
Número de empresas no Brasil cresce 11% 
 
 
O número de empresas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
aumentou 11,4% em 2001, bem acima da taxa de 6,5% de 2000. Levantamento do 
Cadastro Central de Empresas de 2001, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), revela que a taxa de crescimento dos assalariados 
manteve-se praticamente a mesma (5,1% em 2000 e 5% em 2001), mas a variação 
do número de sócios e proprietários cresceu significativamente no mesmo período, 
passando de 2,5% para 8,1%. 
 
A gerente do cadastro, Maria Luiza Zacharias, disse que essa expansão do número de 
pessoas que decidiram abrir seu próprio negócio em 2001 foi resultado da alta taxa 
média de natalidade nas empresas de menor porte (até quatro pessoas ocupadas), que 
passou de 20,9% em 2000 para 24,7% em 2001. A taxa significa o aumento na 
criação de novas empresas em relação ao número total de empresas formalmente 
constituídas no ano anterior. No segmento, observa-se maior número de proprietários 
em relação ao de assalariados. 
 
Empresários preocupam-se em regularizar negócios  
O estudo revela que a taxa de mortalidade das empresas caiu de 12,4% em 2000 para 
9% em 2001, o que, segundo o IBGE, mostra a preocupação dos empresários em 
regularizar o negócio a fim de poderem se habilitar aos créditos e financiamentos 
oferecidos pela instituições financeiras do Governo e privadas. 
 
A pesquisa revela a existência de 4.235.816 empresas, 15.119 unidades de 
administração, ensino, saúde, defesa e seguridade pública e 428.890 entidades 
privadas sem fins lucrativos, que incluem o chamado terceiro setor. Juntas, essas 
unidades empregam 32,5 milhões de pessoas, sendo 81% assalariados e 19% 
proprietárias ou sócias. Em 2001, o salário médio mensal pago foi de R$ 789,00. 
 
Na avaliação de Maria Luíza, os novos empreendedores estão mais conscientes, apesar 
da sobrevida das novas empresas, principalmente das pequenas, ser, em média, de 
cinco anos. "A busca pela criação de uma nova empresa é uma alternativa que as 
pessoas estão procurando no sentido de recolocarem-se, seja prestando serviços 
terceirizados para as próprias empresas seja como uma tentativa de negócios de 
pequena monta, negócios familiares, buscando alternativas para continuarem 
sobrevivendo", explicou Maria Luíza. 
 
Segundo a pesquisadora, por isso, muitas das empresas criadas ao longo de 2001 são 
constituídas de um homem só. São empresas que trabalham basicamente utilizando a 
força de trabalho do próprio dono. 
 
O segmento do comércio foi responsável pela criação e extinção do maior número de 
empresas e, junto com a administração pública, foi a atividade que mais empregou em 
todos os estados. 
 
Comércio e setor públicos são os que mais empregam 
O comércio e a administração pública foram as principais atividades empregadoras em 
todas as Unidades da Federação em 2001. No comércio, que concentra grande número 
de empresas de pequeno porte, 49,6% do total das empresas inscritas no CNPJ 
empregavam 7,4 milhões de pessoas, quase um quarto do total de pessoas ocupadas 
no período, gerando R$ 26,6 bilhões em salários e remunerações.  



 
As empresas que tinham de 0 a 9 pessoas ocupadas representavam 95,5% do total. A 
segunda atividade de maior predomínio (administração pública direta e indireta) 
empregou 6,2 milhões de pessoas e gastou no ano quase R$ 74 bilhões em salários e 
remunerações. A terceira atividade mais importante era serviços prestados às 
empresas.  
 
As microempresas concentravam 95,5% dos negócios do setor e respondiam por 25% 
de toda a massa salarial das atividades pesquisadas no cadastro. Por outro lado, as 
grandes empresas comerciais representavam 15% do número de ocupados, com 1,1 
milhão de empregados e massa salarial de R$ 10,2 bilhões. ''As grandes empresas do 
comércio pagam mais do que o dobro do que pagam as microempresas'', informou o 
IBGE.  
 
PERFIL DAS EMPRESAS FORMAIS NO BRASIL  
2000 2001 Variação de 2000  
para 2001, em % 
Número total de empresas 4,201 milhões 4,680 milhões 11,4 
Pessoal Ocupado 30,796 milhões 32,507 milhões 5,6 Empregados 25,112 milhões 
26,361 milhões 5 
Sócios ou proprietários 5,684 milhões 6,146 milhões 8,1 
Salários pagos R$ 240 bilhões 270 bilhões 12,6 
Salário Médio R$ 738 R$ 789 6,9 
 
>> Em 2001, as empresas representavam 90,5% do total de entidades com CNPJ 
(Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). As entidades sem fins lucrativos (ONGs) 
eram 9,2%. Já as unidades da administração pública correspondiam a apenas 0,3%  
Distribuição do Pessoal Ocupado por setor 
>> Comércio 7,4 milhões 
>> Administração Pública 6,2 milhões*  
>> Indústria 6 milhões 
>> Serviços prestados às empresas 3,5 milhões 
>> Dos 6,2 milhões empregados na administração pública, 92% estão nas três esferas 
do poder Executivo -União, Estados e Municípios. 
>> O salário médio dos trabalhadores do Judiciário federal é quase duas vezes e meia 
maior do que os do Executivo: R$ 4.277, contra R$ 1.736.  
>> Os funcionários do legislativo também ganham mais: R$ 4.096 
>> Comparados com os salários da União, os pagos pelos Executivos municipal e 
estadual são menores: R$ 887 e R$ 540, respectivamente 
*Engloba as três esferas de poder -União, Estados e Municípios-, os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, além de instituições da administração indireta (autarquias, 
fundações etc). Os dados são de 2001 
Obs.: O levantamento foi feito com base em dados do CNPJ (Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas), das pesquisas de indústria e comércio do IBGE e de cadastros do 
Ministério do Trabalho. Por considerar o CNPJ, só abrange empresas e instituições 
(ONGs, fu dações, autarquias públicas etc) formais, desconsiderando a economia 
informal 
 
Fonte: Estatísticas do Cadastro Central de Empresas, do IBGE 
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