
ANUÁRIO DO TRABAIHO - Empreendimentos de micro e pequeno porte geraram 6,1 milhões de empregos formais de 2000 a 
2010. Remuneração dos empregados do segmento avançou 14,3% entre 2000 e 2010; nas médias e grandes, alta foi de 4,3% 
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As micro e peque-
nas empresas bra-
sileiras (MPEs) es-
tão contratando 
mais, formalizan-

do seus funcionários e elevan-
do salários num ritmo três ve-
zes maior do que as médias e 
grandes companhias. Dados 
do Anuário do Trabalho, elabo-
rado pelo Sebrae em parceria 
com o Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconómicos (Dieese), 
mostram que a remuneração 
dos empregados de micro e 
pequenas empresas cresceu 
14,3% entre 2000 e 2010 - em 
valores reais, já descontada a 
inflação. No mesmo período, 
os salários nas grandes e mé-
dias avançou 4,3%. 

"Para muitas pessoas, o pri-
meiro emprego surge nas mi-
cro e pequenas empresas. O 
segmento responde por mais 
da metade das vagas formais, 
emprega quase 15 milhões de 
brasileiros, por isso é tão signi-
ficativo este avanço da remu-
neração. Demonstra o fortale-
cimento dos pequenos negó-
cios e gera impacto direto na 
renda da população", afirma o 
presidente do Sebrae Nacio-
nal, Luiz Barretto. "Os micro e 
pequenos negócios respon-
dem por 40% da massa de sa-
lários paga no País", completa. 

A diferença entre os salários 

pagos nas médias e grandes 
companhias e nas MPEs foi re-
duzida em cinco pontos per-
centuais na década. A remune-
ração média nos empreendi-
mentos de pequeno porte era 
43,8% inferior à das empresas 
maiores no ano 2000, mas essa 
diferença caiu para 38,4% em 
2010. Na média nacional, os 
trabalhadores das MPEs rece-
bem R$ 1.099. Já na Região Su-
deste, o valor sobe para R$ 
1.199 - a melhor média entre 
as regiões brasileiras. 

O Brasil conta com mais de 
6 milhões de empresas, sendo 
99% delas micro ou peque-
nas. Destas, 62% possuem 
funcionários e 38% não têm 
empregados, mas geram ocu-
pação para os proprietários. 
Na última década, as MPEs 
geraram 6,1 milhões de novos 
empregos formais - 48% do 
total de postos de trabalho 
criados em dez anos. 

O número de pessoas com 
carteira de trabalho assinada 
por micro e pequenas empre-
sas saltou de 8,6 milhões em 
2000 para 14,7 milhões em 
2010, o que corresponde a 
51,6% do total de postos de 
trabalho em todo o Brasil. 

O comércio é o setor com o 
maior número de micro e pe-
quenas empresas - 51,5% do 
total - e o que mais gera pos-
tos: 41% dos t rabalhadores 
das MPE atuam na área. Em 
consequência, 38,2% da mas-
sa salarial das MPEs é decor-

rente dos estabelecimentos 
do comércio. 
FONTES DE DADOS. O Anuário 
do Trabalho da Micro e Peque-
na Empresa é uma publicação 
do Sebrae, em parceria com o 
Dieese, com base em diferen-
tes fontes de informação. O ob-
jetivo é reunir um conjunto de 
dados sobre o perfil e dinâmica 
do segmento dos micro e pe-

quenos negócios. A pesquisa 
utiliza informações da Rais, re-
gistro administrativo do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(PNAD), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), da Pesquisa de Empre-
go e Desemprego (PED), do 
Dieese, e da Fundação Seade. 

A concentração das micro 

e pequenas empresas é maior 
no interior do País. Do total 
de 6,1 milhões de pequenos 
negócios, 30,7% estão nas ca-
pitais e 69,3% nos demais 
municípios. Quase metade 
das MPEs, 47%, está em cida-
des com menos de 200 mil 
habitantes. 

O levantamento mostra 
ainda que um em cada dois 
empreendimentos de peque-
no porte está no Sudeste. Os 
quatro estados da região são 
os que reúnem o maior volu-
me de negócios do País. Jun-
tos, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Minas Gerais 
possuem 3,1 milhões de em-
presas. Na Região Sul, há 1,4 
milhão de negócios (23%). No 
Nordeste, existem 917 mil mi-
cro e pequenos empreendi-
mentos, o que equivale a 15% 
do total. No Centro-Oeste, são 
451 mil empresas (7%) e no 
Norte, 215 mil (3,5%). 

São Paulo é a unidade da 
federação que possui o maior 
volume de micro e pequenos 
negócios: 1,8 milhão de em-
presas. Em seguida, apare-
cem Minas Gerais e Rio Gran-
de do Sul, com 688 mil e 601 
mil, respectivamente. No ou-
tro extremo, Roraima aparece 
com o menor volume de ne-
gócios. Em todo o estado, há 
8,6 mil MPEs, de acordo com 
o Anuário. 
LABORATÓRIO. Localizada em 
João Monlevade, cidade com 
cerca de 70 mil habitantes no 
interior de Minas Gerais, a Me-
dilab, laboratório de análises 
clínicas de pequeno porte, vi-
rou referência em gestão no 
Brasil. Em 2010, ganhou o prê-
mio MPE Brasil do Sebrae em 
função do trabalho desenvolvi-
do em gestão e qualidade. "Uti-
lizamos uma ferramenta de 
gestão que adota uma série de 
critérios de planejamento es-
tratégico, de processos, de re-
sultados, de atendimento ao 
cliente, o que nos garantiu esse 
reconhecimento de ser empre-
sa modelo", afirma o médico e 
empresário Marcelo Barroso 
Moreira. O empreendimento 
possui 24 funcionários. 

No Sul do País é onde há 
maior concentração de em-
presas no interior. De cada 
100 MPEs, 81 estão fora da ca-
pital. Na Região Sudeste, a 
proporção é de 68 micro e pe-

quenos negócios no interior 
para cada 100 empresas. No 
Nordeste, o número alcança 
65,3% no interior, enquanto 
nas regiões Norte e Centro-
Oeste cai para 57,8% e 53,7%, 
respectivamente. 

Ainda de acordo com o es-
tudo, os brasileiros estão em-
preendendo mais. Entre 2001 
e 2009, o número de donos de 
micro e pequenas empresas e 
de trabalhadores por conta 
própria passou de 20,2 mi-
lhões para 22,9 milhões. Des-
ses 22,9 milhões, quase 19 mi-
lhões são autônomos que con-
duzem o próprio negócio sem 
empregados e 3,9 milhões, 
empresários que empregam 
trabalhadores. Juntos, eles re-
presentam 22,7% da popula-
ção economicamente ativa. 

As mulheres estão aumen-
tando sua par t ic ipação no 
mercado produtivo. Entre os 
empregadores, a proporção 
delas passou de 23,4% para 
26,3% no período. Em 2001, 
29,6% dos trabalhadores por 
conta própria eram do sexo 
feminino, enquanto que em 
2009 o volume passou para 
33,5%. Do total de emprega-
dores, 62,8% têm 40 anos ou 
mais e 60,1% possuem o ensi-
no médio ou escolaridade 
mais elevada. Dos trabalha-
dores por conta própria, 
59,6% estão nessa faixa etária 
e 29,4% têm no mínimo o en-
sino médio. 

Abrir um negócio sempre 
foi o sonho de Deuzimar Cas-
tro Noleto Junior, maranhen-
se que mora em Brasília há 
oito anos. Em janeiro de 
2011, ele se formalizou como 
empreendedor individual e 
abriu a JB Persianas e Corti-
nas. Ex-funcionário de lojas 
do ramo, onde trabalhou por 
cinco anos, Deuzimar come-
çou a própria revenda de per-
sianas e cortinas. Por dia, a 
empresa realiza cerca de cin-
co visitas a clientes. 

Os negócios aumentaram 
sua renda pessoal, passando 
de R$ 700, salário de quando 
era funcionário, para cerca de 
R$ 1,3 mil. "Deixo panfleto em 
alguns locais e quando me 
chamam vou à casa do fre-
guês. Os negócios estão cres-
cendo. O meu sonho é abrir 
uma microempresa com um 
ponto de venda. Em breve, vou 
conseguir", afirma. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 dez. 2011. Seudinheiro, p. B12.




