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importância das micro e 
pequenas empresas para 
a economia brasileira é 
um fato reconhecido tanto 
pelo mercado quanto pelo 
setor público. "É fonte de 

arrecadação para o governo e gera mui
tos empregos. Em número de grandeza, 
quase 70% do trabalho na América La
tina é gerado pelas micro e pequenas 
empresas e pelo trabalho informal. Esse 
nicho é um motor gigantesco", dimen
siona a administradora Claudia Forte, 
professora do curso de Administração 
e coordenadora de Relações Interinstitu
cionais e Internacionais da Universidade 
Mackenzie, em São Paulo. A opinião é 
reforçada por Raphael Dias, diretor de 
Marketing da Empresa Júnior Fundação 
Getulio Vargas (EJ-FGV), consultoria es
tratégica formada por alunos dos cursos 
de graduação em Administração, Direito 
e Economia da instituição: "Pequenos 
empresários trazem um impacto positivo 
na sociedade e na economia como um 
todo. E isso deve ser mais valorizado". 

De acordo com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empre
sas (Sebrae), os pequenos negócios 
representam 99% das empresas brasi
leiras e respondem por 52% de todos 
os empregos formais. Ao todo, são 6,2 
milhões de empresas. Na categoria das 
microempresas, estão as que têm receita 
bruta anual inferior a R$ 360 mil. Na 
pequenas, as que faturam entre R$ 360 
mil e R$ 3,6 milhões por ano. Já na cate
goria do empreendedor individual, estão 
aqueles que têm até um funcionário e 
receita bruta anual de até R$ 60 mil. 
Com a melhora do cenário económico 
e a abertura de caminhos para atrair a 
formalização do empreendedor, a voca
ção para investir no próprio negócio tem 
encorajado mais pessoas. 

São profissionais como manicures, pe
dreiros, pintores e costureiras que pas
saram a ter acesso às linhas de crédito, 
além de contribuir para a previdência 

social e contar com uma série de benefí
cios como auxílio-doença, salário-mater-
nidade e aposentadoria. Levantamento 
do Sebrae aponta que, em média, ocor
rem no País 4.500 formalizações por 
dia. E, até 2014, a estimativa é que 
esse número chegue a 4 milhões. Por 
trás desse movimento está a mudança 
na pirâmide de classes da população ao 
longo dos últimos oito anos. Cerca de 40 
milhões de pessoas entraram na classe 
C entre 2004 e 2011. Outros 12,5 mi
lhões devem migrar para a classe média 
entre 2012 e 2014, segundo o Centro 
de Políticas Sociais da FGV. Como con
sequência, a qualificação dos pequenos 
negócios também melhorou. 

Com uma capacitação adequada e 
um conjunto de leituras e orientações, 
o risco de o negócio fechar diminui. 
Nesse ponto, entra a diferença entre 
empreender por necessidade e por 
oportunidade. Assim como ela, mais 
brasileiros estão percebendo a dife
rença. Segundo pesquisa do Sebrae, em 
2002 apenas 6% dos que resolveram 
abrir um negócio o fizeram por senso 
de oportunidade. Em 2010, essa visão 
saltou para 12%. No mesmo perío
do, as iniciativas motivadas por senso 
de necessidade caíram de 7% para 5%. 

"Quem empreende por oportunidade 
sempre obtém resultado melhor", dife
rencia Paulo Melchor, consultor da Uni
dade de Políticas Públicas do Sebrae de 
São Paulo. "As pessoas devem pensar 
que abrir um negócio é como gerar f i 
lho: requer todos os cuidados, principal
mente no começo, até que possa andar 
sozinho", compara. Para isso, saber ad
ministrar é uma qualidade fundamental. 
"A Administração ensina, fundamenta e 
consolida a prática. O ato de planejar é 
o que dá a diferença entre o sucesso e 
o fracasso", sentencia Claudia. "Ter uma 
boa Administração não significa que vai 
deixar de correr riscos, mas sim que eles 
podem ser calculados. Isso é tão impor
tante quanto ter ideias novas." 
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Mortalidade precoce 
A necessidade de qualificação pode 
ser exemplificada pelo desapareci
mento precoce de grande parte dos 
pequenos empreendimentos. No Es
tado de São Paulo, por exemplo, o le
vantamento mais recente do Sebrae 
(2009) mostrou que, nos primeiros 
60 meses de existência, o número 
dos que fecham as portas aumenta a 
cada ano. A progressão apontou que 
27% encerram as atividades no p r i 
meiro ano, 37% no segundo, 46% no 
terceiro, 50% no quarto e alarmantes 
58% no quinto ano. "No Brasil, esse 
índice, embora ainda alto, tem caído, 
principalmente em função da parcela 
de empreendedores que passaram a 
planejar um pouco mais", avalia Mar
celo Nakagawa, mestre em Adminis
tração e coordenador do Centro de 
Empreendedorismo do Instituto de 
Ensino e Pesquisa (Insper). 

O último levantamento do Sebrae 
confirma a melhora. A partir do proces
samento das bases de dados da Secre
taria da Receita Federal (2005 a 2009), 
obteve-se a taxa de sobrevivência das 
empresas com até dois anos de existên
cia. Para as que foram constituídas em 
2005, esse índice foi de 71,9%; para as 
criadas no ano seguinte, 73,1%. Para o 
grupo das empresas brasileiras consti
tuídas em 2006, a taxa de sobrevivência 
foi maior para as empresas indus
triais (75,1%), seguido pelo comércio 
(74,1%), serviços (71,7%) e construção 
civil (66,2%). Entre as regiões, o Su
deste é que apresentou a maior taxa 
de sobrevivência (76,4%), seguida pela 
região Sul (71,7%), Nordeste (69,1%), 
Centro-Oeste (68,3%) e Norte (66%). 

"A taxa de sobrevivência das empre
sas brasileiras se aproximou das mais 
recentes calculadas pela Organização 
de Cooperação e Desenvolvimento Eco
nômico (OCDE) para países como Itália 
(68%), Espanha (69%), Canadá (75%) 
e Luxemburgo (76%)", comenta Luiz 
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Barreto, presidente nacional do Sebrae, 
em comunicado emitido pela entidade. 
"Não há como cogitar de um novo mo
delo de desenvolvimento que não es
teja baseado nos pequenos negócios. 
Países como Itália e Espanha fizeram 
esse dever de casa e deram saltos espe
taculares de desenvolvimento em três 
décadas. Não é mais possível conferir 
ao segmento o mesmo tratamento que 
se dá à grande empresa", acrescenta. 

Expansão do microcrédito 
Outro setor em que o País começa a se 
equiparar às maiores economias mun
diais é o do microcrédito. "O cenário é 
de forte expansão, inclusive nos ban
cos privados. Isso está colaborando 
para a geração de empregos e para 
atingir um maior número de pessoas, 
alargando a escala de atuação", afirma 
Claudia. "Mas ainda temos muita coisa 
para fazer. Na América Latina, por 
exemplo, a Bolívia já tem uma expe
riência de microcrédito consolidada. 
Mundialmente, também temos experi
ências muito sólidas. O microcrédito 
nasceu na índia, mas a concepção de 
cooperativas de crédito surgiu na Es
panha e na Itália. Eles usam um ins
trumento que poderia ser muito útil 
para nós, que é o aval solidário: para 
que o pequeno empreendedor con
siga obter confiança, apresenta o aval 
de alguém com capital sólido." 

Claudia faz questão de ressaltar, po
rém, o esforço do governo federal nesse 
sentido. Uma das principais ações foi 
o Programa Nacional de Microcrédito 
Crescer, que realizou mais de 1 milhão 
de operações em apenas seis meses -en
tre setembro de 2011 e março deste ano-
com empréstimos que somaram mais de 
R$ 1,2 bilhão. Destinado a concessões 
de crédito de R$ 300 a R$ 15 mil, com 
taxas de juros reduzidas (8% ao ano), 
o programa envolve quatro bancos pú
blicos: Caixa Econômica Federal, Banco 
do Brasil, Banco da Amazônia e Banco 

do Nordeste. Somente nos três primei
ros meses, 218,5 mil beneficiários do 
Bolsa Família tomaram empréstimo pelo 
programa, o que permite ao governo 
federal vislumbrar uma porta de saída 
para a autonomia financeira dessa po
pulação e, aliada a isso, uma expectativa 
ainda maior de circulação de dinheiro 
e geração de emprego e renda. 
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"Estão facilitando as coisas. Antes, a 
crítica era contra falta de recursos, mas 
isso aumentou e continua expandindo. 
0 Programa Empreendedor Individual, 
com 2,2 milhões de formalizações, re
presenta um patamar histórico. É es
pectro de consolidação. As pequenas 
empresas estão crescendo, evoluindo. 
No todo, o cenário é melhor para o mi-
croempreendedor", explica Nakagawa. 

Avanços nas leis 
Aliado ao microcrédito, está o avanço 
na legislação para os pequenos em
preendedores. A Lei Complementar 
123 (que institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pe
queno Porte) deu forte impulso ao se
tor. "Tem sido extraordinária. Favorece 
os pequenos e tem a ver com princípio 
da igualdade e isonomia. Melhorou na 
questão tributária, tecnológica e de 
compras governamentais", diz Melchor. 

A elaboração da Lei Geral da Pe
quena Empresa, votada e promulgada 
no final de 2003, é uma das bandeiras 
do Sebrae. "O grande desafio é j u n -

tar os três âmbitos, federal, estadual 
e municipal", observa Melchor. Essa 
visão é compartilhada por Nakagawa: 
"Acho que falta legislação estadual e 
municipal para apoio de empreende
dores. A ideia é que as micro e pe
quenas empresas nessas duas esferas 
tenham mais dinamismo e inovação". 

Apesar da lacuna, algumas iniciativas 
que visam à desburocratização dos pro
cessos são elogiadas. Uma delas é o Sis
tema Integrado de Licenciamento (SIL), 
processo único de licenciamento de ativi
dade perante os órgãos estaduais e os mu
nicípios integrados, em que são exigidas 
apenas declarações assinadas digitalmente 
para a obtenção do certificado para solici
tações consideradas de baixo risco. Outra 
é a Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim), um sistema integrado 
que permite a abertura, fechamento, al
teração e legalização de empresas, sim
plificando procedimentos e reduzindo 
a burocracia ao mínimo necessário. 

"Com certeza, deve diminuir a buro
cracia para abertura do negócio, o que 
colabora com a emergência de muitos 
pequenos empreendimentos. Não so
mente o poder público pode aproveitar 
os processos, como registros em juntas 
comerciais, para já iniciar o período 
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de capacitação, oferecendo ferramen
tas e documentos aos pequenos em
presários", sustenta Dias, da EJ-FGV. 
Outra medida citada como incentivo 
aos micro e pequenos empreendedo
res foi o reajuste nos tetos do Simples 
Nacional, que alcançou as mais de 5,7 
milhões de empresas do sistema, in
cluindo 1,8 milhão de empreendedo
res individuais. Elas tiveram seu limite 
de faturamento anual ampliado de R$ 
36 mil para R$ 60 mil. O número re
presenta 96,6% dos micronegócios 
formais do Brasil e 95% de todas 
as empresas existentes no País. 

Setor privado 
Além da procura por planejamento e qua
lificação por parte do pequeno empreen
dedor e das ações do poder público, os 
especialistas avaliam que o setor privado 
também pode contribuir. "As grandes em
presas e seus administradores podem 
colaborar muito, não se preocupando 
apenas em levar os melhores talentos 
das pequenas empresas para seus qua
dros de dirigentes, mas sim promover 
ações como o fomento de incubadoras", 
diz Claudia. Para ela, falta maior proximi
dade das empresas com as universidades, 
como acontece nos Estados Unidos. "É 
preciso criar gente para movimentar a 
indústria criativa", resume. Nakagawa 
concorda: "Mais do que o encontro de 
boas oportunidades, vale a capacidade 
de ser inventivo e criativo. No Brasil, o 
empreendedor copia, não cria. Por isso, 
tem que aprender, se capacitar". 

Para Dias, as grandes empresas podem 
oferecer sistemas de acompanhamento 
que facilitem e auxiliem os empreende
dores. "De modo geral, as instituições pri
vadas podem ter ações que incentivem 
muito mais a prosperidade dos negócios", 
sustenta. Já a avaliação do Sebrae é a de 
que o caminho, nesta seara, são as insti
tuições sem fins lucrativos. "As grandes 
empresas têm logística, conseguem preço 
menor, são mais competitivas, possuem 
incentivos tributários etc. Quando que
rem se associar às pequenas, visam a 
melhorar sua imagem, mas também é 
indissociável do objetivo de levar vanta
gem", comenta Melchor. "Porém, podem 
colaborar financiando entidades, associa
ções do comércio e indústria, enfim, fun
dações sem fins lucrativos. Isso será muito 
importante para os micro e pequenos 
empreendedores, que também contam 
com entidades como o Sebrae, o Senai, 
o Senac e o Sesi", completa. Com esses 
incentivos e a disposição de planejar e se 
capacitar, os novos empreendedores têm 
o desafio de levar a economia brasileira 
ainda mais além. Mãos à obra. 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 35, n. 311, p. 20-25, maio 2012.
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