima de R$5,000 reais. 

 Também foi analisado os motivos para empreender, como respostas comuns entre os 

indivíduos estudados temos a falta de empregabilidade e oportunidade de começar um 

negócio do zero. Aproximadamente 47,5% do público estudado tem o faturamento anual de 

R$20.000,00, que equivale aos anos iniciais do empreendimento, já que 70% teve a iniciativa 

empreendedora em menos de 2 anos. 

 Por ser uma geração de pessoas ainda ingressando no mercado de trabalho, não 

portadores de uma bagagem vasta e experiente no campo, foi necessário para 77,5% dos 

microempreendedores contar com auxílio financeiro de algum parente ou financiamento para 

iniciar as atividades. Mesmo diante desse cenário, 95% dos microempreendedores da geração 

Z deseja expandir seus negócios nos próximos anos. 

 Através do questionário aplicado o perfil dos microempreendedores individuais 

paraibanos da geração Z tem as seguintes características: perseguir os sonhos, inovadores no 

que acreditam, coragem, otimismo, observadores enxergando o que outros não enxergam, são 

amantes do risco, apaixonados pela inspiração, determinados, relacionam-se bem com todas 

as gerações e têm necessidades pessoais de realização imediatas. Mesmo correndo riscos, 

esses microempreendedores veem a Paraíba como um vasto campo para novos segmentos de 

mercado. 

 Foi analisado também que alguns microempreendedores que já estão na ativa há algum 

tempo estão expandindo o faturamento no estado e, provavelmente, daqui há alguns meses 

não se enquadrarão mais na categoria. Dessa forma, ocorrendo o pagamento de mais impostos 

e outras despesas inexistentes ao MEI. Mediante a esses dados, a pesquisa não buscou exaurir 

o tema tão completo, limitando-se ao microempreendedor individual por lidar com um 

universo tão vasto como o relacionado ao empreendedorismo. 

Contudo, as características apresentadas sobre os MEIs da geração Z da região 

metropolitana de João Pessoa, podem refletir também em algumas características presentes 

em empreendedores de outras modalidades de enquadramento de empresas, assim como em 

outras regiões, ampliando as contribuições propostas pelo estudo.  



 

 

Como exemplo de alguns futuros estudos, sugere-se s seguintes questões de pesquisa: 

Quais os acertos foram determinantes para o crescimento dos microempreendedores 

individuais da geração Z da região metropolitana de João Pessoa (ou de outra região)? E 

como outra sugestão de contribuição para agregar a limitação desse estudo a linha de pesquisa: 

Quais os riscos e dificuldades dos microempreendedores individuais da geração Z no 

território metropolitano de João Pessoa (ou de outra região)? Ampliando assim a forma de 

abrangência desse estudo para uma continuação de aplicação sobre o tema e verificando 

também os resultados em contextos diferentes daqueles abordados no presente estudo. 

Para o pesquisador deste trabalho, a relevância desse perfil inovador e criativo será 

fundamental para um futuro micro empreendimento sabendo assim as características da 

geração Z, por se enquadrar em tal geração e perfil equiparado de arriscar e idealizar o sonho 

e vontade do próprio negócio. Os indivíduos dessa geração podem policiar os aspectos de 

fraquezas para gerar oportunidades e forças para um futuro acerto no empreendimento, 

conhecendo todas as características desse perfil e facilitando as melhorias necessárias para um 

bom perfil microempreendedor, alavancando assim os aspectos profissionais estudados 

através das características do perfil empreendedor da geração Z. 
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