
Um exército 
em expansão 
Desde 1989, o número de postos 
de trabalho no setor mais que dobrou. 
Mas a renda média ficou menor 

continua a concentrar a maior parcela 
dos postos de trabalho criados pelas pe-
quenas empresas. No período em aná-
lise, os empreendimentos paulistas fo-
ram responsáveis por uma em cada cin-
co vagas criadas, 19% do total. A parti-
cipação relativa no total de ocupações, 
por sua vez, manteve-se praticamente 
inalterada, com um discreto recuo de 
22,4%, em 1989, para 21,1%, em 2008. 

Presidente do Ipea, o e c o n o m i s t a 
Marcio Pochmann considera que o 
Japão é um dos países que aprende-
ram a dar valor aos negócios menores. 
"Eles criaram um banco público para 
as micro e pequenas empresas, para 
dar condições semelhantes às que as 
grandes conseguem por conta do seu 
poder de mercado." 

No caso brasileiro, apesar de o aces-
so ao crédito ter melhorado recente-
mente, o problema passa pela redu-
ção do número dos bancos e com uma 
transferência de poupança que refor-
çou a concentração econômica. "Há 
um desvio da poupança do Norte e 
Nordeste para os estados do Sul e Su-
deste", diz Pochmann, para quem o 
BNDES não é a instituição adequada 
para prover crédito para o segmento, 
por lhe faltar a necessária capilarida-
de. Pochmann defende a constituição 
de uma agência de produção e difusão 
do conhecimento tecnológico. Nesse 
caso, a presença direta nos municípios 
também é vista como essencial. "Pre-
cisaríamos criar uma espécie de Em-
brapa urbana, além de um ministério 
exclusivo para o segmento", diz. 

A nova conjuntura em que essas em-
presas entraram, especialmente a partir 

A M B I E N T E j u r íd ico e 
econômico menos hos-
til às empresas de por-
te pequeno ref le te-se 
no número de postos de 
t rabalho criados pelo 
segmento. Após patinar 

ao longo dos anos 90, diante da inflação 
elevada e sucessivas crises cambiais en-
frentadas pelo País, os micro e peque-
nos empreendimentos ganharam fôle-
go desde a estabilização econômica. 

Nos anos 2000, a despeito das tur-
bulências, entraram em uma rota as-
cendente. Em 2008, o crescimento do 
PIB concentrado no mercado domésti-
co resultou em 31 milhões de ocupados 
em empreendimentos com até dez tra-
balhadores. Em 1989, segundo o Ipea, 
esse total era bem menor: 14,1 milhões 
de postos de trabalho, crescimento foi 
de mais de 100%. 

A análise do Ipea chama a atenção 
para alguns aspectos negativos des-
se crescimento. Por um lado, o cenário 
macroeconômico adverso da década 
de 90 ampliou a oferta de mão de obra 
disponível, tendência acompanhada de 
queda do rendimento médio dos ocupa-
dos nos pequenos negócios. A redução 
foi de 1% em termos nominais, porém, 
bem maior em termos reais (desconta-
da a inflação do período), de 17,5% entre 
1989 e 2008. Além disso e embora tenha 
ocorrido uma queda na taxa de pobre-
za, houve aumento na quantidade de 
pobres ocupados em pequenas empre-
sas: 1 milhão a mais. 

No mesmo período, a taxa de pobre-
za absoluta caiu de 30,3% para 17,4%. O 
Ipea ressalta ainda a hegemonia econô-
mica do Sudeste. O estado de São Paulo 



tivas como essa. E isso porque a socie-
dade está sensibilizada para esse tema, 
uma tendência internacional." 

Nas salas de aula, diz Andreassi, o 
movimento em direção aos pequenos 
empreendimentos é perceptível. O in-
teresse dos alunos pelo tema é crescen-
te, ao contrário do que ocorria alguns 
anos atrás, quando as corporações apa-
reciam no topo da lista de prioridades 
profissionais dos estudantes. 

ceiras de grande porte, como o ban-
co norte-americano Goldman Sachs, 
também apostam no segmento, diz Ta-
les Andreassi, coordenador do Centro 
de Empreendedorismo e Novos Negó-
cios da FGV-SP. "O Goldman participa 
de um projeto internacional de capaci-
tação de 10 mil empreendedores, inclu-
sive mulheres brasileiras, no qual eu co-
laboro. E eles fazem isso porque o re-
torno de mídia é muito bom para inicia-

da criação do Simples, começa a atrair o 
interesse dos bancos privados, tradicio-
nalmente mais afeitos a atender as mé-
dias e grandes. Na quinta-feira 9, por 
exemplo, o Itaú, em parceria com a Mi-
crosoft, lançou uma consultoria on-line 
para atender micro e pequenos empre-
endedores. Além de dar informações fi-
nanceiras, a ferramenta pretende auxi-
liar os novatos em informática. 

Algumas outras instituições finan-
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