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RESUMO 

 

As micro e pequenas empresas (MPEs) são um segmento com um papel importante no 

desenvolvimento da região e do país. Assim o objetivo deste artigo é realizar um 

panorama geral sobre a situação da micro e pequena empresa no município de Taubaté-

SP. O município foi escolhido pela sua importância na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e pelo perfil das atividades econômicas desenvolvidas. O método utilizado foi 

um estudo de natureza exploratória, onde foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 

criar o embasamento teórico do trabalho. Posteriormente, foi realizado levantamento das 

atividades econômicas desenvolvidas em órgãos oficiais buscando avaliá-las.  Os 

resultados apontam as quantas MPEs existem e quais atividades desenvolvidas no 

município.  Ao final da pesquisa fica evidente que as atividades desenvolvidas pelas 

MPEs têm relação com todo o processo de industrialização que ocorreu no município. 
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MICRO AND SMALL BUSINESS IN TAUBATÉ: OVERVIEW OF THE 

CURRENT SITUATION 

 
Abstract 

 
Micro and small enterprises are a segment with an important role in the development of the region and 

the country. Thus the aim of this article is a general overview on the situation of micro and small 

enterprises in Taubaté-SP. The city was chosen for its importance in the Metropolitan Region of Paraiba 

Valley and the profile of the developed economic activities. The method used was an exploratory study, 
which was conducted a literature search to create the theoretical basis of the work. Subsequently, the 

survey was carried out economic activities in official bodies trying to evaluate them. The results indicate 

the MSEs how many there are in the city and which activities in the municipality. At the end of the survey 

it is evident that the operations of MSEs are related to the process of industrialization that occurred in 

the county. 

 

Keywords : General Law . Micro and Small Enterprises . Taubaté 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente de acordo com o Anuário SEBRAE (2012) As Micro e pequenas empresas (MPE´s) 

representam cerca de 99% do total de empresas. O crescente aumento no número das micro e 

pequenas empresas (MPEs) no Brasil vêm chamando a atenção para a sua expressividade na 

economia do país, do Estado de São Paulo e da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Por isso 

torna-se de extrema importância estudar essa realidade econômica e empresarial do Brasil. O 

objetivo deste artigo é expor o panorama geral das pequenas empresas em Taubaté e entender como 

este segmento afeta o desenvolvimento da região vale paraibana. 

No ano de 2013 o município implantou a Lei Geral das MPE´s com a intenção que sua implantação 

traga benefícios como a diminuição da burocracia para a abertura e baixa de empresas, incentivo à 

formalização de empreendimentos, melhor acesso ao crédito, e outras melhorias.  

Para construção do referencial teórico foi abordado primeiramente o Conceito e classificação da 

Micro e Pequena Empresa segundo a visão quantitativa, seja pelo faturamento ou pelo número de 

funcionários, e qualitativa expondo suas características. 

Posteriormente foi exposta a questão de Políticas Publicas relacionada à Micro e Pequena Empresa 

(MPE), mais efetivamente a questão da Lei Geral e finalizando a abordagem teórica com a 

descrição do município de Taubaté. 

A pesquisa tem natureza exploratória com finalidade de esclarecer a situação das MPE´s no 

município. Foram listadas as atividades das MPE do município, pois as atividades podem 

demonstrar o grau de desenvolvimento que nos encontramos, mas como a tradição do município 

sempre foi industrial, com presença de grandes transnacionais. E sendo essa a prioridade, as MPE 

seguiram em segundo plano. 

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 MICRO E PEQUENA EMPRESA: DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

 

De acordo com Beaver e Prince (2004) definir e classificar a pequena empresa é uma atividade 

muito complexa, pois não existe um conceito global utilizado para definir a micro e pequena 

empresa, podendo ser quantitativamente (número de funcionários, faturamento) ou qualitativamente 

(estrutura interna, processos de gestão) , ou até mesmo a combinação de ambos. 



 
 

A definição da micro e pequena empresa segue em duas direções de acordo com Gonçalves e 

Koprowski (1995), os aspectos quantitativos e os aspectos qualitativos. 

Gonçalves e Koprowski (1995) apresentam como características das MPE : 

 Usam trabalho próprio ou de familiares; 

 Não possuem administração especializada fora da empresa; 

 Não pertencem a grupos financeiros e econômicos; 

 Não tem produção em escala; 

 Apresentam condições particulares de atividades reveladoras da exigüidade do negócio; 

 Têm organizações rudimentares; 

 São receptoras de mão – de- obra liberada do setor rural; 

 São um campo de treinamento de mão-de-obra especializada e da formação de empresários. 

Destacando: 

 Relação estreita entre as partes (proprietário e empregados, clientes e fornecedores); 

 Dificuldade na obtenção de crédito; 

 Falta do poder de barganha nas negociações; 

 Interação estreita com a comunidade local a qual estão inseridos; 

 Direção relativamente pouco especializada; 

 Falta de acesso ao capital através de um mercado capital mais organizado; 

 Dependência de mercados e de fontes de suprimentos próximas; 

 Baixa relação de investimento/mão de obra empregada, decorrente de menor complexidade 

do equipamento produtivo, o que as capacita a gerar emprego a menor custo social e 

privado; 

 Menor dependência das fontes externas de tecnologia; 

 Papel complementar às atividades industriais mais complexas; 

 Extensa rede de produção e distribuição de bens e serviços, o que contribui para a 

desconcentração industrial. 

 

Gonçalves e Koprowski (1995) colocam que a sobrevivência das ME e EPP se torna mais difícil 

não só por carências tecnológicas, de capacitação gerencial ou de isolamento diante das grandes. A 

mortalidade dessas empresas é resultado de uma somatória  de fatores, que passa por erros internos, 

fatores de mercado como taxa de juros, por exemplo, além de ficarem submetidas a relações 

oligopólicas e oligopsônicas. 



 
 

As grandes empresas, em geral têm um maior poder econômico (podem vender a um preço mais 

baixo, devido a grande quantidade de vendas) enquanto as pequenas têm de aplicar a risca os 

preceitos da boa administração de empresas: reduzir custos, melhorar a produtividade e evitar o 

desperdício (tanto de tempo, quanto de dinheiro), além de contar com incentivos fiscais dos 

municípios que estão inseridos. 

Sobre os aspectos quantitativos, Gonçalves e Koprowski (1995) colocam que as organizações 

diferem principalmente quanto ao seu número de trabalhadores e também quanto ao seu 

faturamento. 

A adoção de critérios para o enquadramento como MPE, definidos pelo tamanho, faturamento ou 

número de empregados, constitui-se de um importante fator de apoio, permitindo, assim, que as 

empresas classificadas dentro dos limites estabelecidos possam usufruir de benefícios e incentivos 

previstos na legislação que dispõe sobre o tratamento diferenciado ao segmento. Sobre a 

classificação por número de empregados temos que: 

 
Quadro 1: Classificação das Empresas- Número de Funcionários 

PORTE 
SETORES 

Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa Até 19 pessoas ocupadas Até 9 pessoas ocupadas 

Pequena Empresa 20 a 99 pessoas ocupadas 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média Empresa 100 a 499 pessoas ocupadas 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande Empresa Acima de 500 pessoas Acima de 100 pessoas 

Fonte: SEBRAE 

 

A MPE no Brasil é regulamentada pela Lei Complementar nº 123/06, de 14/12/2006, que regulariza 

as normas para as empresas de pequeno porte, em atendimento ao disposto nos artigos 170 e 179 da 

Constituição Federal, favorecendo-as com tratamento diferenciado e simplificado nos campos 

administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial.   

A Lei Geral considera como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a sociedade empresária ou 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário com receita bruta anual 

de até R$ 360.000,00 (microempresa), ou entre R$ 360.000,01 e R$ 3.600.000,00 (empresa de 

pequeno porte). 

Não basta apenas classificar as MPEs, mas sim reconhecer que atualmente elas são como um 

instrumento de competitividade necessário para o desenvolvimento econômico de um país 

(BEAVER;PRINCE,2004). 

 

 

 



 
 

2.2 AS POLÍTICAS PUBLICAS E A MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

De acordo com Teixeira (2002) politicas públicas são diretrizes  norteadores de ação do poder 

publico; regras e procedimentos para relações entre poder publico e sociedade, mediações entre 

atores da sociedade e do Estado. As politicas publicas traduzem tanto no seu processo de elaboração 

e no de implantação formas de exercicio do poder politico  envolvendo a redistribuição do poder, o 

papel do conflito nos processos de decisão, a repartição de custos e beneficios sociais. 

Rizza e Schwingel (2013) colocam que o ambiente empresarial apresenta excesso de burocracia e 

isso se mostra uma das maiores dificuldades das micro e pequenas empresas para a formalização, 

dificultando não só o ambiente de negócios como o desenvolvimento economico e social. 

Surge assim espaço para a Lei Complementar (LC) no123/2006, conhecida como Lei Geral, 

publicada, em 14 de dezembro de 2006. A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte foi instituída para regulamentar o disposto na Constituição Brasileira, que prevê o tratamento 

diferenciado e favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte. A Lei Geral foi concebida 

com ampla participação da sociedade civil, entidades empresariais, Poder Legislativo e Poder 

Executivo. Já atravessou quatro rodadas de alteração (Leis Complementares 127/2007, 128/2008, 

133/2009 e 139/2011), sempre com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e a 

competitividade das microempresas e empresas de pequeno porte brasileiras, como estratégia de 

geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e 

fortalecimento da economia. 

Através da Lei Geral, foi instituído o regime tributário específico para o segmento, com redução da 

carga de impostos e simplificação dos processos de cálculo e recolhimento, que é o Simples 

Nacional. A Lei prevê benefícios para as pequenas empresas em diversos aspectos do dia-a-dia, 

como a simplificação e desburocratização, inclusão de novas atividades que podem optar pelo 

regime tributário criado (Simples Nacional), estímulo à inovação através da obrigatoriedade das 

instituições de inovação e pesquisa de investir 20% de seus recursos em ações de desenvolvimento 

focadas nas ações de desenvolvimento focadas nas pequenas empresas, incentivo à participação das 

MPE´s em compras governamentais das três esferas, por meio de licitações limitadas a pequena e 

micro empresas. 

 

 

 

 



 
 

2.3 MUNICIPIO DE TAUBATÉ  

 

Taubaté é um município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, no estado de 

São Paulo, que se encontra distante cerca de 130 quilômetros da capital do estado, São Paulo e 280 

quilometros do Rio de Janeiro. 

 É o segundo maior pólo industrial e comercial de sua mesorregião, abrigando variadas empresas do 

ramo metal-mecânico, além de também abrigar o Comando de Aviação do Exército, e de acordo 

com estimativa populacional do IBGE em 2010 afirmam que o município possui 278.724 

habitantes.  

No processo de industrialização foi uma das primeiras  cidades a se industrializarem em 1891 com a 

fundação da Companhia Taubaté Industrial no município,  que viria a se tornar uma das principais 

indústrias do ramo da tecelagem no mundo, atingindo seu ápice na década de 1950. Em 1924, 

instala-se no município a Companhia Fabril de Juta, que passa, em pouco tempo, a ocupar a posição 

de segunda indústria em geração de empregos na cidade. 

Durante a década de 1970, a cidade atrai um grande número de indústrias, com destaque para as 

empresas do ramo automobilístico. As marcas Volkswagen e Ford instalam unidades de produção 

na cidade, bem como diversas empresas de autopeças. Atualmente, a composição da economia do 

município mostra que a indústria tem posição importante na cidade. 

Há na cidade um parque industrial que possui grandes e importantes empresas instaladas na cidade 

que colaboram com o desenvolvimento da região, como por exemplo podemos citar Alstom, 

Autocom, Autoliv do Brasil, Cooper Cameron do Brasil, Ford, LG Electronics, Mubea do Brasil, 

Pelzer, Usiminas, Volkswagen do Brasil dentre muitas outras. 

A indústria e os serviços destacam-se na estrutura econômica da região. A indústria é uma atividade 

que se sobressai, especialmente nos municípios situados ao longo da Rodovia Presidente Dutra 

como São José dos Campos, Taubaté, Cruzeiro, Pindamonhangaba, Caçapava e Jacareí, onde o 

Valor adicionado fiscal em 2010, referente à divisão de material de transporte, montadoras e 

autopeças respondeu por 21,99% do total regional. 

Vieira e Santos (2011) expõe que na realidade a industrialização não se deu uniformemente em todo 

território, e sim marcando presença em algumas cidades da região, categorizadas como grandes 

centros industriais em consideração  ao  número  de  operários,  como  Taubaté  e  São  José  dos 

Campos; Jacareí,  Cruzeiro  e  Guaratinguetá  como  centros  industriais  médios;  e  como pequenos  

centros  industriais;  Caçapava,  Lorena,  Aparecida,  Santa  Isabel  e PindamonhangabaO setor 

industrial é tido como sendo fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. Como há 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_Para%C3%ADba_e_Litoral_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comando_de_Avia%C3%A7%C3%A3o_do_Ex%C3%A9rcito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Taubat%C3%A9_Industrial
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Companhia_Fabril_de_Juta&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alstom
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http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoliv_do_Brasil&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooper_Cameron_do_Brasil&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford
http://pt.wikipedia.org/wiki/LG_Electronics
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mubea_do_Brasil&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelzer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usiminas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_do_Brasil


 
 

conhecimentos tecnológicos agregados aos produtos do setor secundário, o lucro obtido na 

comercialização é significativo. Historicamente os países com forte setor industrial mostraram 

maior crescimento econômico. 

 

3 MÉTODOS 

 

A presente pesquisa caracteriza-se por um estudo de natureza exploratória.  De acordo com Gil 

(1999) a pesquisa Exploratória tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos. São desenvolvidas como objetivo 

de proporcionar a visão geral acerca de determinado fato. 

Esse nível de pesquisa envolve levantamento bibliográfico e documental, que de acordo com 

Lakatos e Marconi (1990) implicam no levantamento de dados de variadas fontes, onde o primeiro 

passo é a pesquisa documental (fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias). 

De acordo com Lakatos e Marconi (1990), fazem parte da pesquisa bibliográfica ou de fontes 

secundarias abrange toda fonte bibliografia publicada em relação ao tema de estudo seja livros, 

pesquisas monografias e dissertações. Para Manzo (1971:32 apud Marconi 1990) a pesquisa 

bibliográfica “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 

também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente”. Não se trata 

de repetição do que já foi dito, mas sim uma investigação sob um novo enfoque ou abordagem 

(Lakatos e Marconi 1990). 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Henrique et al (2010) Taubaté se encontra em uma localização estratégica, onde  

concentram  em  seu  território grandes  empresas,  indústrias  e  serviços.  Os setores econômicos 

de Serviços e Indústria, tais como suas atividades, podem demonstrar o grau de desenvolvimento 

econômico de um país ou região.  

Pode-se afirmar, que ainda nesse contexto, que as MPE´s têm papel fundamental no crescimento  e 

desenvolvimento do País e no municipio, são elas as responsáveis por fomentar o desenvolvimento 

na região. Complementando a análise sob esta ótica, Furtado define: 

“O desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social 

subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser 

condição suficiente para preparar um melhor futuro para a massa 



 
 

da população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva 

melhoria das condições de vida dessa população, o crescimento 

se metamorfoseia em desenvolvimento. 

O desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e 

de aumento e produtividade macroeconômica, mas 

principalmente o caminho de acesso a formas sociais mais aptas 

a estimular a criatividade humana e responder às aspirações da 

coletividade. (Furtado, 2004, p.484)” 

 

De acordo com Silva (2013) o segmento das pequenas e médias empresas (MPEs) é de extrema 

representatividade para o crescimento econômico e o desenvolvimento da região, pois contribui 

com a criação de empregos e aumento da renda e isso é demonstrado por indicadores do segmento 

empresarial. 

As tabelas 1 e 2 abaixo relacionam as atividades economicas com maior relevância e participação 

no municipio. Observa-se a extensa rede de produção e distribuição de serviços, o que caracteriza a 

desconcentração industrial. 

Tabela 1: Serviços com maiores demandas no município de Taubaté 

 
SERVIÇOS 

CNAE N° de 

MPE 

% no 

Município 

% no Estado QL 

Serviços de Alimentação 816 23,2 19,4 1,2 

Serviços de Escritório e Administrativo 397 11,3 11,5 1,0 

Serviços de Saúde 371 10,6 5,8 1,8 

Transporte Terrestre 300 8,5 9,2 0,9 

Educação 256 7,3 4,3 1,7 

Atividades Auxiliares do Transporte 127 3,6 2,6 1,4 

Arquitetura e Engenharia 113 3,2 3,1 1,0 

Aluguel de bens móveis 104 3,0 2,1 1,4 

Serviços jurídicos e de Contabilidade 101 2,9 2,8 1,0 

Serviços Pessoais 93 2,6 3,2 0,8 

TOTAL 3.512 100 100  

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/2009 – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Tabela 2: Atividades Industriais com maiores demandas no município de Taubaté 

 

INDÚSTRIA 

CNAE N° de 

MPE 

% no 

Município 

% no Estado QL 

Construção 254 28,8 15,3 1,9 

Serviços Especializados para construção 104 11,8 12,4 1,0 

Fabricação de produtos de metal 88 10,0 7,7 1,3 

Obras de Infraestrutura 51 5,8 3,3 1,7 

Fabricação de produtos alimentícios 47 5,3 4,6 1,2 

Produtos de minerais não metálicos 44 5,0 3,6 1,4 

Gráficas e Reprodução de mídias gravadas 28 3,2 4,7 0,7 

Confecção de artigos de vestuário 27 3,1 14,0 0,2 

Extração de minerais não metálicos 25 2,8 0,9 3,0 

Manutenção e instalação de máquinas e 

equipamentos 

25 2,8 4,0 0,7 

TOTAL 881 100 100  

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/2009 – Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) 

 

Ricci (2007) expõe que o municipio desde os anos de 1970 instituiu uma política de  atração  de  

investimentos  industriais, pois a mentalidade taubateana recorre sempre à idéia da industria como  

sinônimo  de  modernização  e  crescimento  além da geração  de  emprego  e  renda, assim os 

esforços do setor publico priorizaram o setor industrial, criando distritos industriais e concedendo 

doações de areas e incentivos fiscais para atrair empresas para a  região.  

 Toda atenção foi voltada à atração desses investimentos industriais e assim  de acordo com Costa 

(2005) não foi dispensada às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico 

diferenciado ou que as tivesse como foco principal conforme previsto na Lei Orgânica no artigo 6º. 

Há um potencial das micro e pequenas empresas na geração de empregos com um volume menor de 

investimentos, em contraste com as que foram beneficiadas com áreas maiores e incentivos fiscais 

por 15 anos, e que não atenderam às expectativas no tocante a geração de empregos. (COSTA, 

2005). 

Costa (2005) expõe que deveria se buscar alternativas ao desenvolvimento, ou seja, saídas à 

situação atual não se encontram nas mesmas propostas deixadas pela modernidade. 

A maioria das empresas instaladas nos distritos industriais pertence a grupos multinacionais, e 

voltando para o caso das montadoras de veículos, as fornecedoras se instalam em distritos próximos 

em função do processo produtivo e abastecimento. 

Atualmente Taubaté possui seis distritos industriais para instalação de novas empresas (Una I,Una 

II, Piracangaguá I, Piracangaguá II, São Gonçalo e Parque Aeroporto) conforme mostrado na Figura 



 
 

1. O distrito industrial Una I foi criado nos anos 80 e está localizado às margens da rodovia 

Presidente Dutra no sentido São Paulo - Rio de Janeiro, na saída da cidade de Taubaté em direção 

ao município de Pindamonhangaba.  

 

Figura 1: Localização dos Distritos Industriais 

Fonte: Gein (mapa editado) 

 

Já o Piracangaguá I foi criado em 1969, e estende-se do distrito residencial Quiririm até às margens 

da rodovia Presidente Dutra, na saída de Taubaté para São José dos Campos e São Paulo.  

Apesar de dois distritos localizarem-se às margens da rodovia Presidente Dutra é notável o melhor 

aproveitamento de area no Piracangaguá I, deve-se isso sua proximidade com as montadoras, pois 

das quatorze empresas instaladas neste distrito até o ano 2000, dez eram do setor automotivo.  

A importância da proximidade com a montadora se deve ao propósito de buscar a redução de 

custos, terceirizando setores do processo produtivo. A politica de incentivos fiscais de Taubaté pode 

ser ampliada na forma de atuação  com programas de incentivos para as micro e pequenas 

empresas, como por exemplo aa doação de areas e boxes de dimensões menores.  

É nos distritos do Una, Piracangaguá e Parque Aeroporto e que encontram-se os boxes destinados às 

pequenas empresas,  e são cerca de 94 boxes dos galpões industriais. 



 
 

Para Singer (2003) as políticas públicas tradicionais não possuem capacidade de promover a criação 

de novas vagas em empregos tradicionais em um ritmo que sanaria as necessidades da população, 

fazendo com que cada vez mais haja o aumento dos que trabalham por conta própria, seja formal ou 

informalmente. 

Tal oportunidade, ou melhor, falha das políticas públicas deveria ser melhor explorada uma vez que 

as micro e pequenas empresas são uma ótima oportunidade de fomentar o desenvolvimento local. 

Os galpões foram criados como tentativa de fomento para que pequenos empreendedores pudessem 

iniciar seus negócios. Cada Box mede cerca de 150 metros quadrados, e a cada proprietário é cedido 

apenas um espaço. Os permissionários não pagam aluguel, arcando apenas com as contas de água e 

luz dos imóveis, e a cessão de cada ponto é feita por tempo indeterminado, o que foi alvo de criticas 

pela Câmara  e Investigações sobre as vendas dos galpões 

No mês de Outubro do ano de 2013 a Prefeitura municipal de implementou a Lei Geral das MPEs 

(Micro e Pequenas Empresas). A Lei busca dar benefícios como a diminuição da burocracia para a 

abertura e baixa de empresas, incentivo à formalização de empreendimentos, melhor acesso ao 

crédito, e outras melhorias.  

A implementação da lei na cidade foi conquistada após análise de quatro indicadores: 

desburocratização, compras governamentais, empreendedor individual e agente de 

desenvolvimento. Foram priorizados, tais indicadores porque tratam de ações sobre as quais as 

prefeituras possuem interferência direta; têm reflexos diretos e rápidos no dia-a-dia dos pequenos 

negócios e podem ser aplicados por municípios de qualquer porte. 

A implementação da Lei Geral no municipio de Taubaté é o inicio da atenção com a pequena 

empresa, reside aí uma oportunidade de corrigir o equivoco de gestão e permitir que os seus 

empresários possam promover o crescimento econômico, aumentando inclusive a arrecadação e 

assim obtendo mais recursos para que o Governo Estadual possa estar destinando às necessidades 

publicas, como por exemplo, saúde, educação e segurança. 

A implantação da Lei Geral das MPE´s trás melhorias ao ambiente desse segmento passa a existir o 

fomento à economia local uma vez que essas empresas locais possam, por exemplo, fornecer para o 

Município. 

De acordo com a publicação Fernandes (2009) ainda é pouco explorada no Brasil a possibilidade de 

utilizar licitações tecnicamente são chamadas de “uso do poder de compras governamentais”. 

Na ótica socioeconômica o uso do poder de compra do município é mecanismo estratégico para 

desenvolver políticas publicas voltadas ao desenvolvimento local, potencializar a economia da  

região,  incentivando  a  capacitação tecnológica e a competitividade industrial, estimular  as  

empresas  locais  a  melhorarem  a  qualidade  de  bens,  serviços e obras; e incentivar a formação 



 
 

de parcerias e arranjos produtivos locais (APL), com crescentes ganhos para a economia e o 

desenvolvimento municipais. 

A função das compras governamentais vai muito além de suprir a administração pública com bens e 

serviços, todo o processo representa uma política bem-sucedida que viabiliza desenvolvimento 

econômico sustentável, que tem como objetivo gerar emprego e renda e conseqüentemente diminuir 

as desigualdades sociais. 

Entretanto, Coutinho (1997) afirma que a sustentabilidade do desenvolvimento necessita a constante 

busca da capacitação tecnológica, e neste campo as políticas publicas precisariam estar coordenadas 

e articuladas para assegurar condições sistêmicas estimulantes. 

No município de Taubaté há parcerias locais como, por exemplo, com o Sebrae, ACIT, Unitau, 

Sindicato Rural e Ciesp, que juntos mantêm o PAE (Posto de Atendimento ao Empreendedor de 

Taubaté). Esse ambiente é extremamente complexo, mas muito útil para a formação de networks, 

além da troca de informações e debate sobre as condições compatíveis à competitividade. 

A implementação da Lei Geral das MPE´s faz com que Taubaté reitere seu objetivo de fomentar a 

economia local, geração de renda emprego além de um ambiente altamente competitivo existente 

graças ao nível de industrialização em que está inserido. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

As MPE são hoje de uma representatividade incontestável no desenvolvimento local, as atividades 

de uma região podem demonstrar o quão é desenvolvida essa região.  

O município de Taubaté é uma região extremamente industrializada, e as atividades econômicas das 

MPE´s nos segmentos Serviço e Indústria predominante no município são os mais variados e de 

suporte Às grandes empresas instaladas, além de atividades ligadas à construção civil e infra-

estrutura. 

A questão da atração de investimentos industriais no município em Taubaté faz parte de um 

movimento iniciado na década 1970 que não foi alterado com o passar de tempo, não houve criação 

de políticas direcionadas à pequena empresa. A criação dos distritos industriais priorizou instalação 

de empresas multinacionais, voltadas para o abastecimento principalmente das montadoras de 

veículos. 

Voltada à necessidade dos pequenos negócios inicialmente houve só a construção e cessão de 94 

boxes dos galpões industriais localizados nos distritos do Una, Piracangaguá e Parque Aeroporto, 

tal cessão inclusive já foi alvo de criticas e investigação.  



 
 

Atualmente houve a implantação da Lei Geral e esta é uma política voltada exclusivamente aos 

pequenos negócios. Através da Lei Geral, foi instituído o regime tributário específico para o 

segmento (Simples Nacional ou Super Simples), com redução da carga de impostos e simplificação 

dos processos de cálculo e recolhimento, além de dos benefícios anteriormente citados, como a 

simplificação e desburocratização, inclusão de novas atividades que podem optar pelo regime 

tributário criado, estímulo à inovação através da obrigatoriedade das instituições de inovação e 

pesquisa de investir 20% de seus recursos em ações de desenvolvimento focadas nas ações de 

desenvolvimento focadas nas pequenas empresas, incentivo à participação das MPE´s em compras 

governamentais das três esferas, por meio de licitações limitadas a pequena e micro empresas 

A Micro e Pequena Empresa já têm sua importância comprovada no desenvolvimento local, e  

aponta  para  a  necessidade  da  utilização  do  poder  de  compra  pelo  poder público  municipal,  

como  forma  de  incentivar  o  crescimento  econômico regional,  garantir  estabilidade  de  

demandas  para  o  setor  produtivo  e fortalecer a longevidade das MPE´s. 

Observa-se limitações de uma política voltada para o crescimento econômico, que privilegiava as 

grandes empresas e sem alternativas de desenvolvimento mais abrangente, sempre focada num 

único setor (industrial médio e grande porte). Tal limitação contrasta com a intenção da Lei Geral 

que parte em busca de alternativas de concepção de desenvolvimento mais amplo, valorizando as 

micro e pequenas empresas, que acolha as possibilidades do comércio, do turismo, do artesanato e 

da vasta área rural deste município.  

Importa ressaltar que ao lado das oportunidades oferecidas ao capital externo, a implantação da Lei 

Geral e o desenvolvimento de políticas voltadas ao local ocorrem a valorização da tradição local, 

que também gera renda e emprego. Devem-se estabelecer parcerias que ampliem as perspectivas 

dessas empresas, oferecendo apoio, formação adequada para o segmento e desenvolvam soluções 

adequadas, e não mais soluções improvisadas e adaptadas aos pequenos negócios. 

Isto significa a construção de uma proposta de desenvolvimento capaz de articular o local com o 

global, pensando, sobretudo na melhoria das condições de vida desta e das futuras gerações. 
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