
Faturamento mantém ascensão e emprego permanece em queda  
 
Para o Sebrae-SP, desempenho positivo ocorre em base deprimida. O faturamento nominal das 
micro e pequenas empresas estaduais apontou alta de 6,3% em janeiro deste ano na comparação 
com o mesmo período do ano passado. Esse é o resultado da Pesquisa de Conjuntura das Micro e 
Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Pecompe), realizado mensalmente pelo Sebrae-SP, 
em parceria com a Fundação Seade. Os setores envolvidos são indústria de transformação, 
comércio e serviços.  
 
O setor que apresentou maior destaque foi de serviços, que cresceu 10,2%. A indústria subiu 7% 
e o comércio 4,9%.  
 
A pesquisa também mostrou que a região metropolitana de São Paulo cresceu 8,2% no período de 
janeiro de 2003 em relação ao ano passado e o interior registrou ganho de 4,3%. Segundo Mauro 
Aurélio Bedê, economista do Sebrae, os aumentos ocorrem "em cima de uma base deprimida". 
Em janeiro de 2002, período foi de atividade econômica fraca em comparação com este ano. Para 
ele, as micro e pequenas empresas mostram uma recuperação modesta, mas ainda abaixo dos 
índices de inflação. "É positivo, mas ainda é muito modesto", afirma.  
 
O mês de janeiro apresentou uma piora na segunda quinzena com a iminência da guerra 
envolvendo Estados Unidos e Iraque em relação à primeira.  
 
Segundo a Pecompe, a receita bruta de janeiro deste ano apontou retração em relação ao mês de 
dezembro. O levantamento registrou queda das micro e pequenas empresas de 8,3%. A retração, 
segundo Bedê, é atribuída à questão sazonal do período. Em janeiro, as indústrias concedem 
férias coletivas aos funcionários e as vendas no comércio caem no período pó-Natal.  
 
A queda na indústria foi de 10,3%. No setor de serviços, a retração atingiu 8,6% em janeiro de 
2003 ante 2002 e o comércio caiu 7,3%. A região metropolina de São Paulo retraiu 7,3% e o 
interior 9,5%. Segundo Bedê, a queda no interior do estado também é sazonal.  
 
Pessoal ocupado  
 
O número de empregados na micro e pequenas empresas em todo o estado de São Paulo 
apresentou variação negativa de janeiro de 2003 com o mesmo período do ano anterior. O índice 
registrou retração de 7,3%. Segundo Bedê, no período há queda de consumo e da renda real do 
trabalhador. Além disso, a retração do pessoal ocupado nas micro e pequenas empresas é 
consequência do ajuste realizado pelas empresas em 2002. O comércio ficou com a maior 
retração de 8,3%. O setor de serviços e indústria caíram, respectivamente, 6,9% e 5,5%.  
 
Na comparação de janeiro deste no ano ante dezembro, o índice permanece negativo. A variação 
negativa é de 0,9%. O motivo da queda é atribuído ao fator sazonal do período. Bedê explica que 
no mês de dezembro ocorre maior número de contratações de funcionários e em janeiro o 
movimento é contrário, de dispensa dos empregados. O comércio foi o setor que apontou maior 
baixa de 1,4%. A indústria caiu 0,8% e serviços retraiu 0,1%.  
 
Em relação à folha de pagamento dos funcionários, a variação apresentou retração quando 
comparado o mês de janeiro de 2003 a dezembro. A queda foi de 31,5%. De acordo com o 
economista, a variação negativa é esperada porque "as micro e pequenas empresas concentram o 
pagamento do 13º salário em novembro e dezembro". Na comparação de janeiro deste ano com o 
mesmo período do ano passado, o índice aponta estabilidade de 0,2% positivo.  
 
 
 
 



Perspectivas  
 
Segundo Bedê, o faturamento nominal deve mostrar uma recuperação nos próximos meses. "A 
recuperação deverá ser tímida e modesta e abaixo da inflação", afirma.  
 
As perspectivas para 2003 dependem do cenário internacional com a guerra. Na avaliação de 
Fernando Sampaio, sócio-diretor da LCA, o consumo deve retomar no segundo semestre deste 
ano.(Gazeta Estado de São Paulo/Página 1)(Soraia Haddad)  
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