
3,8 milhões de novas empresas em sete anos 
 
Em sete anos, 3,8 milhões de pequenas e microempresas devem surgir no Brasil, segundo 
levantamento divulgado ontem pelo Sebrae-SP. O Brasil pode chegar a 2015 com 8,8 milhões 
de pequenas e microempresas. O número significaria aumento de 76% em relação à 
quantidade de empresas existentes atualmente — cerca de 5 milhões, segundo o Sebrae. Esse 
patamar deixaria o País com uma pequena empresa para cada 24 habitantes (a pesquisa 
estima a população em 210 milhões de habitantes em 2015), aproximando-se dos índices 
apresentados por países desenvolvidos em 2000.  
 
“[A proporção] aproxima o Brasil dos índices europeus registrados em 2000, quando 
Alemanha, França, Reino Unido e Itália apresentavam, respectivamente, 23, 24, 23 e 14 
habitantes por empresa”, explica o relatório, elaborado pelo Observatório das Micro e 
Pequenas Empresas do Sebrae/SP. Há oito anos, o Brasil registrava uma empresa para cada 
42 pessoas.  
 
Comércio 
 
Segundo o Sebrae-SP, das 8,8 milhões de empresas que existirão em 2015, cerca de metade 
estará concentrada no setor de comércio (55%),seguido por serviços (34%) e indústria (11%). 
O superintendente do Sebrae-SP, Ricardo Tortorella, atribui a projeção de crescimento da 
relação empresas por habitantes no País à estabilidade econômica originária no Plano Real, ao 
aumento da confiabilidade institucional, ao crescimento econômico e à consolidação da 
democracia.  
 
“Quando há crescimento econômico aliado a um ambiente institucional estável, há maior 
sensação de previsibilidade, o planejamento se torna menos difícil e o empreendedor se sente 
mais confiante em investir”, afirmou Tortorella em comunicado do Sebrae-SP.  
 
Economista do Sebrae-SP, Pedro João Gonçalves destacou que o crescimento esperado está 
associado a dois fatores fundamentais: crescimento moderado da economia e maior acesso da 
população ao consumo. “Com a melhoria da renda da população, há maior procura por 
habitação, vestuário, serviços e outros bens de consumo, o que, leva a estimular novos 
negócios”, disse o economista, em entrevista à Agência Brasil.  
 
Quanto aos riscos de se abrir uma empresa, ele informou que as chances de “uma mortalidade 
infantil”, ou seja, de a empresa vir a fechar as portas no primeiro ano de funcionamento, são 
de 29%, mas com tendência de baixa. Dado o grande número de informações, avanço da 
tecnologia com acesso a internet, elevação do grau de escolaridade e serviços de apoio como o 
do Sebrae e mesmo o desenvolvimento econômico, os empreendedores estão melhor 
preparados hoje do que no passado.  
 
“Com a inflação sob controle e crescimento moderado do mercado, está mais fácil fazer 
planejamentos. Além disso, temos mais infra-estrutura, maior difusão de informações, levando 
a mais ações empreendedoras”, completou Gonçalves. Além disso, outros elementos, como a 
criação do Supersimples, e estímulos fiscais, levam “a uma queda na taxa da mortalidade da 
empresa”.  
 
Metodologia 
 
Segundo comunicado do Sebrae-SP, a pesquisa mapeou as principais tendências econômicas 
nacionais e mundiais, fazendo um recorte do impacto do desenvolvimento econômico brasileiro 
neste cenário global. Segundo Gonçalves afirmou à Agência Brasil, previsões de desaceleração 
da economia mundial já haviam sido incorporadas, mesmo antes do agravamento da crise 
financeira nos Estados Unidos nos últimos dias.  
 
Gonçalves citou dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) segundo os quais o cenário 
para os próximos anos era de crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) mundial em torno 
de 3,7% a 3,8%, enquanto a economia norte-americana cresceria entre 0,6% e 1%. De 



acordo com Gonçalves, caiu um pouco a variação projetada para entre 3,5% e 3,6%, depois 
das primeiras ondas de dificuldades de crédito nas instituições financeiras dos Estados Unidos, 
resultante da crise cujo tamanho ainda não dá para estimar.  
 
 
 
Arquivos complementares: 
 
 
Estudo mapeia oportunidades  
 
Até 2015, os segmentos que mais apresentam oportunidades para novos empreendimentos 
são educação on-line, lojas especializadas para população com mais de 60 anos, negócios 
voltados à preocupação com a saúde e atendendo à forte emancipação do consumo das 
crianças. A previsão está no estudo Cenários para as Micro e Pequenas Empresas (MPE) do 
Estado de São Paulo 2009/2015, realizada pelo Observatório das MPE do Sebrae-SP.  
 
Segundo o Sebrae-SP, responsabilidade social e eco-soluções também são setores em 
relevância, como créditos de carbono, comércio justo, reciclagem, construções e brindes 
ecológicos, assim como produtos e serviços voltados para busca espiritual e mística (retiros, 
livros) e para estética e aparência (cirurgias plásticas e serviços).  
 
As oportunidades de negócio seguem a tendência de mudança de consumo da população. Os 
indicadores sociais do estudo ratificam o aumento da classe média. A redução das 
desigualdades e a melhora dos indicadores sociais apontam para uma maior escolaridade e 
aumento na renda das pessoas. Além disso, a pesquisa registra também um aumento da 
expectativa de vida e da idade média dos brasileiros (pessoas com mais de 40 e mais de 60 
anos empreendendo).  
 
Da mesma forma, deverá haver mudança significativa no perfil do empreendedor nos próximos 
anos. Ele terá mais escolaridade, maior expectativa de vida e aumento na renda média de pelo 
menos 12% em termos reais. Os homens continuarão sendo a maioria dos empreendedores, 
apesar do forte avanço das mulheres, que representavam 32% em 2007 e deverão ser 36% 
dos empreendedores brasileiros em 2015.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 out. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


