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RESUMO 
 
 

De acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em 
2012 foi registrado que o país possuía 6,3 milhões de empresas, sendo 99% MPEs, e que 1,3 
milhões de empresas formais e 2,6 milhões informais se concentravam no estado de São 
Paulo. As micro empresas são caracterizadas por serem empresas de pequena dimensão e por 
possuírem um faturamento uma renda igual ou inferior a R$360.000,00 e contarem com até 09 
funcionários em comércios e setores de serviços e em indústrias até 19. No caso das empresas 
de pequeno porte o faturamento tem que ser R$360.000,00 ou maior, devem ter de 10 a 49 
funcionários em comércios e setores de serviços e nas indústrias de 20 a 99 servidores. As 
MPEs podem ser caracterizadas também por atenderem o consumidor final em suas 
necessidades básicas como comidas, bebidas, vestuário, calçados, móveis, moradias, entre 
outros, e são consideradas de extrema importância para o país, pois contribuem para o 
crescimento do mesmo impactando no PIB (Produto Interno Brasileiro), aumentando a 
empregabilidade, a massa salarial das famílias e reduzindo a desigualdade social. O objetivo 
do estudo é compreender o crescimento das microempresas e das empresas de pequeno porte 
no Brasil, ressaltar sua importância para a economia, e com os dados obtidos apontar o que de 
fato contribui para esse aumento. O método proposto para a realização da pesquisa foi a 
pesquisa bibliográfica realizada em livros e artigos científicos de autores de renome, além de 
analisar os dados fornecidos pelo IBGE e dos estudos realizados pelo SEBRAE em seus 
postos localizados nas mais diferentes localidades do Brasil. Os estudos indicaram que as 
MPEs são menos burocráticas, mais dinâmicas, facilitando assim a concorrência direta com as 
grandes empresas, principalmente tratando-se de serviços. No entanto essas empresas podem 
ser superadas se falharem no processo de gestão. Elas precisam seguir rigorosamente 
algumas regras básicas como: diminuir custos, melhorar a produtividade e evitar os 
desperdícios. Esse crescimento é verificado pelo aumento da renda do país, pela 
modernização da sociedade, sofisticação da demanda e a facilitação burocrática, pois as micro 
e pequenas empresas possuem algumas vantagens em relação aos tributos e impostos. 
Lembrando ainda que a partir de 2007 houve o surgimento do Simples Nacional, um regime 
tributário diferenciado a ser utilizado pelos micro e pequenos empreendedores. Após o 
levantamento dos dados e suas analises observou-se que as MPEs tiveram um crescimento de 
23% dos negócios segundo as pesquisas, e em dez anos elas geraram cerca de 6,6 milhões 
de empregos. Foi possível observar, também, que o comércio é o setor onde se concentram o 
maior número de micro e pequenas empresas. De 2006 a 2012 constatou-se um percentual de 
40% do setor do comércio seguidos pelo setor de serviços com 39% e por último o setor de 
indústrias 12% do total das MPEs paulistanas. Contudo os resultados obtidos pelo presente 
estudo foram reveladores, pois o brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo, 
na medida em que os anos passam a quantidade de surgimento de empresas impressionam. 
Estão cada vez mais motivados a terem seu próprio negócio, pela realização de um sonho 
pessoal, e é por esse motivo que podemos enxergar com mais rapidez e clareza o sucesso da 
empresa e a qualidade do empreendedorismo. 


