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A questão
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Numero de empresas e ocupados por porte - 2011

Porte N° de firmas % N° de ocupados %

 MPE 6.120.927 99,0     15.567.885          51,6    

    Micro 5.778.773 93,5     7.221.733            23,9    

      Sem empregados 3.784.607 61,2     -                      -      

      Com empregados 1.994.166 32,3     7.221.733            -      

     Pequena 342.154 5,5       8.346.152            27,7    

 MGE 59.651 1,0       14.614.098          48,4    

 TOTAL 6.180.578 100,0   30.181.983          100,0 

Fonte- MTE, RAIS 2011 – elaboração dos autores.



O Problema:
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• Mortalidade = 26,9% entre empresas 
com até 2 anos de vida;

• Baixa produtividade;

• Faltam estudos que as caracterizem e 
avaliem os resultados das políticas 
públicas.



A Caracterização
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• Micro e Pequena Empresa é uma categoria 
tão genérica quanto a dos “mamíferos”

• Critérios:
– Pessoal Ocupado (IBGE e Sebrae)

– Faturamento (Lei Geral da MPEs – Lei 123/2006 =  
“Simples”)

– Faturamento (Instituições financeiras e bancos)



As Assimetrias
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• Setorial

• Regional

• “Maturidade”



A Maturidade
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• Domínio tecnológico do “estado da 
técnica setorial (principalmente de 
processo)

• Domínio das práticas, tecnologias e 
ferramentas de gestão

Políticas horizontais, que 
desconsideram a maturidade, têm sua 
efetividade comprometida



Objetivos das Políticas Públicas
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• Inovação e Produtividade (PBM);

• MPEs inovam em modernização de processo 
= aproximação do “estado da técnica”;

• Políticas de incentivo a P&D focam em 
evolução do “estado da arte”;

• MPEs se concentram nos setores de mais 
baixa produtividade;

• Não é criado um “ecossistema” capaz de 
alimentar os efeitos de “transbordamento”.



Públicos Alvo das Políticas Públicas
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• Necessidade de definição e 
mapeamento da “maturidade” para 
estabelecer públicos alvo;

• Políticas diferenciadas para públicos alvo 
diferentes



Públicos Alvo das Políticas Públicas
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• Definição teórica da “maturidade” –
modelo multidimensional;

• Coleta de dados;

• Dados sobre MPEs são exíguos e 
imprecisos;

• A caracterização do empreendedor.



As Modalidades de Incentivo
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• Foco em acões “tradicionais” = incentivos 
fiscais e créditos subsidiados;

• Não são adequados à realidade e às 
capacidades das MPEs: maturidade.



As Modalidades de Incentivo

11

• Créditos pouco atrativos – há recursos, 
não há candidatos aptos (interessados, 
projetos consistentes e garantias 
adequadas);

• A falta de interessados:
– Desconhecimento dos programas;

– Baixa maturidade para as modalidades ofertadas;

– “Aversão ao Estado” = informalidade e 
semiformalidade – a exposição ao fisco.



As Modalidades de Incentivo
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• Necessidade de ações de outra natureza:
– Qualificação do empresariado;

– Reformulação da institucionalidade;

– Assistência técnica;

– Expansão do microcrédito;

– Etc.



A Informalidade
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• Não há dados disponíveis (não há 
registros formais do que é informal);

• Não há consenso sobre o que é 
informalidade;

• A Semiformalidade



A Informalidade
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• Ecinf – organizações com PO até 5, com ou sem CNPJ

1997 2003

Nº Empresas Informais (mil) 9.487 10.336

Pessoal Ocupado (mil) 12.834 13.861

PO do País (mil) 59.184 84.035

% PO em empresas informais 21,7% 16,5%

Economia informal movimentou, no ano de 2003, um total de 

217 bilhões de reais



A Informalidade
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• Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO = dados 
PNAD (mercado de trabalho) com demanda de moeda.

Economia informal movimentou, no ano de 2003, um total 358 

bilhões – 65% a mais do que a ECINF.

Cresceu 13,3% em termos absolutos, mas diminuiu 24,0% em 

termos relativos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
D% 

(2002-

2009)

D% 
Médio 

Anual

Receita a preços 

correntes
357,8 405,8 439,0 479,0 518,6 567,3 599,1 667,8 702,4 748,4 

Receita a preços de 

2011
626,1 657,2 663,1 681,7 697,2 704,0 693,5 714,4 702,4 709,4 13,3 1,40

% PIB 21% 21% 20% 20% 20% 19% 19% 18% 17% 17% 19,5 2,38



A Informalidade
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• Shadow Economies All Over The World – Universidade 
do Chile – comparativo de 151 países (% do PIB)

89% maior que a estimativa do ETCO.

Brasil tem a 46ª maior taxa de informalidade.

Taxa de Informalidade em torno de 2,3 vezes a da OCDE.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

D%

(1999-

2007)

D% Médio 

Anual

Brasil 40,8 39,8 39,9 39,9 39,6 38,6 38,4 37,8 38,6 -5,40% -0,70%

OCDE 17,7 17,4 17,3 17,3 17,3 17,1 17 16,8 16,6 -6,20% -0,80%



A Informalidade
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• Métodos distintos produzem valores muito 
discrepantes;

• É significativa em todos os estudos;

• Taxa de informalidade declinante na última 
década – em torno de 1,5% ao ano.



O Empreendedorismo
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• O desenvolvimento da atividade 
empreendedora pressupõe condições 
ambientais adequadas e é influenciada por 
mudanças nesse ambiente.

• Global Entrepreneurship Monitor – GEM:

– Políticas governamentais;

– Padrões culturais e sociais

– Educação e qualificação



O Empreendedorismo
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• Oportunidades tecnológicas (empreendedores 
tecnológicos) X Vazios de mercado (empreende-
dores mercadológicos) = Motivações e perfis 
distintos exigem políticas distintas;

• As políticas públicas, no Brasil, tendem a se 
direcionar aos empreendedores tecnológicos 
(mercados que geram externalidades);

• Obstáculos: falta de acesso a recursos, mercados 
e falta de coordenação entre agentes, os 
fracassos impõem barreiras a novas tentativas.



Considerações Finais
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• Carência de estudos sobre MPEs;

• Carência de ações coordenadas para criação, 
sobrevivência e crescimento;

• Critérios monolíticos de enquadramento 
impedem políticas específicas para as “baleias e 
os ornitorrincos”;

• Desconsideração da “maturidade 
organizacional”;



Considerações Finais
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• Prevalência de políticas “tradicionais”: créditos 
subsidiados e benefícios fiscais;

• Necessidade de mudar a percepção que o 
cidadão (empreendedor) têm do Estado;

• Ausência de dados sobre as MPEs e, 
principalmente, sobre a informalidade;

• Políticas de fomento à inovação sem efetividade 
para as MPEs =  C&T  X  Modernização        / 
empreendedores tecnológicos X mercadológicos.
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