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Resumo: 

A ordem da vez no mundo corporativo é a busca por investimentos que tenham sustentabilidade, o que se caracteriza pela capacidade que um

sistema produtivo tem de manter-se produzindo com determinados padrões de eficiência e de qualidade no tempo e com controle de seu próprio

desenvolvimento, o que se passou a definir como desenvolvimento endógeno. Iniciativas de desenvolvimento endógeno devem favorecer a fixação

da população no território e a manutenção de uma estrutura tecnológica e financeira que favoreça o surgimento e a permanência de micro, pequenas

e médias empresas, fatores capazes de contribuir para um desenvolvimento econômico alternativo ao modelo tradicional de desenvolvimento

industrial. Nesse sentido e considerando que o acesso ao crédito é um dos principais entraves à longevidade das empresas e ao crescimento

econômico, o objetivo precípuo da pesquisa ora proposta é traçar um diagnóstico que contemple o padrão de financiamento atual e desejado de

micro, pequenas e médias empresas localizadas na região de Juiz de Fora e Viçosa, a adequação desses padrões ao esperado (dados seus

atributos) e a proposição de alternativas de acesso a financiadores potenciais que reduzam o gap entre o formato de financiamento atual e o

desejável. A escolha das cidades justifica-se por serem importantes cidades-pólo da região da Zona da Mata Mineira, região que vem sofrendo

déficits de crescimento crônicos nos últimos anos, o que a torna particularmente interessante à investigação de alternativas de crescimento

econômico sustentável. O método de trabalho é baseado na aplicação de questionários às empresas da amostra, buscando avaliar suas principais

características, oportunidades e ameaças. As técnicas estatísticas empregadas para consecução dos resultados são a Conjoint Analysis e a Análise

de Correspondência.


