
Pequenas empresas geram 86% de vagas abertas no início do ano 
 
No mesmo mês do ano passado, essas companhias foram responsáveis por 69% do total de 
contratações em todo o País, mostra Sebrae 
 
Levantamento realizado pelo Sebrae constatou que 85,9% dos 118.895 empregos formais 
criados em todo o País em janeiro foram realizados por micro e pequenas empresas de até 
quatro funcionários. O estudo levou em conta dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
 
Os 102.111 postos de trabalho com carteira assinada gerados pelas micro e pequenas 
empresas é superior ao registrado no mesmo período do ano passado. 
 
Naquele janeiro, esse tipo de empresa foi responsável por 69% do total de contratações. De 
acordo com Carlos Alberto dos Santos, diretor técnico do estudo, o setor de serviços, ajudado 
pelo aumento da atividade econômica no País, puxou a alta nos empregos em janeiro. 
 
O resultado também mostra, para ele, que há uma tendência do aumento da atividade de 
micro e pequenas empresas em fun-ção do crescimento de renda e crédito verificado no último 
ano. 
 
O estudo do Sebrae também apurou que as empresas que possuem entre cinco e 99 
funcionários mais demitiram do que contrataram no primeiro mês do ano. 
 
Aquelas que contam com equipe entre cem e 499 empregados foram responsáveis por 6,3% 
do total de contratações, enquanto as que têm mais de 500 funcionários contribuíram com 
13,4%. 
 
Ontem, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que 
recebe inscrições para a primeira apresentação institucional de 2012, que acontece na próxima 
quinta-feira, às 17h30, no auditório da instituição no Rio de Janeiro. Segundo o banco de 
fomento, a palestra O BNDES Mais Perto de Você divulga as formas de atuação do Banco aos 
micro, pequenos e médios empresários, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito a esse 
segmento. 
 
Durante o evento, uma equipe do BNDES apresentará os produtos e linhas de crédito 
desenvolvidos para atender às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). No fim da 
apresentação, os técnicos esclarecem dúvidas e orientam sobre a opção mais adequada à 
necessidade de cada empreendimento. 
 
As palestras da série O BNDES Mais Perto de Você já passaram por dezenas de cidades de 
todas as regiões do País, atingindo um público de mais 20 mil pessoas. Para 2012, estão 
planejadas 18 palestras, em 14 estados das cinco regiões do Brasil. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas na página www.bndes.gov.br/palestras, onde também estão disponíveis o 
programa e o cronograma das apresentações. As vagas são limitadas e a inscrição acontece 
por ordem cronológica. 
 
Em 2011, o BNDES apresentou desembolso recorde para MP-MEs em 2011, destinando R$ 
49,8 bilhões ao segmento, crescimento de 9,02% em relação ao ano anterior. Foram mais de 
846.500 operações contratadas com MP-MEs em 2011, alta de 49,02%. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A3. A ut
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