
APRESENTAÇÃO

Um sujeito vem andando à noite pela rua e vê um bêbado curvado, olhando o chão. 

— Perdeste alguma coisa, meu amigo?

— Perdi sim... A chave da minha casa...

— Perdeu ela aí? 

— Não sr., perdi do outro lado da rua...

— Então por que está procurando ela aqui????

— Porque do outro lado está escuro, aqui tem um poste de luz...

(Mauro Oddo Nogueira e Graziela Ferrero Zucoloto, Um Pirilampo no Porão)

Essa epígrafe introduz o livro Um Pirilampo no Porão – um pouco de luz nos dilemas da produtividade das pequenas 
empresas e da informalidade no Brasil,1 obra que serve de base para a edição no 55 do boletim Radar: tecnologia, 
produção e comércio exterior. Nesta edição, pesquisadores foram convidados a discutir a temática das pequenas 
empresas e da informalidade a partir das análises, dos indicadores e dos conceitos debatidos ao longo do livro. 
A obra citada serve, portanto, como ponto de partida para as reflexões apresentadas nesta edição do boletim. 

No artigo introdutório, As empresas de pequeno porte no Brasil: os dilemas da produtividade e da informalidade, 
Larissa de Souza Pereira e Mauro Oddo Nogueira apresentam a associação entre a baixa produtividade média 
da economia brasileira e sua heterogeneidade produtiva; a produtividade relativa, por porte de empresas,  
em países da América Latina e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 
a participação da economia informal no produto interno bruto (PIB). Ainda, os autores fazem uma síntese dos 
demais artigos discutidos neste boletim, associando-os com os capítulos do livro. 

Em Para onde foi todo o desenvolvimento?, Sandro Sacchet de Carvalho analisa os modelos de desenvolvimento 
adotados no Brasil, apresentando sucintamente teorias de desenvolvimento sugeridas para os países periféricos, desde a 
teoria estruturalista dos anos 1940/1950 até o ciclo desenvolvimentista dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT).  
O autor defende a necessidade de se retomar, em profundidade, a discussão sobre o desenvolvimento, em um 
paralelo ao que o livro propõe como a constituição de um necessário “projeto nacional”.

Aretha A. P. Guimarães Trindade Zarlenga e Giovanni Silva Beviláqua, autores de Políticas e iniciativas de 
apoio às micro e pequenas empresas: potenciais efeitos sobre a formalização e o emprego, aprofundam a discussão 
sobre políticas e instrumentos federais de apoio à micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), apresentadas 
no livro, observando particularmente seus possíveis impactos na formalização e na geração de emprego. O texto 
concentra-se em dois importantes marcos regulatórios para o segmento: o regime tributário do Simples e a Lei do 
Microempreendedor Individual. Ainda, os autores analisam um ponto que vem adquirindo extrema relevância 
para o segmento: a inclusão digital.

O artigo Micro, pequenas e médias empresas: conceitos e estatísticas, de Andréa Bastos da S. Guimarães, Kátia C.  
Medeiros de Carvalho e Luiz Andrés Ribeiro Paixão, debruça-se sobre a dificuldade analítica dos critérios de 
classificação por porte, para os quais não há consenso no Brasil e em diversos países pesquisados. Deste modo, 
a utilização de critérios diversos pelos agentes públicos de um mesmo país acaba por gerar não só dificuldades 
analíticas e interpretativas, como também desafios na coordenação e avaliação de impactos das políticas públicas. 
Neste artigo, os autores apresentam um painel demográfico por porte das empresas e comparam algumas variáveis 
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segundo dois critérios de classificação por porte: faturamento e pessoal ocupado. Os autores concluem que a 
classificação por porte de pessoal ocupado possibilita uma visão mais ampla do universo das pequenas empresas. 

Em Informalidade: “o que é e o que não pode ser que não é”, Sandro Pereira Silva sustenta que a 
informalidade é definida mais por exclusão (ou seja, “informal” seria tudo aquilo que “não é formal”),  
e que a semiformalidade – conceito apresentado e discutido no capítulo 6 do livro – oferece um referencial 
analítico que permite superar as dificuldades decorrentes de uma categorização dicotômica e estática.  
O autor analisa as implicações do processo de construção social da informalidade e da semiformalidade, 
que resultariam da trajetória pretérita de desenvolvimento econômico do país, determinando a desigualdade 
social ampla e persistente na trajetória brasileira. 

No artigo final desta edição, A inovação e as MPEs: uma breve análise do período recente, Pedro Miranda e Priscila 
Koeller atualizam a análise realizada no livro com base nos dados mais recentes da Pesquisa de Inovação (Pintec), 
a edição de 2014.2 Os autores não constatam mudanças substanciais ao longo dos períodos comparados. O fato a 
merecer destaque é que, durante o período, no cômputo geral dos indicadores, houve um avanço no desempenho 
das firmas de médio porte, fato que merece ser objeto de estudos mais aprofundados.

Esta edição do boletim Radar visa, mais uma vez, colaborar com o debate público e contribuir na avaliação 
e formulação de políticas públicas.

2 . A mais recente Pesquisa de Inovação divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).


