
P
odemos perceber, nos últimos
anos, um crescimento notável de
açõesdogovernoedosetorpriva-
do voltadas às micro e pequenas
empresas (MPEs), segmento de
fundamental importância para a

economia do país. Em dezembro de
2006, o então presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sancionou a Lei Geral das MPEs,
que veio para regularizar e ampliar as fa-
cilidades tributárias e de negócios. Mas
aindahoje,seteanos depois,muitascida-
des brasileiras não regulamentaram a Lei
Geral das MPEs. Dos 5.575 municípios,
somente 3.676 o fizeram e, destes, so-
mente 1.080 a praticam efetivamente.

Pela definição, microempresa, assim
como sociedade empresária, simples e o
empresário individual, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial do Estado ou
Cartório de Registro das Pessoas Jurídi-
cas, conforme a Lei Geral das MPEs, são
todos aqueles que têm a receita bruta
anual igual ou inferior a R$ 240.000.00.
Já para as empresas de pequeno porte o
valor pode chegar até R$ 2.4000.000,00

Difícil de entender o porquê de tanta
atenção para este setor? De acordo com
dadosdoSEBRAE,divulgadosnoanopas-
sado, 99% das empresas brasileiras são
microoupequenas.Mais:asMPEssãores-
ponsáveis por 77% da geração de empre-
gos no país, também de acordo com da-
dos do instituto. Estima-se que em 2022
existirão 12,9 milhões de Empresários in-
dividuais (EI) e MPEs formais. Ou seja,
mais que o dobro, se comparado com
2011, que terminou com 5,8 milhões.

Entre 2000 e 2008 as MPEs foram as
que mais cresceram no total de empreen-
dimentosprodutivosdoBrasil.Comparan-
do com a taxa anual de crescimento de
4% para a quantidade total das empresas
brasileiras,aspequenasempresastiveram
um aumento de 6,2% e as micros, 3,8%.

AsMPESjáperceberamqueestãocon-
quistando o mercado e querem aumen-
tar sua competitividade. Um fato curio-
so, que podemos comprovar no nosso
dia-a-dia, é que os micros e pequenos
empresários não têm aversão à tecnolo-
gia. Pelo contrário: cada vez mais procu-
ram por produtos e serviços tecnológi-
cos, seja para a gestão da empresa, seja
porplataformas,quepermitemaexistên-
cia da empresa em si.

Muitos têm se deparado com o cloud
computing, que em português significa
‘computaçãoemnuvem’.Issovemaoen-
contro com o momento que estamos vi-
vendo,noquala tecnologiacloud está ca-
davezmaispresenteemnossasvidas,co-

mo por exemplo no armazenamento de
fotosnoInstagram,informaçõesnoFace-
book,ou oprópriositedosbancos.Adefi-
nição de ‘computação em nuvem’, no
seusentidomaissimples,éousoda inter-
net em rede. De acordo com o instituto
IDC Brasil, as empresas brasileiras gasta-
rão cerca de R$ 14 milhões com serviços
decloud computingem2013, oquesigni-
fica um aumento de 68,4% em relação
aos investimentos de 2012.

Por outro lado, de cada 100 MPEs
abertas no Brasil, 73 permanecem em
atividade após os primeiros dois anos
de funcionamento — os mais críticos
para uma empresa. Isso acontece devi-
do à má administração destas empre-
sas, que envolve desde gastos excessi-
vos até falta de planejamento dos cus-
tos e despesas com TI. Desenvolvido pe-
lo Sebrae, estudo mostra que, mesmo
assim, o índice de sobrevivência das
empresas no Brasil é maior que o de ou-
tros países, como a Espanha, onde a ta-
xa é de 69%, ou na Itália, 68%. Já na Ho-
landa a taxa é somente de 50%.

Não é à toa que a adoção da computa-
ção em nuvem cresce entre as MPEs. Pri-
meiro, porque o sistema permite que o

investimento inicial seja quase zero. Não
é preciso que o empresário tenha um
computador, com licenças, softwares
etc. Ele só precisa ter acesso à rede. Os
custos de gestão administrativa são bem
mais baratos quando utilizado o sistema
em nuvem. Além disso, é possível, por
exemplo, que uma loja virtual aumente
o volume de processamento somente
em uma determinada época do ano,
sem que ela tenha que investir em novos
equipamentos. Esta facilidade, baixo
custo e fácil aquisição do produto é que
tanto encanta estes empresários.

E as previsões são melhores ainda pa-
ra o próximo ano para as MPEs. Com a
realizaçãodaCopadoMundoaquinoBra-
sil,estima-sequesurgirãomaisde400ti-
pos de oportunidades de negócios para
as MPEs, especialmente as dos setores de
TI e comunicações, construção civil, tu-
rismo ou prestadores de produtose servi-
ços para o turismo. Hoje, as MPE já res-
pondem por mais de 20% doPIB (Produ-
to Interno Bruto) do país; depois da Co-
pa, a expectativa é aumentar significati-
vamente essa porcentagem.
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Itália, 68%. Já na Holanda
é de somente de 50%

OPINIÃO

Hippertt

30 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 18, 19 e 20 de outubro, 2013

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: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 19 e 20 out. 2013, Mundo, p. 30.
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