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4

A POLÍTICA PUBLICA EM RELAÇÃO ÀS PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS

1. DIAGNÓSTICO
O presente trabalho visa analisar, num primeiro momento, as influências das decisões
governamentais, e movimentos econômicos, nas pequenas e médias empresas, com foco na
análise das políticas específicas, além das políticas gerais, que afetem direta ou indiretamente
o setor. Como segundo objetivo, pretende-se utilizar os conhecimentos adquiridos para criar
meios para intervenção nas políticas analisadas.
Este segmento é de extrema importância para a geração de renda e empregos,
principalmente em regiões não aquinhoadas com a existência de grandes grupos econômicos
e, ou, grandes indústrias.

1.1 Dados estatísticos (sobre PME):
1.1.1 Distribuição Geográfica (SEBRAE 2003/2009, ONLINE):
Região:

A – Formal

B – Informal

Relação: B/A

Centro
Oeste

418.365

656.124

1,6

854.036

2.732.553

3,2

195.617

756.937

3,8

2.946.051

4.665.141

1,6

1.372.627

1.525.209

1,1

5.786.696

10.335.964

1,7

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Total
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1.1.2 Distribuição por atividades (SEBRAE, 2009, ONLINE):

Comércio

52%

Serviços

33%

Indústria/Construção

15%

1.1.3 Empregados com carteira assinada (SEBRAE, 2009, ONLINE):
Região:

A)

B)

Número de

Número de

B/A:
Média
de empregos:

Empresas:

Empregados:

C. Oeste

172.088

1.029.131

6

Nordeste

332.347

2.018.609

6

545.032

7

1.107.341

7.158.395

6

496.264

2.868.872

6

2.185.775

13.620.039

6

Norte
Sudeste
Sul
Total

77.715
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1.1.4 Ranking das atividades empreendedoras (GEM, 2005, ONLINE):

Atividade empreendedora em novos
negócios
Ranking dos países (2005)

1. Venezuela

7. Brasil

2. Tailândia

8. Chile

3. Nova Zelândia

9. Austrália

4. Jamaica

10. Islândia

5. China

11. Irlanda

6. EUA

12. Argentina

1.1.5 Taxa de sobrevivência das empresas (SEBRAE, 2007, ONLINE):
Ano

% sobrevivência (até 2 anos)

2002

51

2005

78

1.1.6 Origem do financiamento dos novos negócios (IADB, 2002, ONLINE):
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1.1.7 Lei 123/06 (*) - implantação:
Região:

%

C. Oeste

69,74

Nordeste

53,40

Norte

58,13

Sudeste

31,95

Sul

82,41

Geral

54,91

(*) Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
(PLANALTO, 2010, ON-LINE).

1.2 Análise dos dados:
Os elementos até agora demonstrados, e sua análise, demonstra que a informalidade
ainda impera no segmento, pois para cada empresa constituída existem 1,7 empresas
informais. Do total de empresas formalizadas somente 38% tem empregados com registro. A
informalidade é maior nos estados do Norte e Nordeste.
A grande maioria das empresas de pequeno e médio porte se dedica à área comercial e
de serviços. Não sendo muito representativas no setor industrial e de construção. O número de
empregos médios gerados pelas empresas que mantém empregado registrado é constante em
todas as regiões do país, em torno de seis pessoas.
Pode se desprender, também, dos números apresentados, que a grande parte das
empresas é administrada em família, sem utilização de mão de obra contratada. As pequenas e
médias empresas são mais concentradas no setor de comércio e serviços, pois é área onde não
se utiliza de mão de obra técnica, como seria o caso da indústria e da construção.
As pequenas empresas normalmente preenchem a necessidade local de moradores que
não se disponham ao deslocamento para efetuar compras ou realizar serviços de pequeno
porte, os pequenos empresários embora apresentem preços, em geral, mais caros que os

8

grandes grupos, compensam estes gastos por evitarem os custos do deslocamento,
estacionamento, etc.
Outro fator a favor dos pequenos empresários, são os locais que não apresentam
atratividade necessária para implantação de negócios administrados por grandes grupos.
Estas vantagens podem deixar de existir a partir do momento em que o próprio
crescimento econômico torne atrativa a implantação de negócios administrados pelos grandes
grupos, portanto mantendo um clima de tensão para o pequeno empresário que pode vir a
contar com um grande concorrente em sua área de atuação inviabilizando sua atividade.
Como grandes desvantagens os pequenos empresários não contam com os ganhos
tecnológicos e de escala dos grandes grupos.
A grande distancia, entre os centros produtores e os centros consumidores, é outro
fator de dificuldades para o pequeno empresário, pois não tem condições de aproveitar ganhos
de fretes por consolidação de cargas, ficando a mercê de atacadistas e intermediários. A
capacidade de negociação, também, é limitada pelo baixo volume de compras. Novamente o
pequeno empresário depende dos grandes atacadistas e intermediários.
A necessidade de capital para criar e manter o negócio em geral advém de poupanças
familiares ou de rescisões trabalhistas, podendo ocorrer o financiamento por meio das linhas
de crédito apropriadas ao segmento. A limitação de capital é agravante, pois impede o
crescimento dos negócios de forma a poder competir com concorrentes mais fortes. Como
ponto positivo a pequena empresa pode suportar melhor situações de crises, pois conta com
uma estrutura mais adaptável e não conta em geral com custos de demissões tendo em vista
sua característica familiar.
As pequenas e médias empresas merecem toda a atenção do governo, pois criam
renda, emprego e desenvolvimento, principalmente nas regiões mais carentes do país, onde
não atuam os grandes grupos, principalmente os industriais que se concentram nas regiões
mais desenvolvidas pela existência de mão de obra qualificada.
Segundo

o

Global

Entrepreneurship

Monitor

(GEM,

2005,

ONLINE),

o

empreendedorismo é mais necessário nos países em desenvolvimento, o que se justifica pela
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necessidade sobrevivência das famílias, este raciocínio também pode ser aplicado às regiões
menos desenvolvidas dentro do país, onde a oportunidade de trabalho é menor, levando a
busca por pequenos negócios para sustentar a família.
Iniciativas como a lei complementar 123/06, que Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, já sinaliza o interesse do governo no
desenvolvimento dos pequenos e médios negócios, que são definidas, na LEI, conforme
segue:

DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais);
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) (PLANALTO, 2010, ON-LINE).

A Lei prevê tratamento privilegiado às microempresas e empresas de pequeno porte,
como exemplo: a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação,
inclusive obrigações acessórias; acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência
nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às
regras de inclusão.
Embora as iniciativas já existentes, necessário se dar maior apoio aos pequenos e
médios empresários, possibilitando a consolidação de sues negócios. Necessário se faz,
também, a criação de condições para que novos empreendedores tenham condições de criar
empresas capazes de se desenvolverem e crescerem com segurança, principalmente nas áreas
que exijam maior desenvolvimento tecnológico.
Outro fator importante é trazer para a formalidade as empresas informais, que são
maioria em relação as já formalizadas.
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A formalização oferece entre outros benefícios: segurança jurídica nos negócios,
acesso a financiamentos, realizar operações que exijam o registro formal (ex. vendas ao
governo, negócios com empresas estabelecidas), etc.
A primeira proposta é se realizarem cursos voltados à formação de empreendedores,
criando-se condições de se abrirem novos negócios com base técnica e utilização dos
conhecimentos de gestão de empresas, saindo-se da improvisação e criação de negócios sem
base e que possam resultar em fracasso.
O segundo ponto proposto é a criação de mecanismos que permitam agrupar compras
obtendo-se maior poder de barganha tanto no preço como no transporte. Atualmente já
existem sites especializados em compras coletivas voltados a consumidores. Propõe-se a
criação de estruturas de compras coletivas voltadas à pequena e média empresa.
Outro ponto importante é a imposição por parte do governo central para que os
Municípios acelerem a adequação da legislação à Lei 123/06, permitindo o benefício fiscal
das empresas por eles abrangido.
Foi identificado que a taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas está
caindo. A sustentação dos pequenos negócios acompanha a escalada social das classes menos
favorecidas, Importante fator de desenvolvimento para o segmento, propõe-se a ampliação da
política de distribuição de rendas, como bolsa família e outros. Fato já assinalado como
política prioritária pelo governo Federal.
Propõe-se, também, o acesso do pequeno e médio empresário, bem como de seus
descendentes a cursos de qualificação na área de gestão e tecnologia.
A distância física entre os pólos geradores de conhecimento e os necessitados de
acesso aos cursos deixou de ser empecilho tendo em vista o desenvolvimento da educação a
distancia que permite levar o conhecimento a qualquer ponto do país onde haja acesso a
Internet. Propõe-se, portanto, a criação de cursos apropriados, ministrados de forma gratuita
ou a custo simbólico por órgãos públicos ou pela iniciativa privada com apoio governamental.
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Finalizando é importante frisar que o país precisa investir nos grandes grupos
econômicos para poder se desenvolver, porém não pode deixar de atender aos pequenos e
médios empresários. As pequenas e médias empresas são em muitas regiões as únicas formas
de geração de renda, desenvolvimento e criação de empregos, propõe-se a criação de estrutura
política apropriada.
A atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em sua campanha eleitoral, propôs a
criação de um Ministério da Pequena e Média Empresa e, após a posse, reafirmou esta
proposta em pronunciamentos, porém ainda não foi tomada iniciativa para a implantação
efetiva.
Incentivos adequados, cursos de formação, estrutura de logística e outros fatores de
desenvolvimento do segmento trarão com certeza grandes retornos ao país. Foco importante
deve ser dado ao desenvolvimento de tecnologias para permitir o surgimento de maior número
de empresas no ramo industrial, que ainda é pouco representativo, mas que é importante para
o desenvolvimento do país, contribuindo para reduzir a dependência externa na produção de
produtos de alto valor agregado.

2. SITUAÇÃO PROBLEMA
As pequenas e médias empresas (PME) são responsáveis por boa parte do movimento
econômico e pela geração de empregos em muitos municípios do país, representando 98,9 dos
estabelecimentos formais conforme dados de 2009 expostos abaixo:
As micro e pequenas empresas constituem simultaneamente o portal natural para a
erradicação da pobreza e a porta de entrada para consolidar no País uma classe
média forte e empreendedora”. Esta é a opinião do presidente do Banco do
Nordeste, Jurandir Santiago. Jurandir Santiago salienta que as Micro e Pequenas
Empresas (MPEs) representam 20% do PIB, geram 16,5 milhões de empregos e
constituem 98,9% do total de 7,4 milhões de estabelecimento formais existentes,
segundo estatísticas divulgadas em 2009 (MOURA FÉ, 2011, ONLINE).

As PME se concentram em maior número nos ramos comerciais e de prestação de
serviços, como exemplo: padarias, pequenas vendas, oficinas mecânicas, imobiliárias,
farmácias etc. No ramo industrial e da construção a participação das PME já não é tão
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significativa (15%, conforme demonstrado no início do trabalho), o que pode ser explicado
pela maior necessidade de conhecimentos técnicos e de capital.
As PME em geral são familiares e nascem da iniciativa pessoal do fundador que em
geral coloca no negócio o capital próprio obtido por poupança, ou advindo da venda de bens,
ou recebidos em rescisões trabalhistas e outras fontes.
A mão de obra quando contratada normalmente não é qualificada e assume funções
operacionais, sendo a confiança mutua: empregador/ empregado o principal fator de
longevidade do emprego.
As PME muitas vezes são montadas em cima de um sonho do seu idealizador, sem
maiores pesquisas quanto à viabilidade, bem como sem conhecimento da concorrência e da
necessidade de capital para manutenção do negócio, levando ao fechamento prematuro da
empresa, com grande prejuízo para os envolvidos e a própria sociedade. As principais
dificuldades são apontadas pelo SEBRAE conforme abaixo:

O relatório SEBRAE, Fatores condicionantes e taxa de mortalidade de empresas,
realizado em 12 estados no período de agosto/1998 a junho/1999, constatou que os
principais fatores limitantes à sobrevivência das micro e pequenas empresas eram a
restrição de crédito e de capital humano. Essas restrições acentuavam-se nas
empresas do estrato de até 5 pessoas ocupadas, que apresentavam taxas sempre mais
elevadas que a das empresas dos demais estratos. Em relatório realizado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES-, Sobrevivência das
Firmas no Brasil: dez.1995/ dez.1997, os autores analisam a dinâmica de criação e
fechamento das firmas existentes no Brasil (NAJBERG; PUGA; OLIVEIRA, 2000).
Nele também foram constatados os mesmos fatores limitantes à sobrevivência das
micro e pequenas empresas: a dificuldade de crédito, a falta de suporte técnico, de
gerenciamento adequado e de capital humano. (IBGE 2001, ONLINE).

Os próprios empreendedores reconhecem a dificuldade de gestão por falta de
conhecimentos, em pesquisa realizada pelo SEBRAE/SP obteve-se a seguinte constatação:
Os resultados da enquête que esteve no ar no site do Sebrae-SP (Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de São Paulo) até final de maio mostram que parcela
considerável (46,1%) dos que responderam à pergunta “Qual a principal dúvida que
você tem com relação a gestão de sua empresa?” encontram dificuldades em três
áreas básicas da gestão empresarial: parte financeira, marketing e aspectos jurídicos
(ADMINISTRADORES, 2004, ONLINE).
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As empresas constituídas já encontram dificuldades para sobreviver, problema maior
são as empresas informais que não possuem nenhum acesso a empréstimos, treinamentos,
tecnologia, etc.
Conforme já demonstrado no início deste estudo, as empresas informais no Brasil são
em quantidades 70% superiores as formais, sendo que na região Norte/Nordeste existem mais
de 3 empresas informais para cada empresa formal.
Resumindo: As pequenas e médias empresas no Brasil poderão crescer e se fortalecer
se for dado maior atenção aos pontos abaixo:
A) Falta de formalização
B) Falta de conhecimentos de gestão
C) Falta de treinamento de mão de obra
D) Falta da implantação de legislação apropriada
E) Falta de estrutura governamental voltada ao segmento
O Brasil esta em uma fase muito propícia ao crescimento e criação de novas empresas,
que poderão aproveitar os eventos: Copa do Mundo, Olimpíadas, além dos altos
investimentos para exploração de petróleo e dos ganhos crescentes da classe média.
A oportunidade única para o país não pode ser desperdiçada, o povo Brasileiro é
altamente empreendedor, conforme já demonstrado, ocupa a 7ª posição no mundo como povo
mais empreendedor, não sendo cabível o desperdício desta capacidade pela mortandade de
empresas por falta de uma estrutura adequada de apoio.

3. OBJETIVOS
O presente trabalho visa identificar onde é possível melhorar a vida das pequenas e
médias empresas, através de providências de caráter geral e especificas.
No âmbito geral é necessário ampliar as condições para incentivar a formalização das
empresas que atuam na clandestinidade, que representam atualmente maior número que as
legalizadas. Outro ponto a ser objeto de atenção é a baixa participação do setor industrial nas
atividades das Pequenas e Médias Empresas.
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O governo já tem tomado iniciativas neste sentido, como por exemplo: o Portal do
Empreendedor que permite a inscrição do empreendedor individual, conforme segue:
O Empreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se
legaliza como pequeno empresário. Para ser um empreendedor individual, é
necessário faturar no máximo até R$ 36.000,00 por ano, não ter participação em
outra empresa como sócio ou titular e ter um empregado contratado que receba o
salário mínimo ou o piso da categoria. A Lei Complementar nº. 128, de 19/12/2008,
criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se
tornar um Empreendedor Individual legalizado. Entre as vantagens oferecidas por
essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que
facilitará a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas
fiscais. Além disso, o Empreendedor Individual será enquadrado no Simples
Nacional e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e
CSLL). Pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 28,25 (comércio ou indústria) ou
R$ 33,25 (prestação de serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS
ou ao ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário
mínimo. Com essas contribuições, o Empreendedor Individual terá acesso a
benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros
(PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2011, ONLINE).

No momento da elaboração deste trabalho, esta ocorrendo o 2º encontro Nacional dos
Fóruns Regionais, como parte do Fórum permanente das Micros e Pequenas Empresas, no
qual o governo sinaliza que a nova política industrial brasileira trará novidades positivas para
as Pequenas e Médias Empresas, conforme segue:
A nova política industrial brasileira, que será lançada no próximo mês, trará boas
notícias para as micro e pequenas empresas, garante o secretário de Comércio e
Serviço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
Humberto Luiz Ribeiro. A informação foi dada por Ribeiro durante a abertura do 2º
Encontro Nacional dos Fóruns Regionais em Brasília. O evento faz parte da
programação do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas que prossegue
até esta quinta-feira (21) (PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS,
2011, ONLINE).

Outras iniciativas, como a intenção da criação de Ministério da Pequena e Média
empresa, revisão da legislação própria, etc., já constam da pauta do governo, porém é
necessário que se acompanhem estas iniciativas e se faça pressão sobre os órgãos políticos
para que se obtenham condições de melhoria na situação do pequeno e médio empresário,
permitindo assim o desenvolvimento de regiões não privilegiadas pelos investimentos dos
grandes capitalistas. Uma das principais condições para qualquer empreendedor é o acesso a
informações, portanto a criação de condições de acesso a curso e treinamentos na área de
gestão pode ser um dos fatores determinantes da sobrevivência do empreendedor.
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A realização destes objetivos poderá ser por iniciativas complementares às já
existentes, como SEBRAE, Portal do empreendedor, e outras.
Como objetivo específico, em decorrência dos pontos identificados, pretende-se criar
condições para a divulgação de idéias, formalização de cursos em convênio com escolas de
gestão, criação de meios para acompanhamento das iniciativas governamentais, formação de
bancos de dados estatísticos atualizados. Para realização destes objetivos pretende-se a
criação de organismo apropriado, como ex. uma ONG, com uso dos recursos de
comunicações apropriados (SITE, Revista, etc.).

4. ANÁLISE AMBIENTAL

A análise das pequenas e médias empresas será realizada dentro de dois modelos: a
análise SWOT e o modelo das cinco forças de Porter, abaixo definidas:

A Análise S.W.O.T. (ou análise F.O.F.A. em português) é uma ferramenta
estrutural utilizada na análise do ambiente interno, para a formulação de
estratégias. Permite-se identificar as Forças e Fraquezas da empresa, extrapolando
então Oportunidades e Ameaças externas para a mesma. De acordo com VALUE
BASED MANAGEMENT (2007), Forças e Fraquezas (Strenghts e Weakness, S e
W) são fatores internos de criação (ou destruição) de valor, como: ativos,
habilidades ou recursos que uma companhia tem à sua disposição, em relação aos
seus competidores. Já as Oportunidades e Ameaças (Opportunities e Threats, O e
T) são fatores externos de criação (ou destruição) de valor, os quais a empresa não
pode controlar, mas que emergem ou da dinâmica competitiva do mercado em
questão, ou de fatores demográficos, econômicos, políticos, tecnológicos, sociais ou
legais (ADMINISTRACAOEGESTAO, 2011, ONLINE).

O modelo das Cinco Forças de Porter foi concebido por Michael Porter em 1979 e
destina-se à análise da competição entre empresas ( WIKIPÉDIA, 2011, ONLINE).
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A força das pequenas e médias empresas esta no contato próximo ao cliente que
permite um relacionamento mais pessoal, permitindo ao dono do negocio entender os anseios
do consumidor e resolver de imediato eventuais problemas surgidos. Outro ponto forte é a
localização, normalmente próxima ao endereço do cliente que permite atender pequenas
necessidades emergenciais sem grandes deslocamentos e sem enfrentar aglomerações em
grandes lojas comerciais.

Como oportunidades as pequenas e médias empresas devem procurar nichos pelos
quais as grandes empresas não se interessam, ou se fixarem em localizações que não se situam
próximas a grandes concorrentes, podendo ainda realizar serviços a custos menores, como
exemplo nos serviços automotivos normalmente caros nas concessionárias e que são
atendidos por oficinas especializadas em áreas específicas (pneus, escapamentos, etc.).
Como ponto fraco as pequenas e médias empresas tem a dificuldade de capital se
tornando vulneráveis quando da instalação de um concorrente de maior porte em sua área de
atuação, o qual pode se utilizar de práticas comerciais que visem a destruir a concorrência (ex.
grandes promoções, vendas com preços abaixo do custo, etc.). Outro ponto fraco é a falta de
conhecimento de gestão que permita fortalecer a empresa, tornando-a assim menos
vulnerável.
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As ameaças são: a concorrência predatória, a falta de continuidade pelos herdeiros,
falta de capital, baixa margem de lucros, má gestão de estoques e geral, mudanças bruscas na
economia, etc.
Na análise das cinco forças de Porter, a variável poder de barganha dos
fornecedores é uma das grandes dificuldades par o pequeno empresário, pois o mesmo não
tem o mesmo poder de negociação das grandes redes, tendo muitas vezes que recorrer a
intermediários para realizar suas compras.
O poder de barganha dos clientes não é fator tão relevante tendo em vista que as
compras nas pequenas empresas são normalmente realizadas por conveniência e não em
função de preços.
Ameaça de produtos substitutos, esta variável é maior no ramo industrial que no
caso das pequenas e médias empresas não são tão representativas.
Ameaça de novos entrantes, a instalação de concorrentes de maior porte e poder
econômico podem ser fatais à pequena e média empresa, pois a mesma pode ser alvo de uma
concorrência predatória.
Por fim, a rivalidade entre concorrentes, não é problema enquanto as pequenas
empresas se mantiverem em seus nichos de mercado, normalmente limitado geograficamente,
o que não animaria pequeno concorrente a se instalar na mesma área, o problema se torna real
quando da instalação de um concorrente de grande porte que pode afetar todo um conjunto de
pequenos empresários numa área geográfica maior.

5. ESTRATÉGIAS
Das considerações sobre as pequenas e médias empresas deduz-se que é necessário
estabelecer estratégias claras e bem definidas para atacar os problemas estruturais que
impactam as empresas em estudo.
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O primeiro ponto a ser atacado é a informalidade que é muito grande no setor,
prejudicando não só a economia do país como o próprio empresário que não pode contar com
recursos financeiros e utilizar-se de políticas de apoio ao crescimento de sua atividade, além
de não dar segurança ao pequeno empreendedor, conforme estudos abaixo indicados, a
atividade informal chega a representar 18, 4% do PIB do país.
Altos custos, burocracia exagerada, esses são alguns fatores apontados por pequenos
comerciantes e micro empresas para não regularizar a situação de seu
empreendimento e torná-lo formal. Nessa perspectiva, a redução do recolhimento
dos impostos pelo governo devido às empresas informais impede que novos
investimentos e aprimoramentos em diversas áreas sejam realizados. Um estudo
realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com o Etco (Instituto
Brasileiro de Ética Concorrencial), revelou que as atividades informais e ilegais,
chamada de economia subterrânea, somaram R$ 578 bilhões em 2009. O valor
representa 18,4% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. Os segmentos analisados
compreendem atividades desde pequenas empresas informais até o trabalho dos
camelôs, que sobrevivem em grande parte devido à comercialização de produtos
piratas e o tráfico de drogas (ADMINISTRADORES, 2010, ONLINE).

O segundo ponto a ser melhorado é a participação dos pequenos e médios empresários
no ramo industrial e da construção civil, áreas que exigem maior especialização, portanto
importante para a geração de empregos e melhoria da qualificação profissional. A pequena
indústria pode ser um pólo de criação de novos produtos ou ser um simples apenso de
indústrias maiores fornecendo matérias primas ou parte e peças. Para um melhor desempenho
e criação de produtos próprios existe a dificuldade de obter mão de obra qualificada, pois as
grandes empresas podem pagar salários compatíveis ao pessoal de nível superior e oferecer
maiores condições de carreira.
O terceiro ponto a ser desenvolvido é a criação e, ou, formalização de empregos, pois
segundo demonstrado, somente cerca de 2 milhões de empresas, num universo de 16 milhões,
tem empregos formalizados. A informalidade não só prejudica o empreendedor como
prejudica a eventuais funcionários que ficam à margem do sistema de assistência social.
O Brasil é considerado o 7° país no ranking dos empreendedores, considerando-se o
crescimento econômico e a tendência do Brasil de ganhar posições entre as maiores
economias do mundo, a posição poderá ser melhorada incentivando-se os pequenos
empreendedores a buscar o crescimento intelectual e especialização técnica, mediante cursos
apropriados e adaptados à realidade de cada região do Brasil.
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A taxa de mortalidade é fator devastador da economia doméstica, pois faz ruir o sonho
do negócio próprio e fulmina a poupança conseguida ao longo dos anos, pois, conforme já
indicado no presente trabalho, o capital em 65% dos casos vem, principalmente, de economias
próprias e 20% de parentes e amigos. Qualquer estratégia deverá levar em conta modelos que
possam auxiliar os empreendedores de primeira viagem a analisarem melhor o ambiente em
que se posicionará, assim como os aspectos financeiros envolvidos, ou seja: capital, avaliação
de custos, endividamento, etc.
Finalmente um ponto importante: ingerência junto aos Municípios para a
implantação de legislação que permita aos pequenos e médios empresários locais usufruir dos
benefícios da Lei que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte (Lei 123/06).

O governo federal tem conseguido benefício com as compras das

pequenas e médias empresas, conforme abaixo, benefício que poderia se estender aos estados
e municípios.
Maior participação das micro e pequenas empresas amplia economia nas
compras do Governo. Publicado em 25/03/2009
O incremento da participação das micro e pequenas empresas nas compras do
Governo Federal reduziu o custo dos bens e serviços contratados pelos órgãos
públicos. A avaliação é do secretário de Logística e Tecnologia da Informação
(SLTI) do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna.Na sua avaliação, os
benefícios introduzidos pela Lei Geral contribuíram para elevar a participação do
segmento nas aquisições do Governo Federal e reduzir os preços dos bens e serviços
contratados, graças ao aumento da concorrência. Dos R$ 3,8 bilhões economizados
com o uso do pregão eletrônico no ano passado, R$ 421 milhões são resultado de
bens e serviços fornecidos por micro e pequenas empresas cuja participação na
modalidade cresceu 455% desde 2005. “Esses dados mostram que o Governo
Federal obteve economia ao dar incentivo às micro e pequenas empresas porque o
aumento da concorrência reduziu ainda mais os preços”, destacou Santanna. Ele
ressaltou que a média de economia obtida com o uso da modalidade eletrônica foi de
14% em 2006, antes da Lei Geral entrar em vigor. Já em 2008 esse percentual subiu
para 24%. Mais democrático, ágil, econômico e transparente, o pregão eletrônico
consolidou-se como a principal modalidade utilizada pelas micro e pequenas
empresas que fornecem ao Governo Federal. Dos R$ 12,2 bilhões licitados por
pregão eletrônico em 2008, R$ 5,6 bilhões (46%) foram fornecidos por esse
segmento Considerando todas as aquisições realizadas junto às micro e pequenas
empresas, a participação nas compras do Governo Federal subiu de apenas 8% em
2006 para 28% em 2007. Esse percentual cresceu ainda mais em 2008 quando
chegou a 32% das aquisições atingindo um montante de R$ 7,6 bilhões de tudo o
que foi contratado em 2008. As micro e pequenas empresas também foram que
mais venceram licitações no valor de até R$ 80 mil com uma participação de 61%
de tudo o que foi contratado pelo Governo Federal nessa faixa de preço. Em 2006
esse percentual foi de 48%. Um dos benefícios introduzidos pela Lei Geral das
Micro e Pequenas e Empresas foi a determinação de que os órgãos públicos realizem
licitações exclusivas para as micro e pequenas empresas nas contratações de até R$
80 mil (PLANEJAMENTO, 2009, ONLINE).
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Finalmente vale ressaltar que o governo federal acaba de anunciar a proposta de
uma nova política industrial, onde um dos itens é o incentivo à exportação para micro e
pequenas empresas (através de um fundo de financiamento), o que mostra que o novo governo
sinaliza com o cumprimento da proposta de incentivar os pequenos negócios. Este é um
momento propício na área política que deve ser aproveitado para se expor idéias e estratégias
e se realizarem gestão a favor dos pequenos empreendedores.

6. CRONOGRAMA
A idéia desenvolvida no presente trabalho, deve ter como ápice a criação de órgão
apropriado para promover a efetiva aplicação prática dos conceitos e melhorias propostos.
Este órgão além de contar com os préstimos do autor deste trabalho, deverá contar com
profissionais de apoio na área de consultoria, comunicação e serviços administrativos.
A montagem da estrutura deverá seguir um cronograma cujo exemplo é
disponibilizado abaixo:
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No presente momento forma-se a idéia de intervenção, a qual deve ser baseada em
estrutura apropriada em condições de manter contato com outras organizações que atuam no
mesmo sentido como exemplo o SEBRAE, além de órgãos governamentais nos diversos
níveis (Federal- Estadual - Municipal).
Para que haja sucesso na empreitada necessário se faz a contratação de pessoal
qualificado com conhecimento em consultoria, além da criação de estrutura de apoio
administrativo.
Para que se iniciem as atividades de forma organizada foi dada importância alta a
elaboração de manuais de procedimentos os quais deverão ser realizados de forma técnica,
com inclusão de fluxogramas e formulários padrões, evitando-se a dispersão de mão de obra
especializada, ou gasto de recursos em atividades mal elaboradas e que venham a ser
canceladas por falta de objetividade.
Foi incluso no organograma a divulgação institucional. Para que o trabalho seja
conhecido propõe-se a publicação (em revistas especializadas, Internet, jornais, etc.), de
informações que visem a solidificar a imagem do projeto. Outro recurso a ser utilizado será o
envio de mala direta oferecendo os serviços aos pequenos e médios empresários.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho procurou espelhar a situação dos pequenos e médios
empreendedores brasileiros, foram identificados pontos importantes onde pode ser possível a
intervenção do estado com apoio de organizações voltadas a análise e criação de idéias que
possam melhorar a administração dos pequenos e médios negócios.
A proximidade da Copa Mundial de Futebol e das Olimpíadas reforça a necessidade
de investimentos e cria uma oportunidade única para os pequenos e médios empreendedores.
A cúpula política do país sinaliza que o assunto será colocado como prioridade do Governo,
abrindo, assim, oportunidade para criação de órgãos voltados ao apoio deste nicho de
negócios.
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Dentro do painel esboçado é viável a iniciativa de aproveitar os conhecimentos
adquiridos no Curso de Gestão Pública, somado à experiência administrativa do redator deste
trabalho, para interagir neste ambiente, mediante a criação de órgão apropriado a realização
de trabalhos de apoio ao pequeno e médio empresário. O trabalho a ser desenvolvido terá
como meta a redução da taxa de mortalidade dos novos empreendimentos, a melhoria na
análise inicial de novos negócios, o treinamento de empresários e, ou, sucessores.
Outro ponto a ser destacado é a criação de meios para que novos empresários se
interessem em investir em empresas do ramo industrial, possibilitando assim a criação de
valores e principalmente a ocupação de pessoal de nível técnico e superior.
Num plano maior, a necessidade de ampliação dos incentivos fiscais e o apoio dos
municípios à legislação apropriada deverá ser objeto de gestões. A existência de mais de
5.000 municípios no Brasil dificulta sobremaneira a comunicação individual, portanto meios
apropriados de comunicação massiva devem ser desenvolvidos para sensibilizar os
envolvidos.
Em médio prazo é esperado que as intervenções resultem em aumento da formalização
de empresas, a informalidade deixa o pequeno empresário fora do sistema financeiro e sem
assistência social adequada. Necessário que se crie, ou amplie, as condições que permitam a
saída da informalidade sem que isto implique em altos custos que inviabilizem a decisão.
Espera-se, também, que a criação de cursos e realização de treinamentos leve a melhoria no
processo de implantação dos negócios, dando maior solidez e expectativa de sucesso.
Conforme já exposto, o presente trabalho buscou espelhar a situação das pequenas e
médias empresas e identificar possíveis pontos onde possam ser aplicadas melhorias. O
resultado destas intervenções, propostas, deverá se objeto de acompanhamento constante,
realizando-se os ajustes necessários em função dos resultados obtidos ao longo do tempo, bem
como em função das mudanças econômicas e sociais que deverão ser objeto de monitoração e
analise.
Finalizando, todo grande negócio só se torna grande se começar, muitas idéias nascem
e morrem sem que sejam postas em prática, alguns negócios ao contrário são iniciados sem
que aja uma idéia clara de sua viabilidade. Em ambos os casos há um desperdício, seja de
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talento, seja de esforço ou capital. A idéia central deste trabalho é criar mecanismos que
permitam reduzir estas perdas, solidificar os pequenos e médios empreendimentos e, assim,
contribuir com a economia das famílias e por conseqüência com a economia do país.
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