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RESUMO 

Pedroso, Leandro Nunes. 0 lncipiente Tempo de Vigencia das Micro e Pequenas 
Empresas no Brasil. Dentro do atual cenario economico temos visto uma participayao e 
atuayao cada vez maior das micro e pequenas empresas. No Brasil por exemplo, elas 
chegam a ser responsaveis por cerca de 98% dos estabelecimentos e por 80% dos 
empregos no comercio, industria e servi~s. o que refor<;a sua importancia e a atenyao que 
deve ser desprendida a essas menores unidades produtivas. Nao obstante ao seu 
significante papel no seio da economia brasileira, tern sido visto, porem, que muitas delas 
nao conseguem atingir nem tres anos de funcionamento. Algumas das causas que 
provocam este resultado extremamente negativo a nossa economia, estao vinculadas a 
dificuldade de acesso ao credito, a elevada carga tributaria e falha na gestao empresarial. 
Como embasamento te6rico utilizar-se-ao de alguns dos principais preceitos que devem ser 
levados em considerayao em prol da manutenyao e continuidade de suas respectivas 
atividades, quais sejam: Fatores inerentes a competitividade e competitividade sistemica; 
Processos de lnovayao e Gestao financeira organizada. Abordar-se-ao os mecanismos de 
amparo as MPEs, principalmente vinculados ao Estatuto da Pequena empresa, do Simples 
Federal e de outros organismos mantenedores de sua funcionalidade. E not6rio que o tempo 
de vigencia das MPEs tern sido reduzido, cuja reversao deste quadro somente se viabilizara 
atraves de uma consciencia politica voltada ao estimulo produtivo e social dessas pequenas 
unidades produtivas, tao importantes a nossa economia. Portanto, mister se faz que haja urn 
tratamento diferenciado as MPEs no Brasil, em prol do desenvolvimento econOmico e social 
do pais. 

Palavras-chave: MPEs; carga tributaria, tempo de vig€mcia; Estatuto das Micro e 
Pequenas Empresas; Desenvolvimento economico. 
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1. INTRODU<;AO 

0 cenario Brasileiro atual, seguindo tendencia mundial, vem 

apresentando um numero cada vez maior de micro e pequenas empresas 

(doravante denominadas de MPEs). Tal alteragao no processo industrial deve

se fundamentalmente em razao da inauguragao de um novo padrao industrial -

denominado par alguns autores de model a p6s-fordista 1, o qual tem causado 

impacto significative nas estruturas demasiadamente verticais das grandes 

industrias. 

Dentro deste contexto de desverticalizagao da atividade produtiva e, de 

outro, a associagao as empresas de menor porte, as MPEs passaram a exercer 

papel de vital importancia dentro da economia, fato este de grande notoriedade 

que tem inclusive atrafdo o interesse de grandes especialistas na discussao 

sabre o tema. 

No Brasil, par exemplo, as MPEs chegam a ser responsaveis par cerca 

de 98% dos estabelecimentos e par 80% dos empregos no comercio, industria 

e servigos, conforme afirma VILLELA (2000, p. 1) use trabalho mais recente do 

SEBRAE em seu artigo intitulado "As Micro, Pequenas e Medias Empresas", 

cuja situagao tem gerado uma necessidade premente de assessoramento e 

cuidado especial a este nicho de tamanha representatividade e importancia no 

seio da economia brasileira. 

Nao obstante a significativa importancia que as MPEs tem exercido 

sabre a economia, ve-se, porem, que muitas delas nao conseguem atingir nem 

3 anos de funcionamento, isto pasta em razao de diversos fatores que serao 

abordados no presente trabalho, bem como serao tambem apresentadas as 

safdas e melhores alternativas para reverter o quadro negativo no qual as 

mesmas encontram-se. 

0 presente trabalho estara alicergado em duas das principais causas da 

elevada mortalidade das MPEs, sendo a dificuldade de acesso ao credito, a 

elevada carga tributaria vigente no Brasil e a excessiva burocracia atrelada as 

atividades das MPEs. 

I Terceiriza<;:ao do processo industrial, vinculado fundamentalmente as grandes montadoras de 
autom6veis. 
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Pretende-se aqui responder o porque do incipiente tempo de vigencia 

das MPEs dentro da economia brasileira, onde serao apresentados os maiores 

problemas par elas enfrentados, como ja expostos no paragrafo anterior, bern 

como se abordarao os mecanismos de defesa, protec;ao e reestruturac;ao deste 

segmento, de vital importancia para o Brasil e a populac;ao como urn todo. 

0 objetivo fundamental do trabalho e demonstrar, atraves de uma visao 

analftica, a importancia das MPEs, caracterizadas como elemento de propulsao 

do desenvolvimento economico do pafs, todavia, demonstrando tambem a 

dificuldade enfrentada pelas mesmas no tocante a sua vigencia e existencia no 

seio da economia brasileira. 

A monografia esta estruturada da seguinte forma: 

• A intruduc;ao apresentada no capitulo 1 ; 

• 0 capitulo 2 tratara da metodologia utilizada no presente trabalho; 

• 0 capitulo 3 sera utilizado para a apresentac;ao da revisao te6rico

empfrico do presente trabalho de monografia, cujo capitulo apresentara 

os aspectos da competitividade, inovac;ao e gestao financeira no ambito 

das MPEs. 

• No capitulo 4 sera demonstrado urn breve panorama das micro e 

pequenas empresas no cenario brasileiro, bern como tambem 

evidenciando sua importancia para a economia e sociedade como urn 

todo. 

• No capitulo 5 serao abordados os problemas no que concernem ao 

reduzido tempo de vigencia das MPEs, bern como a apresentac;ao e 

identificac;ao dos mecanismos de apoio as micro e pequenas empresas, 

de modo a torna-las dinamicas, para se manterem "vivas" dentro do 

universe globalizado da atualidade. 

• Na sequencia, o capitulo 6 apresentara a conclusao do presente 

trabalho, tecendo as considerac;6es finais sabre todos os fatores aqui 

tratados. 

• Serao apresentadas as referencias, citando-se as fontes de consulta 

efetivamente utillzadas no trabalho e, no final apresentar-se-ao alguns 

anexos para ilustrar o que fora discutido na presente monografia. 
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2. METODOLOGIA 

0 presente capitulo tem como finalidade basica, a apresentac;ao do 

metoda de pesquisa, demonstrando as principais tecnicas utilizadas para a 

formatac;ao e compilac;ao do material bibliografico coletado. 

0 Trabalho aqui apresentado sera abordado de forma te6rica, sendo 

que num primeiro memento sera exposto a importancia das MPEs no Brasil, 

utilizando-se para tanto de materiais estatfsticos do proprio Sebrae e demais 

institutes de analises estatfsticas acerca do assunto. Numa segunda etapa 

apresentar-se-ao os maiores problemas que levam ao incipiente tempo de 

vigenca da MPEs, bem como serao tambem expostos os mecanismos de 

amparo a sua atividade e continuidade. 

Para dar consistencia ao trabalho, utilizou-se como revisao te6rica os 

preceitos da competitividade, da inovac;ao e da gestae financeira organizada, 

cujos preceitos darao alicerce a presente monografia. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GERAL 

Demonstrar, atraves de uma visao analftica, a importancia das MPEs, 

caracterizadas como elemento de propulsao do desenvolvimento economico do 

pafs, todavia, demonstrando tambem a dificuldade enfrentada pelas mesmas 

no tocante a sua vigencia e existencia no seio da economia. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• ldentificar os principais mecanismos de apoio ao micro e pequeno 

empresario, visando sobretudo dar suporte ao processo de gestae; 

• Abordar as soluc;oes posslveis para o enfrentamento do problema 

relative a dificuldade na tomada de credito para desenvolvimento da 

atividade empresarial das MPEs; 

• Demonstrar as alternativas estruturais que resultam da criac;ao do 

Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. 
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2.3 DEFINI<;AO METODOLOGICA 

Quanta aos fins, trata-se de uma pesquisa explorat6ria descritiva, pais 

prop6e observar, analisar e descrever fenomenos e ac;oes que demonstram a 

representatividade das micro e pequenas empresas, mas que, em func;ao de 

determinados fatores, muitas delas sao fadadas ao fracasso, com um tempo de 

vigencia extremamente reduzido. 

Quanta aos meios, a pesquisa sera bibliografica, documental, pais 

consiste no aprofundamento te6rico-metodol6gico do trabalho. A pesquisa sera 

portanto, documental, porque utilizara de referenciais do objeto de estudo que 

poderao ser coletados nos arquivos do proprio SEBRAE. 
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3. REVISAO TEORICO-EMPiRICA 

Conforme ja abordado no primeiro capftulo do presente trabalho, no 

Brasil as MPEs desempenham um papel muito importante na economia, porem 

nao tem despertado um interesse concreto dos governantes do pals para a 

elaborac;ao de uma polltica voltada para o crescimento e desenvolvimento das 

mesmas. Este clima adverso associado a fragilidade do seu porte mais a 

concorrencia com grandes empresas, exigem esforc;os de seus 

empreendedores para que consigam se manter competitivas e sobreviverem de 

forma sustentavel na economia. 

Os processes inovativos, tanto no produto quanta no processo de 

produc;ao, possibilitam as empresas um maior dinamismo, competitividade e 

lucratividade e e apontado par muitos pesquisadores como um caminho a ser 

trilhado pelas MPEs 

0 presente capitulo procura analisar o meio em que estao inseridas as 

MPEs, identificar o que elas podem fazer para se manterem competitivas no 

mercado de forma a .prolongar suas respectivas sobrevivencias. 0 cenario 

inovativo nacional das MPEs tambem e abordado, para isso, utilizou-se de 

dados e pesquisas oficiais do governo que demonstram os processes 

inovativos nas MPEs. 

Nao menos importante, mas de crucial relevancia, abordar-se-ao 

tambem preceitos alusivos a gestao empresarial organizada, mais 

precisamente no ambito financeiro, para justamente dar coalizao aos aspectos 

da competitividade e inovac;ao que serao aqui abordados. 

Assim, o capitulo em questao tera como pont a fundamental alicerc;ar o 

presente trabalho de monografia, abordando os principais preceitos envolvidos, 

que possam realmente explicar o processo de competitividade, inovac;ao e 

gestao dentro as micro e pequenas empresas. 

Numa primeira etapa serao abordados os aspectos da competitividade e 

competitividade sistemica, que serao um dos aspectos norteadores da 

longevidade empresarial. das MPEs no Brasil. 
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Em seguida serao tratados os conceitos e processos no ambito da 

inovagao e, finalmente sera feita uma apresentagao do correto sistema de 

gestao financeira a ser adotado pelas micro e pequenas empresas. 

3.1 FATORES DA COMPETITIVIDADE E COMPETITIVIDADE SISTEMICA 

Primeiramente um elemento muito importante para a competitividade 

das empresas, vem a ser a existencia ou nao de economias de escala, atraves 

da qual as grandes empresas sao capazes de reduzir seus custos de 

produgao. Neste sentido, quanta maior a empresa, menor serao os seus 

custos, pois cada empresa produz de forma a minimizar os seus custos. 

De acordo com STEINDL (1990, p.26) "a produgao de varios bens pode 

frequentemente ser combinada dentro de uma (mica empresa, o que faz com 

que a compra conjunta de materia-prima e a venda conjunta da produgao seja 

capaz de gerar uma economia de escala". 

Assim, em uma economia de escala, ha uma tendencia de redugao do 

custo unitario a medida que se aumente o tamanho do estabelecimento, alem 

de que com o aumento da escala ha um aumento de uso de energia eletrica, 

ou uma substituigao da mao-de-obra humana por maquinarias que garantem 

produgao em otima escala. 

Analisa-se assim, a estrutura de MPEs que sao de produgao em 

pequena escala, ou na maioria das vezes, uma produgao sob encomenda que 

nao satisfaz a condigao de economia de escala. Fato importante e que, na 

maioria das vezes, estas empresas resultam do elevado grau de desemprego, 

quando muitos desempregados acabam abrindo pequenos negocios, tanto 

para sobrevivencia propria como tambem para a sobrevivencia de suas 

famflias. 

Outro ponto a destacar e o fato de que muitas pessoas que estao 

empregadas em uma empresa qualquer, atraem-se pela lucratividade da 

empresa em que atuam e se direcionam a abertura de um negocio proprio no 

mesmo ramo, com a ilusao de obterem ganhos faceis sem se atentarem a 
necessidade indispensavel de gerenciamento e administragao que qualquer 

negocio necessita para ser sustentavel. 
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Em fungao destes fatores inicialmente relatados e que ha uma grande 

taxa de mortalidade das MPEs, cuja tendemcia tem se mostrado cada vez maior 

atraves das estatfsticas apresentadas pelos 6rgaos reguladores e de 

acompanhamento destas menores unidades produtivas. 

Para que as mesmas possam dar continuidade a sua atividade 

empresarial, faz-se necessaria a adogao de praticas modernas de 

competitividade, bem como a absorgao de tecnicas para melhor gestao dos 

recursos e processes. Como ja mencionado, um dos aspectos mais 

importantes associados as MPEs diz respeito a sua maior flexibilidade e, neste 

sentido, maior capacidade de adaptagao aos requisites do paradigma 

tecnol6gico em vigor. 

Tendo isto em mente, o exame do papel das empresas de pequeno 

porte na elevagao dos nfveis de competitividade da economia como um todo, 

requer justamente um conhecimento mais aprofundado de seu desempenho 

especificamente. 

Neste sentido, o aspecto do desenvolvimento tecnol6gico deve passar a 

nortear o caminho a ser seguido pelas MPEs, para que assim as entraves 

existentes possam ser superados, em prol da sua respectiva sustentabilidade. 

Segundo KON (1994, p.117): 

A questao do desenvolvimento tecnol6gico esta sempre presente na analise da 
economia industrial, focalizando a atenc;ao dos estudiosos sobre a definic;ao de um 
padrao de politica industrial que vise a conduzir as empresas a constante 
reestruturac;ao da competitividade interna e internacional, atraves do progresso 
tecnol6gico. A questao da busca da modernizac;ao tecnol6gica pela sociedade de 
qualquer nac;ao, no caminho do desenvolvimento auto-sustentado, passa pela 
conscientizac;ao dos aspectos qualitativos especfficos dos recursos humanos e de suas 
possibilidade de ajustamento a novas tecnicas, em um curto espac;o de tempo. 

Neste ponto e imprescindfvel que as MPEs estejam atentas as 

condigoes de mercado, bem como em sincronia ao direcionamento que esta 

sendo tornado nele, de modo que possam estar preparadas as adaptagoes que 

se fizerem necessarias. 

i.' 
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A introduc;ao da inovac;ao tecnologica pelas empresas par urn lado esta 

suscetfvel aos proprios objetivos de desenvolvimento, aos recursos de que 

dispoem, a natureza dos mercados em que as mesmas operam, ao 

conhecimento das opc;oes tecnologicas disponfveis, e a situac;ao da propria 

polftica economica vigente no pals. Entretanto, de uma outra forma, a escolha 

da tecnologia apropriada a essas condic;oes, para uma determinada area de 

atividade, depends e clara, do ritmo das inovac;oes, as quais vinculam-se de 

modo fundamental a capacidade da forc;a de trabalho existents de ajustar-se 

aos novas requisites de capacitac;ao, advindos da introduc;ao de tecnicas 

inovadoras. 

A ineficacia na gestae de grande numero de micro e pequenas 

empresas esta assentada principalmente no desconhecimento dos conceitos 

fundamentais da administrac;ao financeira, os quais sao cruciais para a boa 

saude financeira, para a sobrevivencia e para o desenvolvimento. Embora seja 

possfvel encontrar empresas sobrevivendo sem o domfnio e a utilizac;ao dos 

conceitos aqui tratados, certamente poucas delas existirao dentro de alguns 

a nos caso nao passem a adota-los consistentemente. 

Este ponto, da .correta gestae empresarial, sera abordado mais adiante, 

porem, e importante fazer sua menc;ao, haja vista tratar-se de fator primordial 

de conciliac;ao aos aspectos de competitividade e inovac;ao. Avaliando os 

resultados da atividade das MPEs, nota-se que sua solvencia ocorre em func;ao 

da nao adoc;ao de tecnicas modernas e de tendencias de mercado, isto muitas 

vezes ocorre em func;ao da carencia de recursos financeiros, (assunto a ser 

abordado no capitulo 5), que dificulta a sua incorporac;ao nas suas respectivas 

areas de atuac;ao. 

Ha de se ressaltar que a carencia de processes tecnologicos no seio das 

MPEs nao e urn fator~ novo, mas que remete a urn passado deficients na 

propria estrutura industrial do Brasil. A industrializac;ao macic;a no Brasil 

ocorrera apos as duas grandes guerras mundiais, mais precisamente a partir 

da decada de 1950, ·par meio do denominado processo de substituic;ao de 

importac;oes. 
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Neste aspecto, em fungao da extrema deficiencia brasileira naquele 

perlodo, passou-se par uma maciga importagao de tecnologia, beneficiada pelo 

ambiente internacional favoravel daquela epoca. Esta polftica foi de 

fundamental import~mcia para o Brasil industrializar-se, todavia, ao se fazer 

uma analise crftica a respeito, tal processo causou e, ainda tern causado uma 

enorme dependencia tecnol6gica em nossa sociedade. 

COUTINHO e FERRAZ (1994, p.7) fazem a seguir urn relata resumido 

das sequelas ocasionadas pela polftica mencionada no paragrafo anterior: 

Em que pese esta polftica ter efetivamente gerado a industrializar;ao razoavelmente 
completa do pals, eta resultou tambem na atribuir;ao de importancia menor a ciencia e 
ao desenvolvimento de tecnologia, refletida no pequeno esforr;o nacional em pesquisa 
e desenvolvimento - menos de 1% do PIB por ano, ao Iongo das ultimas decadas, 
sendo que as empresas do setor produtivo participam com me nos de 10% desse 
esforr;o. Esses dados comparam-se aos correspondentes dos pafses desenvolvidos, 
onde o esforr;o nacional em ciencia e tecnologia situa-se entre 2 e 3% do PIB, com 
participar;ao da iniciativa privada na faixa de 40 a 50% dos respectivos gastos 
nacionais nessa area. 

Como o presente capitulo esta assentado em bases tecnol6gicas e de 

competitividade, a alusao a este fato hist6rico tornou premente para a 

compreensao das dificuldades enfrentadas pelas MPEs no que concerne a 

adogao de tecnologia e processes inovadores para se manterem competitivas 

dentro de mercado cada vez mais globalizado. 

0 processo de abertura, resposta a necessidade da globalizagao em 

competitividade, revelou disfungoes oriundas da forte intervengao 

governamental no sentido de promover a industrializagao do pals. Muitas das 

consequencias eram antecipadas, pais crescemos sim, mas em falta de visao 

estrategica e integrada dos complexes componentes responsaveis pelas 

vantagens competitiva~ no seio da industria. 0 ponto forte da questao da 

competitividade e o de tragar urn horizonte referencial as MPEs, delineando 

suas caracterlsticas, bern como deixando mais palpavel o entendimento acerca 

desta questao demasiadamente crucial a sua atividade. 

A competitividade pode ser vista como a produtividade das empresas 

ligada a capacidade dos governos, ao comportamento da sociedade e aos 

recursos naturais e construldos, aferida par indicadores nacionais e 

internacionais, permitindo conquistar e assegurar fatias do mercado. Esta 
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competitividade esta sempre associada aos processes de inova<;ao, sendo este 

ultimo 0 motor do desenvolvimento, 0 qual deve fazer parte integrante da pauta 

desenvolvimentista dos neg6cios das MPEs. 

No que concerne ao aspecto das transformagoes economicas, ocorridas 

mais precisamente nos anos de 80 e 90, e importante deixar registrado que 

ampliou-se realmente, em todos os f6runs especializados, a discussao acerca 

da nogao de competitividade. Uma defini<;ao particularmente bem influente fora 

proposta em 1985, pel a comissao da Presidencia dos E. U .A (Estados Unidos 

da America) sabre a competitividade industrial, cuja definigao a seguir sera 

transcrita, tornando-se importante para que se tenha em mente do que venha 

ser o processo de competitividade em si: 

Competitividade para uma na9ao e o grau pelo qual ela pode, sob condi9oes livres e 
justas de mercado, produzir bens e servi9os que se submetam satisfatoriamente ao 
teste dos mercados internacionais enquanto, simultaneamente, mantenha e expanda a 
renda real de seus cidadaos. Competitividade e a base para o nfvel de vida de uma 
nayao. E tambem fundamental a expansao das oportunidades de emprego e para a 
capacidade de uma na9ao cumprir suas obriga9oes internacionais. 

Esta conceituagao sabre a competitividade torna-se muito importante 

para deixar bem delineado suas caracterfsticas dentro do aspecto empresarial. 

Resumidamente a competitividade expande o produto, quer seja de bens e 

servigos, que par sua vez expande a renda e consequentemente aumenta o 

nfvel de vida de uma nagao e da sua respectiva populagao. 

A competitividade dentro de um cenario polftico-economico esta sujeita a 

influencia de determinados fatores, que par sua vez afetam diretamente o 

desempenho das empresas. Tais fatores, de grande relevancia, serao aqui 

tratados e denominados sabre a nogao de competitividade sistemica. 

Conforme afirmam COUTINHO e FERRAZ (1994, p.17) estes fatores 

sao "resultado de fatores situados fora do ambito das empresas e da estrutura 

industrial da qual fazem parte, como a ordenagao macroeconomica, as infra

estruturas, o sistema polftico-institucional e as caracterfsticas socioeconomicas 

dos mercados nacionais". Estes fat ores sao especfficos a cada situagao de 

conjuntura nacional e ·devem ser explicitamente considerados nas a<;oes 

publicas ou privadas de :indugao de competitividade. 
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Muitos especialistas abordam a competitividade como uma questao 

diretamente relacionada as caracterfsticas apresentadas par uma firma ou um 

produto, cujas caracterfsticas estariam diretamente relacionadas ao 

desempenho no mercado ou a eficiencia tecnica dos processes produtivos 

adotados pela firma. Segundo estudos, ha duas avalia<;6es de competitividade, 

quais sejam- a) competitividade associada ao desempenho, a qual expressa

se no market-share2 alcan<;ada par uma empresa ou um conjunto delas, 

particularmente o montante de suas exporta<;6es no total do comercio 

internacional da mercadoria em foco; b) competitividade associada a eficiencia, 

cujos indicadores devem ser buscados em coeficientes tecnicos (de insumo

produto au outros) ou na produtividade dos fatores, comparados as best

practices3 verificadas na industria. 

Segundo estudiosos sabre o assunto, ambos os enfoques, no entanto, 

sao muito restritivos, pais abordam o temo de modo estatico, permitindo 

apenas o exame de como os indicadores se comportam ate um determinado 

momenta. Ao se fazer uma analise dinamica, tanto do desempenho quanta da 

eficiencia, sao resultados de capacita<;6es acumuladas e estrategias 

competitivas adotadas pelas empresas, em fun<;ao das suas pr6prias 

percep<;6es, quanta ao ambiente concorrencial e ao cenario economico em que 

estao inseridas. 

Ainda dentro desta visao dinamica, a competitividade deve ser entendida 

como a capacidade da empresa de formular e implementar estrategias 

concorrenciais, que lhe permitam conservar, de forma duradoura, uma posi<;ao 

sustentavel no mercado. Realmente o sucesso competitive passa, assim, a 

depender da cria<;ao e tambem da renova<;ao das vantagens competitivas par 

parte das empresas, em um processo em que cada produtor se esfor<;a par 

obter peculiaridades que o diferencie favoravelmente dos demais, como par 

exemplo, custo e/ou pre<;o mais baixo, melhor qualidade, maier habilidade de 

servir a clientela etc. 

2 Expressiio em ingles que significa participa((iio no mercado. E a fatia das vendas de urn produto que 
cada fabricante detem. Urn exemplo: se o mercado brasileiro de biscoitos e de 5 bilh5es de unidades 
vendidas e urn dos fabricantes participa com 3 bilh5es de unidades, entiio ele tern urn market share de 
60% e e lider deste mercado. 
3 Indicador de eficiencia direta para a avalia((iio da performance logistica de produ((iio. 
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No ambients altamente concorrencial em que estao inseridas as MPEs, 

o seu sucesso implica que estejam aptas nao apenas a adotar estrategias 

competitivas adequadas ao seu ramo de atuac;ao, mas tambem a de impor 

correc;oes de performance e direcionamento quando necessaria. Para isto, as 

especificidades do mercado e do ambients economico e as modificac;oes 

esperadas nas formas de concorrencia sao alguns dos elementos que devem 

de fato nortear as firmas na selec;ao de suas estrategias. 

COUTINHO e FERRAZ (1994, p.18) afirmam que "qualquer que seja a 

sua fonte, as vantagens competitivas usualmente requerem tempo para serem 

alcanc;adas, sendo essa caracterfstica particularmente aplicavel as vantagens 

associadas a inovac;ao e, portanto, a analise da competitividade deve levar em 

conta a cumulatividade das vantagens competitivas adquiridas pelas 

empresas". 

Tambem e necessaria que a empresa detenha capacidade para 

implementar a estrategia, sendo esta fundada nao somente na capacitac;ao 

tecnica, mas tambem no desempenho passado da firma, que se traduz em 

capacidade financeira, relac;oes com fornecedores e usuaries, imagem 

conquistada, diferenciac;ao de seus produtos, grau de concentrac;ao do 

mercado etc. 

Dentro destes aspectos e definic;6es abordadas sabre a competitividade, 

convem deixar bern expl fcito que o desempenho competitive propriamente dito 

de uma empresa, industria ou mesmo nac;ao, depends e, esta condicionado par 

urn vasto conjunto de fatores. Estes fatores segundo COUTINHO e FERRAZ 

(1994, p.19) podem ser divididos em "fatores internes a empresas, nos de 

natureza estrutural, pertinentes aos setores e complexes industriais e nos de 

natureza sistemica". 

Na figura a seguir detalha-se estes tres fatores, de extrema importancia, 

OS quais devem estar sempre pautados na gestae empresarial, cujos fatores 

influenciam direta e, indiretamente nos neg6cios das empresas, da propria 

sociedade e pafs como urn todo. 
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FIGURA 1 FATORES DETERMINANTES DA COMPETIVIDADE NA 
INDUSTRIA 
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De acordo COUTINHO e FERRAZ (1994, p.19-21 ), a seguir serao 

explicitados cada um dos fatores constantes na figura acima, para que se tenha 

uma nogao exata de cada um deles, mensurando-os posteriormente para uma 

melhor gestae no ambito das empresas. 

Os fatores internes a empresa sao aqueles que estao sob a sua esfera 

de decisao e atraves dos quais procura se distinguir de seus competidores. 

lncluem os estoques de recursos acumulados pela empresa, as vantagens 

competitivas que possuem e a sua capacidade de amplia-las. Pode-se citar, 

entre outros, a capacitagao tecnol6gica e produtiva; a qualidade e 

produtividade dos recursos humanos; o conhecimento do mercado e a 

capacidade de se adequar as suas especificidades; a qualidade e amplitude de 

servigos p6s-vendas; as relagaes privilegiadas com usuaries e fornecedores. 

Os fatores estruturais sao aqueles que, mesmo nao sendo inteiramente 

controlados pela firma, estao parcialmente sob a sua area de influencia e 

caracterizam o ambiente competitive que ela enfrenta diretamente,. Integ ram 

esse grupo aqueles relacionados: 

• As caracterfsticas dos mercados consumidores em termo de sua 

distribuigao geografica e em faixas de renda; grau de sofisticagao e 
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outros requisites impastos aos produtos; oportunidades de aceso a 

mercados internacionais; as formas e os custos de comercializac;ao 

predominantes; 

• A configurac;ao da industria em que a empresa atua, tais como grau de 

concentrac;ao, escalas de operac;ao, atributos dos insumos, 

potencialidade de alianc;as com fornecedores, usuarios e concorrentes, 

grau de verticalizac;ao e diversificac;ao setorial e ritmo, origem e direc;ao 

do progresso tecnico; 

• A concorrencia, no que tange as regras que definem condutas e 

estruturas empresariais em suas relac;oes com consumidores, meio 

ambients e competidores; o sistema fiscal-tributario incidents sabre as 

operac;oes industriais; praticas de importac;ao e exportac;ao e a 

propriedade dos meios de produc;ao (inclusive propriedade intelectual). 

Os fatores sistemicos da competitividade sao aqueles que constituem 

externalidades4 stricto sensu para a empresa produtiva. Tambem afetam as 

caracterfsticas do ambients competitive e podem ter importancia nas vantagens 

competitivas que firmas de um pals tem ou deixam deter ante as suas rivais no 

mercado internacional. Podem ser de diversas naturezas: 

• Macroecomicos, como taxa de cambia, oferta de credito e taxas de 

juros; 

Polftico-institucionais, como as polfticas tributaria e tarifaria, as regras que 

definem o usa do poder de compra do Estado e os esquemas de apoio ao risco 

tecnol6gico; 

• Regulat6rios, como as polfticas de protec;ao a propriedade industrial, de 

preservac;ao ambiental, de defesa da concorrencia e protec;ao ao 

consumidor; 

• lnfra-estruturais, tais como disponibilidade, qualidade e custo de energia, 

transportes, telecomunicac;6es e servic;os tecnol6gicos; 

4 As externalidades sao atividades que envolvem a imposi<;:ao involuntaria de custos 
ou de beneficios, isto e,i que tern efeitos positives ou negatives sabre terceiros sem 
que estes tenham oportunidade de o impedir e sem que tenham a obriga~ao de os pagar 
ou o direito de ser indenizados. 
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• Sociais, como a situagao da qualificagao da mao-de-obra (educagao 

profissionalizante e treinamento), polfticas de educagao e formagao de 

recursos humanos, trabalhistas e de seguridade social, grau de 

exigencia dos consumidores; 

• Referentes a dimensao regional, como as aspectos relatives a 
distribuigao espacial da produgao; e 

• lnternacionais, como as tendencias do comercio mundial, as fluxos 

internacionais de capital, de investimento de risco e de tecnologia, 

relag6es com organismos multilaterais, acordos internacionais e polfticas 

de comercio exterior. 

Assim, as considerag6es expostas, segundo COUTINHO e FERRAZ (1994, 

p.21) indicam que: 

Para avaliar a "capacidade de formular e implementar estrategias", e fundamental 
verificar em que se baseia essa capacidade. lsto significa identificar as fatores 
relevantes para o sucesso competitivo - sejam internos a propria firma, ao setor au 
sistemicos - , verificar a sua importancia setorial no presente e a que se pode esperar 
no futuro proximo e avaliar o potencial das firmas do pals com relac;ao a eles. Alcanc;a
se, assim, uma abordagem dinamica do desempenho competitivo da empresa, 
integrada ao exame de seus fatores determinantes. 

Analisado estes fatores da competitividade percebe-se que e 

fundamental que o lfder empresarial esteja constantemente voltado para o 

desenvolvimento e o crescimento de sua empresa, antenado com o mercado e 

criando tecnicas eficazes sempre com o objetivo que seu empreendimento 

cresga. 0 empresario deve conhecer melhor as habitos de compra do seu 

publico alva, desenvolver planejamento de forma conveniente, tragar metas, 

fazer as investimentos necessaries, executar adequadamente as pianos a fim 

de obter uma estabilidade em sua empresa. 
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3.2 PROCESSOS DE INOVA<;AO 

A inovagao e um fator de grande peso na sobrevivencia das empresas 

em um ambients cada vez mais competitive, onde a inovagao agregada a 

processes, produtos e servigos s6 trara resultados favoraveis se acompanhada 

da tecnologia de gestao. Esta tecnologia permitira maximizar seu potencial e 

consequentemente reduzir custos. Dentro da tematica da inovagao, fator 

determinants do sucesso empresarial, seria importante fazer uma melhor 

conceituagao te6rica. 

Assim, KON (1994, p.118) de modo bem nftido e dinamico, conceitua o 

que seria a lnovagao: 

Consiste em converter a ideia ao uso pratico, cabendo ao inovador estabelecer 
instalavoes para a nova produyao e trazer o novo produto ou processo ao mercado, 
embora a inovayao possa ser aplicada a situa96es que nao passam pelo mercado. 
Freqlientemente a inovayao implica descartar produtos e processos anteriores. A 
inovayao e um ato empresarial que vai alem da simples administrayao da produvao e 
envolve arregimentar o financiamento, arranjar detalhes complexos de engenharia e 
assumir riscos. As inovayoes podem caracterizar-se por duas categorias: de processos 
e de produtos. As inovayoes de processos simplesmente consistem em alterar as 
formas de produyao de determinados produtos como, por exemplo, novas formas de 
fundir um metal ou de embalar um produto. As inova96es de produtos criam um novo 
bem para a venda, podendo isto se efetuar sem qualquer mudanva no processo, como 
a criayao do rel6gio digital substituindo o rel6gio a corda ou um novo modelo de 
autom6veis. 

Dentro deste contexte de necessidade premente de inovagao, 

SCHUMPETER (1984, p.AO) apresenta o capitalismo como "um processo em 

constants evolugao decorrente tanto, ·das mudangas no ambients social onde 

se insere como tambem, decorrente da introdugao de novas bens de consume, 

novas metodos de produgao ou transports, surgimento de novas mercados e 

das novas formas de organizagao industrial que a propria empresa capitalista 

cria". Sendo assim, a caracterfstica dinamica do capitalismo esta fundamentada 

basicamente num processo continuo de destruigao criativa. 

A intensa conipetigao ocasionada pela globalizagao, caracterfstica dos 

finais dos anos 80 e anos 90, fez com que a eficiencia e a produtividade 

passassem a ser uma condigao necessaria para as empresas. 
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Neste sentido, as MPEs sao aquelas que mais precisam e necessitam 

da inovagao para alcangarem essa eficiencia e produtividade exigida pela 

globalizagao a fim de se manterem no mercado, pais de acordo com 

UTTERBACK (1994, p.15), "o resultado de uma inovagao bem sucedida pode 

representar a lideranga e ate mesmo a sobrevivencia de uma empresa". 

Desta forma, uma empresa que nao inova sera sucumbida por aquela 

que, com os processes de inovagao no produto, se diferencia no mercado, por 

meio de produtos mais atrativos para os consumidores. 

De forma geral, inovagoes podem ser definidas como processes de 

criagao e desenvolvimento de uma ideia que resulta em um novo produto ou 

novo processo de produgao ou ainda, atraves de um incremento em um 

produto ja existente. As inovagoes dentro de uma empresa podem tambem 

estar associadas as mudangas, ampliagoes ou diferenciagoes de ramo de 

produgao de uma empresa, alem de forma de organizagao das mesmas 

T orna-se evidente que as empresas que inovam seus produtos ou 

processes, para se diferenciarem de seus concorrentes, se tornam mais 

lucrativas que outras empresas. Assim, mais uma vez enfatizando, as MPEs, 

devido suas fragilidades, encontram na inovagao uma solugao para suas 

dificuldades, pais isso as permitem obter um diferencial, nao somente nas 

caracterfsticas do produto, mas tambem na produtividade e portanto, em sua 

lucratividade, o que lhes pode garantir um maior tempo de vida. 

Para que se tenha uma nogao mais exata da forma de assimilagao e 

associagao da inovagao nas grandes empresas e pequenas empresas, 

destacamos o quadro a seguir que trata acerca das estrategias adotadas por 

cada uma delas: 
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QUADRO 1 -AS TAREFAS ESTRATEGICAS DA INOVACAO NA PEQUENA E 
GRANDE EMPRESA 

TAREFAS 
ESTRA TEGICAS 

GRANDE EMPRESA 

lntegrar a tecnologia com - Desenho organizacional. 

produgao e marketing process a organizacional 

PEQUENA EMPRESA 

- 0 - Responsabilidade do Gerente 

do Senior 

conhecimento flui atraves das 

fronteiras 

Monitorar e assimilar novas - P&D pr6prios e redes externas 

conhecimentos 

Avaliar os beneffcios do 

aprendizado resultante de - Julgamento baseado em 
procedimentos e criterios formais 

investimentos em tecnologia 

Unir o estilo estrategico com - Desenho organizacional. 

as 

Tecno/6gicas 

oportunidades 

FONTE: Tidd & Bessant & Pavitt apud Dacorso (2000) 

- Peri6dicos tecnicos e comerciais 

Treinamento e servigo de 

assessoria 

Consultores 

Fornecedores e clientes 

Julgamento baseado nas 

qualificagoes e experiencia do 

gerente senior 

- Qualificagao dos gerentes e 

equipe 

Na tabela acima demonstram-se portanto as diferengas que ocorrem na 

grande e nas MPEs no que diz respeito a tomadas de decisoes sabre inovagao. 

Observa-se que para as MPEs esta agao e muitas vezes informal e flexfvel e 

par isso pode-se dizer que frequentemente estas empresas inovam sem se dar 

conta que estao fazendo isso, sendo que sao essas inovagoes, imperceptfveis, 

que as possibilitam sobreviver par mais tempo. 

Os proprietaries de micro e pequenas empresas devem passar a adotar 

o proprio dinamismo daqueles empresarios empreendedores, as quais 

possuem naturalmente um "espfrito inovador" que as levam a criar novas 

valores atraves da conversao de materiais muitas vezes ja existentes em um 

novo recurso, au ate mesmo combinarem recursos ja existentes em uma nova 

e mais produtiva configuragao. 
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Assim, e o dinamismo do ambiente competitive, onde se inserem as 

empresas, as principais fontes de oportunidades para o surgimento do novo e 

do diferente. Conforme afirma DRUCKER (1987, p.64) "A inovagao sistematica, 

portanto, consiste na busca deliberada e organizada de mudangas, e na 

analise sistematica das oportunidades que tais mudangas podem oferecer para 

a inovagao economica au social." 

Contudo, par nao terem as MPEs as mesmas condig6es oligopolfsticas e 

par muitas vezes enfrentarem a concorrencia das grandes empresas, resta a 
essas empresas utilizarem suas capacidades criativas para inovarem seus 

processes produtivos ja existentes au mesmo, a partir da identificagao de uma 

nova oportunidade, atuar em outros mercados. 

Assim, a maioria das inovag6es nas MPEs decorre das necessidades, 

desafios au oportunidades vivenciadas no cotidiano destas empresas. A 

oportunidade de atender a novas clientes, a ampliagao do neg6cio existente au 

mesmo a falta de capital para aquisigao de um equipamento sofisticado 

"ilumina" o espfrito inovador dos pequenos empresarios no sentido de 

realizarem inovag6es incrementais no processo produtivo au em um produto ja 

existente, como forma de aumentar a lucratividade e assim, prolongar a 

sobrevivencias das MPEs no mercado. 

Podem-se analisar as MPEs industriais no Brasil a partir dos resultados 

da PINTEC (Pesquisa Industrial de lnovagao Tecnol6gica), realizada pelo 

IBGE. A PINTEC e uma pesquisa de ambito nacional para o perfodo de 2001-

2003 sabre inovagao de processo e produto, sendo as unidades produtivas 

industriais classificadas segundo o CNAE5
. 

A vantagem que se tem e que agora podemos comparar a PINTEC 2003 

com a PINTEC 2000. Foram pesquisadas 84,3 mil empresas, atuantes com dez 

au mais empregados_:_;Utiliza-se de cinco variaveis explicativas que buscam 

retratar as empresas fmovadoras segundo suas caracterfsticas, porem, neste 

estudo, ficaremos restritos a variavel, tamanho da firma. 

Segundo KANNEBLEY, PORTO e PAZELLO (2004, p.1 01) "A variavel 

tamanho da firma e usualmente associada a hip6tese schumpeteriana de 

relagao positiva, mas nao necessariamente linear au continua, entre atividades 

5 Classificac;ao Nacional de Atividades Economicas. 
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inovativas e tamanho da firma". Estes argumentos demonstram que o proprio 

tamanho da firma e um obstaculo a mais para as atividades inovativas das 

MPES, reflexo disso, pode-se notar na tabela 6 seguir: 

TABELA 1 PARTICIPA<;AO PERCENTUAL DO NUMERO DE EMPRESAS 
QUE IMPELMENTARAM INOVA<;OES, SEGUNDO FAIXAS DE PESSOAL 
OCUPADO BRASIL- PERfODO 1998-2000 E ERfODO 2001-2003 

Taxa de Produto Produto novo Processo Processo 
Faixas de inovac;ao para 0 novo para o 
pessoal me rca do setor no 
ocupado nacional Brasil 

1998 2001 1998 2001 1998 2001 1998 2001 1998 2001 
2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 2000 2003 

De 10 a 49 26,6 31 '1 14,1 19,3 2,5 2,1 21,0 24,8 1,3 0,7 

De 50 a 99 43,0 34,9 24,5 19,1 6,3 2,3 33,6 28,6 4,4 0,8 

De 100 a 249 49,3 43,8 30,0 25,3 9,0 3,9 41,4 37,7 7,2 1,7 

De 250 a 499 56,8 48,0 34,4 28,4 10,6 5,8 48,6 38,8 9,7 3,4 

Com 500 e 75,7 72,5 59,4 54,3 35,1 26,7 68,0 64,4 30,7 24,1 
mais 
Total 31,5 33,3 17,6 20,3 4,1 2,7 25,2 26,9 2,8 1,2 

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenagao de Industria, Pesquisa Industrial e 
lnovagao Tecnol6gica. 

A finalidade desta exposigao nao e a comparagao entre os partes das 

empresas e sim a evolugao das MPEs no processo inovativo, mas cabe 

destacar a diferenga entre as MPEs e as empresas de grande porte na taxa de 

inovagao. As informag6es da tabela 6 mostram tambem que, as taxas de 

inovayao em processo e produto estao bem abaixo dos nfveis mundiais, "para 

se ter uma ideia do que isso significa em termos mundiais, a media europeia e 

de cerca de 50%" !PEA (2005), alem disso, nao houve nenhuma alteragao 

gritante comparando as duas PINTEC, o que chama atengao sao as quedas 

nos itens produto e processo novo, tendo certa correlagao com o momenta 

economico que 0 pafs vivia. 

Esses indicadores, retratam a dificuldade que as MPEs vivem para 

langar novas produtos 'au processes, em media6 apenas 2,2% das MPEs 

langaram novas produtos e pior, apenas 0,75% agregaram novas processes 

entre 2001-2003. Esta influencia tambem se reflete nos dados sabre as taxas 

6 Media entre as faixas 10 - 4 9 e 50 - 99. 
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de inovagao geral, de produto e de processo. Para o IBGE (2005), "as MPEs 

optaram por desenvolver principalmente inovagoes de produto e processo para 

a empresa, de carater imitative, envolvendo menores riscos e custos". 

Na tabela a seguir, temos os agentes responsaveis pela inovagao 

implementada. 0 incremento inovativo no produto, para as MPEs, e mais 

acessfvel do que o incremento no processo. Na inovagao no processo estao 

associadas principalmente, as questoes referentes a P&D nas MPEs, ja 

expostas anteriormente. 

Pel a tabela 7, conclui-se tambem que, as inovagoes no produto 

geralmente ocorrem dentro da empresa e, com baixas excegoes, existe 

cooperayao com outras empresas ou institutes. No processo, e justamente o 

contrario, o desenvolvimento na maioria das vezes ocorre fora da empresa e, 

como no produto, pouca cooperagao com outras empresas ou institutes. 0 

ponto fundamental da inovagao do processo, pelas MPEs, e a compra/c6pia do 

processo ou metoda. 

TABELA 2 PRINCIPAL RESPONSAVEL PELO DESENVOLVIMENTO DA 
INOVACAO IMPLEMENTADA, SEGUNDO FAIXAS DE PESSOAL OCUPADO 
-BRASIL- PERIOD01998-2000 E PERIODO 2001-2003. 
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Ainda de acordo com a tabela 7, em torno de 95%> das inovag6es em 

processo e desenvolvido por outras empresas ou institui<;6es, mais um fator do 

carater imitative das MPEs. Evidentemente existe uma fragilidade nos 

investimentos em inovagao, o papel do Estado pode auxiliar na elaboragao de 

pol lticas para suprir esta carencia , entretanto, nao e o observado no grafico 1. 

GRAFICO 1 PARTICIPA<;AO DAS EMPRESAS INOVADORAS QUE USAM 
PROGRAMAS DO GOVERNO, PEQUENAS EMPRESAS - BRASIL -
PERIODO 2001/2003 (0/o) 

P&D 

Lei da Informatica 

Financiamento a projetos de 
pesquisa 

Financiamento a compra de 
maquinas e equipamentos 

Outros programas de apoio 

10 12 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordena9ao de Industria, Pesquisa Industrial de 
lnova9ao Tecnologica 

14 

Contudo, de acordo com o Grafico 1, o programa mais utilizado e 
justa mente aquele que exige uma contrapartida (juros) para o governo, e 

apenas 13,4°/o utilizaram desse mecanisme. As principais justificativas para a 

falta de abrangencia dos programas do governo sao as questoes burocraticas 

associadas a falta de informagao das MPEs sabre os programas existentes. 

Os programas que fomentam a inova<;ao sao justamente aqueles que 

detem os Indices menos significantes. Os dados apresentados geram duvidas 

quanta a origem e o destino das MPEs. A origem dos recursos das MPEs, 

habitualmente vem do capital proprio, o que demonstra o espfrito aventureiro e 

muitas vezes despreparado dos empreendedores, cuja situagao sera abordada 

de forma mais abrangente no proximo capitulo. 
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Para tanto, a adogao de processes inovativos nas MPEs vem a ser a 

solugao para suas fragilidades, pois permitem aumentar a lucratividade, 

consolidar a competitividade e com isso, promover a sobrevivencia sustentavel. 

No Brasil, as MPEs enfrentam dificuldades adversas, pois a falta de 

polfticas de fomento aos seus desenvolvimentos e o ineficiente apoio das 

instituig6es voltadas a estas empresas tem alargado suas fragilidades. No pals, 

os resultados da PINTEC 2003, demonstraram nao ter havido grandes 

alterag6es na composigao das MPEs inovadoras. Conclui-se, a partir da 

PINTEC 2003, que as MPEs em sua maioria tem apenas uma unidade 

produtiva, as inovag6es sao predominantemente dentro da empresa e 

geralmente no produto. As ag6es coordenadas para o desenvolvimento de 

novas produtos e processes e uma vantagem para poucas MPEs e o carater 

imitative permanece predominante nas MPEs e isto se justifica pelos altos 

custos em P&D. 

Contudo, mesmo com essas ag6es que tendem promover as MPEs, se 

revela a necessidade de polfticas favoraveis a essas empresas, pois sao de 

primordial importEmcia a economia do pafs, por empregarem uma parcela 

significativa de mao-de-obra e por estarem em numero abundante, nao se 

tornando invisfveis a macroeconomia brasileira. 

0 mundo das MPEs e vasto e cheio de oportunidades, a conjuntura 

economica brasileira par vezes colabora para o aumento ou queda na taxa de 

mortalidade dessas empresas. A inovagao para as MPEs nao e um caminho 

para a sofisticagao, os dados apresentados demonstraram isto, pois apenas a 

minoria inova e entao, inovar e preciso? A resposta e sim, inovar para 

sobreviver, inovar para ter oportunidade num futuro quem sabe nao tao 

distante, para que possam crescer e continuar a desenvolver o seu papel, que 

alem de economico e fundamentalmente social. 
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3.3 GESTAO FINANCEIRA ORGANIZADA 

Vista os elementos definidores dos processes inovativos e de 

competitividade, dos quais as MPEs devem fazer usa de modo intense, o 

estfmulo a sua sobrevivencia deve tambem passar obrigatoriamente pela 

construc;ao adequada de um ambients empresarial que estimule o seu 

crescimento e continuidade, pais, caso contrario, a sua competitividade a curta 

e a Iongo prazo fica condicionada a sua propria capacidade empresarial que, 

de modo geral, e baixa; aos fatores produtivos disponfveis e as oportunidades 

e ameac;as presentes do ambients que conjugam as dimens6es micro e 

macroeconomica, institucional, ambiental, financeira, entre outras. 

Dentro deste contexte, surge entao a necessidade de uma gestao 

financeira mais organizada, justamente vinculada a globalizac;ao da economia, 

ao aumento da competic;ao, como ja exposto acima, as novas estrategias e 

estruturas de negocios, ao crescimento dos meios de comunicac;ao e 

informac;ao, a transformac;ao da tecnologia gerencial e as mudanc;as de habitos 

e costumes da sociedade como um todo. 

As mudanc;as referendadas no paragrafo anterior segundo LEMES 

JUNIOR (2006, p.296) "sao mais marcantes no Brasil devido ao seu estagio de 

desenvolvimento economico, politico e social, seu ambients de negocios, com 

pesada carga tributaria, taxas de juros extremamente elevadas e grande 

dificuldade de acesso a linhas de financiamento". 

Destarte, estas caracterfsticas macroeconomicas, inseridas dentro dos 

fatores sistemicos ja abordados acima, bem como as naturais dificuldades de 

continuidade das MPEs, tem determinado o grande fndice de mortalidade das 

mesmas no Brasil. 

Como soluc;ao a uma das graves deficiencias encontradas pela MPEs, 

surge a necessidade da implantac;ao de uma gestao financeira mais eficiente, 

cuja questao sera aqui abordada, para propiciar um melhor horizonte de 

entendimento as mesmas. 

Antes de adentrar na discussao de alguns fatores preponderantes da 

gestao financeira no ambito das MPEs, cabe registrar que estudos recentes 

apontam que o proprio perfil do empreendedor brasileiro tem culminado neste 

quadro negative de falencia das micro e pequenas empresas. A baixa formac;ao 
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gerencial e um problema grave entorno desta questao, a qual e potencializada 

em func;ao da falha cultural de planejamento de neg6cios e de gerenciamento 

pratico. 

Essa percepgao e confirmada pelos pr6prios empresarios. Entre os que 

fecharam seus neg6cios, segundo pesquisa do SEBRAE, 11% apontaram 

problemas de administragao como principal causa do insucesso. E preciso 

urgentemente oferecer uma estrutura de apoio ao pequeno empresario, para 

que assim se mantenham firmes na atual estrutura de mercado concorrencial e 

altamente competitive. 

Torna-se importante enfocar a definic;ao conceitual do que seja a gestao 

financeira, que segundo o SEBRAE caracteriza-se como um conjunto de ac;oes 

e procedimentos administrativos, envolvendo o planejamento, analise e 

controle das atividades financeiras da empresa, visando maximizar os 

resultados economicos - financeiros decorrentes de suas atividades 

operacionais. Visto tal questao conceitual, a seguir descriminaremos os 

objetivos fundamentais da administrac;ao financeira segundo LEMES JUNIOR 

(2006, p.296): 

a) Maximizar o valor de mercado da empresa: este objetivo e tido como 

normative das empresas na atualidade e implica em dizer que a 

administrac;ao financeira e mais util para OS proprietaries quando ajuda a 

identificar bens e servic;os que criam valor para a empresas porque sao 

desejados e valorizados no mercado; 

b) Maximizar a r~rT)unerac;ao dos proprietaries: um objetivo pouco expresso 

pelos empresarip~, particularmente OS de pequena e media empresa, e 

aquele de ass,egurar uma boa remunerac;ao do capital proprio, 

distribufda preferencialmente sob a forma de pr6-labore mensal. 

0 objetivo da presente discussao nao e 0 de apresentar contabilmente 

essas ferramentas, mas, sim a de mostrar que elas existem e, podem ser 

facilmente utilizadas para a melhor gestao empresarial, bastando apenas que 

haja uma melhor organizagao na distribuigao das fungoes no dia-a-dia de suas 

atividades. 

Seguindo esta linha de raciocfnio, cabe apresentar os dois primordiais 
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instrumentos de controle financeiro na gestao empresarial segundo o proprio 

SEBRAE, quais sejam: 1) fluxo de caixa e 2) demonstrativo de resultados. 

0 objetivo do fluxo de caixa e o de apurar o saldo disponlvel para se 

tamar a decisao de captar os recursos necessarios, ou aplicar os recursos 

disponfveis. Torna-se importante lembrar que o saldo de caixa nao indica, 

necessariamente, que a empresa esta tendo Iuera ou prejufzo em suas 

atividades operacionais. Nele deverao ser registrados todos os recebimentos 

(vendas a vista, recebimento de duplicatas e outros recebimentos) e todos os 

pagamentos (compras a vista, pagamentos de duplicatas, pagamento de 

despesas, outros pagamentos) previstos para o dia. 

Ja o demonstrativo de resultados tern como objetivo mostrar o resultado 

financeiro (Iuera ou prejufzo) das vendas realizadas no perfodo. No 

demonstrativo de resultados devera constar o valor total das vendas realizadas 

no perlodo, independentemente do seu recebimento, o custo das mercadorias 

vendidas, independentemente de seu pagamento, e as despesas decorrentes 

de suas atividades operacionais. 

Na tabela a seguir transcreve-se o modelo de demonstrativos de 

resultados e, em seguir o modelo de fluxo de caixa: 

TABELA 3 MODELO DE DEMONSTRA TIVO DE RESUL TADO 

Mes 1 Mes2 

ltens Valor % Valor % 

1. Vendas 30.000,00 100% 40.000,00 100% 

2. Custo das Mercadorias Vendidas 15.000,00 50% 24.000,00 60% 

3. Despesas Variaveis 

3.1. Impastos 3.000,00 10% 4.000,00 10% 

3.2. Comissoes 1.500,00 5% 2.000,00 5% 

4. Margem de Contribuic;ao (1-2-3) 10.500,00 35% 10.000,00 25% 

5. Despesas Fixas 7.500,00 25% 8.000,00 20% 

6. Lucro Liquido (4-5) 3.000,00 10% 2.000,00 5% 

FONTE: SEBRAE (Servic;o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) 

E lmportante mencionar e deixar enfatizado que o registro dos 

recebimentos das vendas e dos pagamentos dos custos e das despesas e feito 

no Fluxo de Caixa, o qual segue abaixo como modelo: 
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TABELA 4 MODELO DE FLUXO DE CAIXA 

I tens Dia 1 Dia 2 Dia N 
Total 

1. Saldo lnicial 1.000,00 -3.100,00 1.300,00 

2. Recebimentos 

2.1. Vendas 

2.1.1. Vendas a Vista 800,00 500,00 600,00 1.900,00 

2.1.2. Duplicatas a Receber 2.000,00 1.500,00 5.200,00 8.700,00 

Total das Vendas 2.800,00 2.000,00 5.800,00 10.600,00 

2.2. Emprestimos 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

2.3. Outros Recebimentos 500,00 400,00 300,00 1.200,00 

Total de Recebimentos 3.300,00 9.400,00 6.100,00 18.800,00 

3. Pagamentos 

3.1. Compras 

3.1.1. Compras a vista 400,00 600,00 700,00 1. 700,00 

3.1.2. Duplicatas a Pagar 1.500,00 1.800,00 2.200,00 5.500,00 

Total das Compras 1.900,00 2.400,00 2.900,00 7.200,00 

3.2. Despesas variaveis 

3.2.1. lmpostos 600,00 0,00 400,00 1.000,00 

3.2.2. Comissoes 300,00 200,00 0,00 500,00 

Total de Despesas Variaveis 900,00 200,00 400,00 1.500,00 

3.3. Despesas fixas 

3.3.1. Aluguel 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

3.3.2. Agua I Luz I Telefone 300,00 0,00 300,00 600,00 

3.3.3. Salarios I Encargos 1.200,00 0,00 800,00 2.000,00 

3.3.4. Pr6-labores 800,00 900,00 0,00 1.700,00 

3.3.5. Despesas financeiras 200,00 300,00 400,00 900,00 

3.3.6. Outras Despesas 100,00 200,00 
300,00 600,00 

Total de Despesas Fixas 4.600,00 1.400,00 1.800,00 7.800,00 

3.4. Outros Pagamentos 0,00 1.000,00 800,00 1.800,00 

Total de Pagamentos 7.400,00 5.000,00 5.900,00 18.300,00 

4. Saldo Final -3.100,00 1.300,00 1.500,00 

FONTE: SEBRAE (Servi9o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 

Tendo sido apresentado os dais principais instrumentos da gestao 
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financeira, cabe agora entrar na discussao acerca das fun96es financeiras, 

tambem de vital importancia para nortear o administrador e/ou gestor no 

comando de suas atividades empresariais. 

No quadro a seguir apresentar-se-ao as principais fun96es da 

administra9ao financeira de uma grande empresa, segundo LEMES JUNIOR 

(2006, p.298-299). 

QUADRO 2 MODELO DE FUNCOES FINANCEIRAS 

GERENCIA FINANCEIRA CONTROLADORIA 

Administragao de caixa Administragao de custos 

Administragao de credito e cobranga Polftica de pregos 

Administragao de contas a pagar Auditoria interna 

Administragao de estoques Contabilidade 

Planejamento e controle financeiro Patrim6nio 

Decisao de investimento Planejamento tributario 

Decisao de financiamento Relat6rios gerenciais 

Relagoes com bancos Sistema de informagoes financeiras 

FONTE: LEMES JUNIOR(2006, p.298-299) 
NOTA: Quadro extrafdo do Manual de Gestao Empresarial, Sao Paulo, Atlas, 2006. 

Embora o quadro acima seja uma representa9ao das principais fun96es 

da administra9ao financeira de uma grande empresas, as MPEs devem 

obrigatoriamente utiliza-las, e clara, que segundo as suas necessidades. Neste 

quadro evidencia-se a nftida divisao entre as fun¢es de execu9ao, a serem 

desempenhadas dentro da gerencia financeira, e as fun96es de execu9ao, a 

serem desempenhadas dentro da controladoria. 

LEMES JUNIOR (2006, p.298) ainda afirma que "existe uma maxima 

que ensina: quem faz , nao control a, quem control a nao faz". Este e um 

ensinamento que visa justamente orientar os proprietarios das MPEs no 

sentido de que possam evitar alocar estas duas fun96es de execu9ao e de 

controle na mesmapessoal. 

Existem duas vertentes no seio das fun96es financeiras, sendo aquelas 

de curta prazo e aquelas de Iongo prazo. As fun96es financeiras de curta 

prazo, tambem conhecidas como administra9ao do Capital de Giro, envolvem a 

administra9ao do ca1xa, de credito e cobran9a, das contas a pagar, dos 
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estoques e dos financiamentos de curta prazo. 

As MPEs necessitam de recursos suficientes para saldar os 

compromissos com fornecedores, solarios, tributos e demais contas. Para 

tanto, os recebimentos das vendas e/ou prestagao de servigos aos clientes 

precisam ocorrer simultaneamente aos compromissos. 

A seguir LEMES JUNIOR (2006, p.298-299) faz uma pequena 

abordagem no aspecto das fungoes financeiras de curta prazo: 

Quando existem prazos diferentes entre os recebimentos e os pagamentos, na maioria 
das vezes as MPEs buscam recursos no mercado financeiro, por meio de 
emprestimos, ou aplicam os recursos excedentes. No curto prazo, o administrador 
financeiro preocupa-se ainda com os planejamentos financeiro e tributano. 0 hiato 
entre recebimentos e pagamentos origina-se nas politicas de concessao de credito a 
clientes e obtenc;:ao de credito junto a fornecedores; diferentes prazos legais para 
pagamentos de salarios e tributos; diferentes politicas de estocagem e diferentes ciclos 
de produc;:ao dos produtos vendidos e servic;:os prestados. 

As fungoes financeiras de Iongo prazo envolvem as decisoes de 

investimento e financiamento. No Iongo prazo, as decisoes financeiras 

envolvem a obtengao de recursos para projetos e investimentos e definigao dos 

criterios a serem adotados para escolha entre investimentos alternatives. 0 

administrador financeiro e, portanto, responsavel pela saude economica e 

financeira da empresas. 

Ha tambem um ponto de crucial importancia, inserido tambem na fungao 

financeira, que seria justamente a relagao de investimento. 0 investimento 

caracteriza-se como todo capital aplicado na empresa, seja o capital social 

inicial, mais OS aumentos posteriores (aporte) de capital adicional, mais OS 

Iueras reinvestidos na ,erupresa. E preponderante para o sucesso empresarial a 

pratica de reinvestimento constante dos Iueras auferidos, pais tal mecanisme 

proporciona a sua estabilidade e permanencia no mercado. 

Seguindo este rumo, no que concerne ao investimento constante, ha 

duas metodologias que deve se ter sempre em mente, que seria a taxa de 

rentabilidade do investimento e o prazo de retorno do investimento, inclusive 

conforme apresentagao do SEBRAE, descrevemos a seguir um exemplo de 

facil compreensao para cada um deles. 
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• Taxa de rentabilidade do investimento: E calculada atraves da 

mensuragao do Iuera lfquido, divido pelo investimento, como par 

exemplo - Luera lfquido de R$ 2.000,00/lnvestimento total de R$ 

80.000,00- taxa de rentabilidade: 2,5% ao mes; 

• Prazo de retorno do investimento: E calculado atraves da obtengao do 

investimento total, dividido pelo Iuera lfquido mensurado, como par 

exemplo - lnvestimento total de R$ 80.000,00/lucro lfquido de R$ 

2.000,00- prazo de retorno: 40 meses. 

Ainda nesta tematica, da gestao organizada das micro e pequenas 

empresas, abordar-se-ao aspectos do Plano de Neg6cios e Planejamento 

destas pequenas unidades empresariais. E sempre importante pensar dentro 

de urn horizonte temporal, tanto presente, quanta futuro. Com relagao a este 

ultimo surge a necessidade da implementagao de urn plano de neg6cios, antes 

mesmo de se pensar em uma estruturagao economica e financeira de seus 

respectivos neg6cios. 

Segundo LEMES JUNIOR (2006, p.300) "normalmente, as grandes 

empresas trabalham com urn horizonte de cinco anos; as MPEs podem 

trabalhar com urn horizonte menor, tres anos par exemplo". A seguir apresenta

se uma metodologia para elaboragao de urn Plano de Neg6cios para uma 

MPE. 
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QUADRO 3 MODELO DE PLANO DE NEGOCIOS 

FUNCAO DEFINICAO 
Missao - visao estrategica - Define a m1ssao e a visao estrategica da MPE e suas 
direc;oes caracterfsticas para os diferentes cenarios considerados. A visao 

delineia a perspectiva da inovac;ao e as mudanc;as exigidas para 
uma posic;ao competitiva sustentavel. 0 fator-chave do sucesso 
e a analise dos pontos fortes e pontos fracas da MPE e das 
ameac;as e oportunidades do ambients para justificar as direc;oes 
propostas. 

Objetivos para tres a cinco Traduz os objetivos estrategicos da MPE em objetivos e metas 
a nos realizaveis no curto e medio prazos e contemplam os elementos

chave para o alcance destes. 
Evoluc;ao do mercado e Define as caracterfsticas do mercado e sua evoluc;ao (tamanho, 
concorrencia participac;ao dos concorrentes locais e regionais, segmentac;ao), 

descreve a dinamica de mercado e eventos possfveis do 
mercado, avalia o posicionamento da empresa, ilustra o modelo 
empresarial, avalia as melhores praticas do ramo, inclui as 
principais orientac;oes tecnol6gicas e suas consequencias. 

0 neg6cio e os objetivos de Avalia a situac;ao dos neg6cios e as oportunidades de mercado, 
mercado define e prioriza os segmentos que sao o resultado das 

necessidades dos clientes, a evoluc;ao previsfvel baseada em 
varias analises e define as parcerias adeguadas. 

Plano de recursos humanos Descreve os perfis e as necessidades de recursos humanos, 
remunerac;ao, fndice de rotatividade, programas de treinamento, 
comparando com as praticas de mercado. 

Plano de marketing, vendas e 
distribuic;ao 

Detalha o plano de marketing, as polfticas e pianos de vendas, 
os pianos de distribuiyao. 

Produyao e logfstica Define os locais onde os produtos/serviyos serao produzidos e 
as melhores formas de facilitar o atendimento aos clientes. 

Plano financeiro e pianos Proveem os pianos financeiros detalhados em diferentes 
complementares 

Avaliayao de 
estabelecimento 
prioridades 
Plano tatico para 
a no 

cenarios, incluindo 0 detalhamento dos investimentos, 
financiamentos, resultados e fluxos de caixa 

risco e Detectam os riscos e estabelecem as prioridades-chaves para 
de atuayao da MPE. 

o primeiro Estabelece o plano de ayao para os pr6ximos doze meses, 
objetivos mensais de vendas, de recursos humanos, financeiros, 
tecnol6gico; normas de funcionamento, relacionamento com 
clientes, fornecedores, bancos, dentre outros. 

FONTE: LEMES JUNIOR (2006, p.300) 
NOTA: Quadro extrafdo do Manual de Gestao Empresarial, Sao Paulo, Atlas, 2006. 

Como ja dito acima, este plano de neg6cios e de fundamental 

importancia para a gestae empresarial no ambito das MPEs, justamente em 

func;ao de seu carater norteador, que facilita sobretudo a administrac;ao em 

todas as vertentes do neg6cio. 

Avaliando o plano de neg6cios fica bem nftido a sua conciliac;ao com o 

ato de planejamento. 0 Planejamento segundo LEMES JUNIOR (2006, p.301) 

"pressup6e a necessidade de um processo decis6rio que ocorrera antes, 

durante e depois de sua elaborac;ao e implementac;ao nas MPEs. Esse 

processo de tomada de decisao na empresa dever canter ao mesmo tempo os 
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componentes individuais e organizacionais; a ac;ao nesses dais nfveis pode ser 

orientada de tal maneira que garanta certa confluencia de interesses dos 

diversos fatores alocados no ambiente da MPE". 

Toda a atividade de planejamento nas MPEs, em func;ao de sua 

natureza, precisa justamente resultar de decisoes presentes, tomadas com 

criteria, a partir do exame detalhado do impacto das mesmas no futuro, o que 

lhe proporciona uma dimensao temporal de alto significado. Dentro desta 

analise, ainda segundo LEMES JUNIOR (2006, p.301) o prop6sito do 

planejamento poder ser definido como: 

0 desenvolvimento de processos, tecnicas e atitudes administrativas, as quais 
proporcionam uma situac;ao viavel de avaliar implicac;oes futuras de decisoes, 
presentes em func;ao dos objetivos empresariais que facilitarao a tomada de decisao no 
futuro, de modo mais rapido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro desse raciocfnio, 
pode-se afirmar que o exercfcio sistematico de planejamento tende a reduzir a 
incerteza envolvida no processo decis6rio e, consequentemente, provocar o aumento 
da probabilidade de alcance dos objetivos estabelecidos para a MPE. 

Planejar e, portanto, preciso, e alem disso o fato de o planejamento ser 

um processo de estabelecimento de um estado futuro desejado e um 

delineamento dos meios efetivos de torna-lo realidade, justifica que ele 

anteceda a decisao e a ac;ao. 

Assim, ap6s exposic;ao de todos os fatores inerentes a este capitulo, sua 

finalidade principal e a de fornecer preceitos te6ricos que possibilitem a melhor 

gestao dentro das MPEs. 

0 proximo capitulo fara a apresentac;ao do panorama das MPEs no 

Brasil, destacando. pontos relevantes de sua atuac;ao, bem como 

respresentatividade no seio da economia brasileira. 
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4. 0 PANORAMA E A IMPORTANCIA DAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 

Antes de dar infcio a discussao acerca da importancia das MPEs, cabe 

aqui deixar delineado a sua devida caracterizagao, ou seja, demonstrar a forma 

de classificagao adotada tanto para as microempresas como para as pequenas 

empresas. 

Para tal caracterizagao sera adotado o Estatuto das Micro e Pequenas 

Empresas, institufdo pela Lei Federal N° 9.841, de 5 de Outubro de 1999, 

atraves do qual estabelece no Capitulo II, em seu artigo 2°, a definigao de 

microempresa e de empresa de pequeno porte, cuja definigao a seguir sera 

descriminada: 

Microempresa, a pessoa juridica e a firma individual que tiver receita bruta anual igual 
ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais; Empresa de 
pequeno porte, a pessoa juridica e a firma mercantil individual que, nao enquadrada 
como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 (duzentos e 
quarenta e quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhao e 
duzentos mil reais). 

Alem da caracterizagao descrita no paragrafo anterior, torna-se 

importante tambem expor a divisao proposta pelo SEBRAE (Servigo Brasileiro 

de Apoio as Micro e Pequenas Empresas), haja vista que serao utilizados 

diversos materiais divulgados por este 6rgao, os quais estarao subsidiando a 

presents analise. 

Segundo o SEBRAE as empresas sao definidas pelo numero de 

empregados da seguinte forma - Microempresa: na industria, ate 19 

empregados, no comercio e servigos, ate 9 empregados; Pequena empresa: na 

industria, de 20 a 99 empregados, no comercio e servigos, de 1 0 a 49 

empregados. 

Recentemente, porem, percebe-se que as empresas de pequeno porte 

possuem caracterfsticas que, no atual estagio de desenvolvimento do sistema 

capitalista, conferem-lhes urn grau de importancia que ate entao nao possufam. 

De forma mais geral, elas tern aparecido como elemento comum a varias 

dimens6es da competitividade das economias modernas, a saber: flexibilidade, 

complementaridade com as grandes empresas, capacidade exportadora e 

tambem a de geragao de empregos. 
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Dentro desta 6tica, inclusive fazendo mengao ao modele p6s-fordista, ja 

citado anteriormente, fica cada vez mais evidente que o papel de relevancia 

das MPEs tern sido fomentado justamente em fungao do enxugamento das 

grandes estruturas industriais, cujo fenomeno tern sido denominado de 

desverticalizac;ao da estrutura industria17
. Tal desverticalizagao tern culminado 

com a terceirizagao de processes, cuja sistematica e muito bern delineada par 

VILLELA (2000, p. 3): 

Exemplo disto e um dos corolarios da reestrutura<;ao por que vem passando as 
economias industrializadas nos ultimos anos - o fenomeno de "enxugamento" das 
estruturas das grandes empresas manufatureiras. Esta reestrutura<;ao tem assumido a 
forma, entre outras coisas, de movimentos de terceiriza<_;;ao da produ<;ao e 
"recentragem". Basicamente, estes estao associados a uma busca por parte das 
empresas de suas verdadeiras "voca<_;;oes", resultando na concentra<_;;ao de esfor<_;;os 
nos seus verdadeiros "neg6cios". Como resultado, tem-se assistido a crescenta cria<;ao 
- frequentemente fomentada pelas grandes empresas - de novas firmas de pequeno 
porte, que passam a desempenhar as atividades anteriormente internas as firmas 
maiores. 

Ainda dentro da percepgao da terceirizagao, sendo este urn fenomeno 

microeconomico de desconcentragao da produgao, este pode comportar uma 

dimensao adicional, sendo a da desconcentragao geografica. Assim, o atual 

movimento de downsizing8 das empresas - para o qual tern contribufdo na 

identificagao dos problemas decorrentes de deseconomias de aglomeragao 

(poluigao, congestionamentos no trans ito, falta de moradias, violemcia etc.) -

pode terminar par auxiliar efetivamente na minoragao dos desequilfbrios 

regionais atraves de uma melhor distribuigao da atividade produtiva. 

No que concerne especificamente ao chamado paradigma p6s-fordista, 

VILLELA (2000, p. 4) afirma que "torna-se mais clara que, dadas as exigencies 

das modernas formas de organizagao da produgao, as MPEs apresentam 

certas vantagens competitivas naturais com relagao as grandes empresas. 

As vantagens competitivas, das quais VILLELA referenda, estao 

vinculadas as habilidades que as MPEs possuem em responder com rapidez a 

mudanc;as no ritmo de pedidos das grandes empresas de que sao 

fornecedoras ou no proprio padrao de demandas, no caso de estarem no final 

da cadeia produtiva. Com este quadro ate aqui delineado, percebe-se, de modo 

7 Reduc;ao gradativa da capacidade ociosa das empresas no novo contexto capitalista. 
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crescente, que as MPEs estao diretamente relacionadas a competitividade das 

economias modernas, mas, e obvio que elas precisam estar atentas ao 

processo de inovac;ao de tecnicas, que possibilitem sua inserc;ao e 

continuidade dentro desta cadeia. 

VILLELA (2000, p. 4), no que concerne a atuac;ao das MPEs, ainda 

afirma que: 

Sua posic;ao crftica pode se dar quer atraves de uma relac;ao de subcontratac;ao com 
empresas de maior porte - com as quais idealmente manteriam uma relac;ao de 
complementaridade, e nao de submissao - , quer sob a forma de pequenas empresas 
reunidas em determinada regiao geogratica, a exemplo do verificado nos distritos 
industriais e parques tecnol6gicos. Neste caso, porem, em contraste com o que se viu 
acima, ha evidentes beneficios a se auferir a partir de economias de aglomerac;ao, o 
que demonstra a multiplicidade de contextos em que podem se desenvolver 
eficientemente as MPEs. 

Dando continuidade ao aspecto de grande importancia exercido pelas 

MPEs dentro da economia brasileira, segundo o Servic;o Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), dentre 3,6 milhoes de empresas 

brasileiras existentes em 1998, 98,8% eram micro e pequenas empresas. Ou 

seja, as unidades de menor porte representavam a imensa maioria das 

empresas brasileiras. Tal aspecto apresentado pelo SEBRAE e tanto a 

representac;ao da realidade, cuja situac;ao verifica-se nao somente para o 

conjunto da economia, como tambem em todos os setores de atividade, 

conforme pode ser comprovado pelos dados a seguir. 

8 Processo de enxugamento para racionalizar a empresa, auxiliando na redu~ao de custos significativos a 
curto prazo. 
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TABELA 5 DISTRIBUI<;AO DAS EMPRESAS INDUSTRIAlS, COMERCIAIS E 
DE SERVI<;OS POR PORTE E SETOR, BRASIL- 1998. 
SETOR DE CONIPO- PORTE DAS ENIPRESAS 

ATIVIDADE sn;Ao 
(%) NIPE* MDE* GE* TOTAL 

No % ~ % No % No % 

INDUSTRIA 14,4 505.991 98,2 7.826 1,5 1.601 0,3 515.418 100,0 

COMERCIO 50,4 1.801.159 99,6 4.279 0,2 2. 764 0,2 1.808.202 100,0 

SERVICO 35,3 1.241.782 98,1 9.634 0,8 13.885 1,1 1.265.301 100,0 

TOTAL 100,0 3.548.932 98,8 21.739 0,6 18.250 0,5 3.588. 921 100,0 

FONTE: SEBRAE (SeNic;;o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) 
NOTA: Tabela extraida do IBGE, a partir de estatisticas do Cadastro Nacional de Empresas-
1998. 
*MPE: microempresa e pequena empresa. 
*MOE: media empresa. 
*GE: grande empresa 

Considerando a participagao expressiva das MPEs, em numero de 

estabelecimentos, devidamente comprovadas pela tabela acima, ha de se 

ressaltar tambem que as mesmas tambem exercem papel significative na 

empregabilidade, embora a absorgao ainda seja alta dentro do seio das 

grandes empresas. 

Tal constatagao, no tocante a absorgao da mao-de-obra, pode ser bern 

verificada atraves dos dados a seguir expostos. 
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TABELA 6 DISTRIBUICAO DO PESSOAL OCUPADO, SEGUNDO 0 PORTE 
DA EMPRESA POR SETOR BRASIL- 1998 

' SETOR DE PORTE DAS EMPRESAS 

ATIVIDADE 

MPE* MDE* GE* TOTAL 

(%) 

No % No % No % No % 

INDUSTRIA 25,4 3.243.120 45,3 1.592.187 22,3 2.318.637 32,4 7.153. 944 100,0 

COMERCIO 22,1 4.887.822 78,4 291.082 4,7 1.057.871 17,0 6.236.775 100,0 

SERVICO 52,5 4.215.820 28,5 667.463 4,5 9.921.895 67,0 14.805.178 100,0 

TOTAL 100,0 12.346.762 43,8 2.550.732 9,0 13.298.403 47,2 28.195.897 100,0 

FONTE: SEBRAE (Servi90 Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) 
NOTA: Tabela extrafda do IBGE, a partir de estatfsticas do Cadastro Nacional de Empresas-
1998. 
*MPE: microempresa e pequena empresa. 
*MDE: media empresa. 
*GE: grande empresa 

Pela tabela acima, percebe-se que com relac;ao a absorc;ao de mao-de

obra, a configurac;ao nao e exatamente a mesma do numero de 

estabelecimentos. Ainda cabe as grandes empresas a maior participac;ao no 

emprego total, 47,2%, embora seguidas de perto pelas micro e pequenas 

empresas, que respondem juntas por 43,8% do pessoal ocupado. 

Esta situagao, com base numa minuciosa analise dos dados inseridos na 

tabela, ocorre porque a divisao das firmas e dos trabalhadores ainda reflete o 

padrao de crescimento economico de decadas passadas segundo AMARO e 

PAIVA (2002, p.2). Assim, poucas firmas empregam grande contingente de 

trabalhadores e, isto e especialmente constatado no setor de servic;os, onde os 

grandes estabelecimentos, que representam somente 1, 1% do total de firmas, 

respondem pela absorc;ao de 67% da mao-de-obra ocupada. 

Na industria, entretanto, tal comportamento ja da sinais de mudanc;a, 

verificando-se maior participac;ao dos menores estabelecimentos na absorc;ao 

de trabalhadores. No setor de comercio, entao, a primazia das micro e 

pequenas empresas e absoluta, ou seja, empregam 78,4% dos trabalhadores. 

Os dados expostos nas tabelas acima realmente confirmam o papel de 

extrema significancia das MPEs no Brasil, cuja situac;ao tern se tornado uma 

tendencia, nao somente brasileira, mas tambem no ambito mundial. 
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Tal tendencia, referendada no paragrafo anterior, mais precisamente 

voltada ao caso brasileiro, e resultado de uma crescente participagao das 

MPEs no total de estabelecimentos e no emprego nos ultimos anos, cujo 

quadro torna-se demasiadamente nftido quando avaliado as dados da decada 

de 90. 

Segundo dados apresentados na Relagao Anual de lnformagoes Sociais 

- RAIS, compreendidos entre 1990 e 1999, foram constitufdas no Brasil 4,9 

milhoes de firmas, das quais 55% foram de microempresas. Os dados 

apresentados neste relat6rio indicam uma crescimento de 25% na quantidade 

de microempresas e de 13% na de pequenas empresas, contra apenas 1% de 

expansao do conjunto de medias e grandes empresas entre 1995 e 2000. 0 

comportamento no ambito da empregabilidade tambem seguiu praticamente o 

mesmo ritmo, com aumentos de 26% e 11% no numero de trabalhadores nas 

micro e pequenas empresas devidamente formalizadas, contra pffios 0,6% nas 

medias e grandes empresas. 

Ainda avaliando as dados constantes na RAIS, compreendidos entre 

1995 e 2000, percebe-se que o significative aumento da participagao das 

microempresas reflete-se justamente na quantidade lfquida de empregos par 

elas gerados, isto e, no saldo entre contratagoes e desligamentos, au seja, 

mais de 1 ,4 milhoes. Nas empresas de grande porte, tambem analisadas no 

perf ado em taco, a geragao foi de somente 29,7 mil novas pastas de trabalho. 

Ate aqui, demonstrou-se em termos absolutos, a participagao expressiva 

das MPEs, no tocante a quantidade de estabelecimentos, bern como a mao-de

obra par elas empregadas, todavia, ha de se ressaltar um fator de grande 

relevancia nesta analise, que seria justamente a questao da gerac;ao de renda 

proporcionada pelas MPEs. 

Nao obstante ao papel de destaque das mesmas dentro do cenario 

nacional, cabe ressaUar que sob o ponto de vista da gerac;ao de renda, elas 

ainda estao bastante aquem das grandes empresas. Os dados constantes na 

tabela a seguir demonstrarao de modo mais explfcito o comportamento das 

MPEs no que concerne ao fator renda. 
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TABELA 7 DISTRIBUI<;AO DE SALARIOS E OUTRAS REMUNERA<;OES, 
SEGUNDO 0 PORTE DA EMPRESAS POR SETOR- BRASIL- 1998 
Setor de P 0 R T E E M P R E S ARIA L 

atividade 

(%) 

MPE MOE GE Total 

R$Mil % R$ Mil % R$Mil % R$ Mil % 

Industria 30,1 12.882.308 20,6 14.328.308 23,0 35.195.531 56,4 62.406.148 100,0 

Comercio 9,8 9.595.167 47,5 1.906.291 9,4 8.711.640 43,1 20.213.097 100,0 

Servi9o 60,1 13.646.646 11,0 4.820.874 3,9 106.140.276 85,2 124.607.796100.0 

Total 100,0 36.124.121 17,4 21.055.473 10,2 150.047.446 72,4 207.227.041100,0 

FONTE: SEBRAE (Servi9o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) 
NOTA: Tabela extrafda do IBGE, a partir de estatfsticas do Cadastro Nacional de Empresas- 1998. 

Fica nftido, pelos dados apresentados na tabela acima, que as maiores 

empresas sao responsaveis par 72,4% da renda de salaries e de outras 

remunerac;oes geradas em 1998. As . MPEs, em bora detenham 98,8% do 

numero de estabelecimentos e 43,8% do pessoal ocupado, respondem par 

apenas 17,4% dessa renda. Vale tambem observar, todavia, que, no comercio, 

em vista da presenc;a macic;a microempresas, elas conseguem manter a 

dianteira, sendo responsaveis par 47,5% da renda do trabalho ali distribufda. 

Essa diferenciac;ao, evidenciada pela tabela 3, deixa clara que a 

remunerac;ao nas MPEs ainda e substancialmente inferior ao observado nas 

grandes. Tal situac;ao, segundo AMARO e PAIVA (2002, p.5) "reflete tanto a 

menor qualificac;ao da maioria dos trabalhos ocupados nas me nares empresas. 

quanta a baixa qualidade dos pastas de trabalho nelas existentes". 

Entretanto, e importante ter em mente que essa realidade esta 

mudando, embora de modo gradativo e, de certa forma, urn tanto Iento. Gada 

vez e mais heterogenea a composic;ao dos trabalhadores empregados nas 

micro e pequenas empresas. Ainda segundo AMARO e PAIVA (2002, p.5) 

"somam-se crescentemente aos empregados tfpicos dessas unidades os 

desempregados expulsos do funcionalismo publico e/ou das empresas 

modernizadas e enxutas, os consultores altamente qualificados, mas, vftimas 

da terceirizac;ao e outros profissionais altamente preparados". 
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Ha que se ressaltar tambem que tern se expandido de modo significative 

o segmento de pequenas unidades altamente especializadas, onde e excelente 

a qualidade dos postos de trabalho. 

Ainda que a promoc;ao as MPEs seja realmente urn instrumento util 

dentro de urn polftica de gerac;ao de empregos VILLELA (2000, p. 6) afirma que 

"deve-se atentar para a natureza dos postos de trabalho criados nestas 

unidades produtivas de menor porte. De fato, o estudo da OIT9 (1987) veio 

confirmar a impressao geral de que nas pequenas empresas, em media, a 

jornada de trabalho e mais longa, os padroes de seguranc;a e salubridade e os 

nfveis de salaries e beneffcios sao inferiores (para trabalhadores identicos) aos 

verificados nas empresas maiores. Ademais, o nfvel das relac;oes trabalhistas 

costuma ser inferior, quando avaliado pelo menor grau de sindicalizac;ao, 

conselhos de fabrica, cobertura por contratos coletivos de trabalho e protec;ao 

legal em geral. 

Oeste quadro, conforme afirma VILLELA (2000, p.6) "resulta que a 

tendencia atual na direc;ao das MPEs pode estar conduzindo, paralelamente, a 

uma deteriorac;ao das condic;oes de trabalho, exigindo, portanto, atenc;ao 

redobrada ao atual processo de reestruturac;ao industrial. Como indicado em 

OIT (1987, p.52) "na raiz das condic;oes de trabalho geralmente inferiores 

encontradas nas MPEs esta o seu desempenho economico relativamente pior, 

refletido em menor lucratividade, produtividade e capacidade inovadora". 

Contudo, existem evidencias empfricas claras para acreditar que este 

pior desempenho economico e social nao e urn resultado inelutavelmente 

associado as dimens6es ffsicas das unidades de trabalho conforme aponta 

VILLELA (2000, p. 6) em seu estudo. Na verdade, ainda segundo VILLELA 

(2000, p. 6), "existe uma grande heterogeneidade entre as MPEs no que diz 

respeito a sua competitividade ou padr6es "sociais"; em extremes opostos 

situam-se as sweatshops em setores altamente intensives em mao-de-obra 

(muitas vezes demandando pessoas com poucas qualificac;oes) e pequenas 

empresas altamente flexfveis, empregando trabalhadores polivalentes e bern 

remunerados. 

9 Organiza<;:ao Internacional do Trabalho. Organismo fundado em 1919 com o objetivo principal de 
promover a justi<;:a social. - · 
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Com relagao a existencia de pequenas empresas altamente flexfveis 

VILLELA (2000, p. 7) muito bem afirma que: 

Parece ser o caso de um sem-numero de pequenas empresas de base tecnol6gica 
atuando, entre outras, nas areas de software, telecomunicac;oes, engenharia ambiental 
e componentes sofisticados para a industria de informatica. Os dados levantados em 
pesquisa recente sobre a criac;ao de empregos nos Estados Unidos (citada em 
Fortune, 14/06/1993) mostram que, embora, em media, os salarios nas pequenas 
empresas sejam 10% menores que aqueles oferecidos pel as de grande porte, entre 
1987 e 1992, as pequenas firmas foram capazes de gerar mais empregos bem 
remunerados do que o numero de trabalhadores naquela faixa salarial demitidos pelas 
grandes empresas. 

E evidente, pelo quadro ate aqui exposto, que as MPEs caracterizadas 

nas condigoes relatadas por VILLELA, ainda sao poucas, cuja situagao sera 

tratada com mais detalhes nos capftulos 3 e 4. 

Ate o momenta foram apresentados dados relevantes acerca da 

participagao das MPEs em numeros de estabelecimentos, a distribuigao do 

pessoal ocupado dentro destas unidades, bem como a faixa de geragao de 

renda propiciado pelas mesmas. Cabe agora tambem apontar os numeros 

destes trabalhadores, espalhados por regiao, dentro do territ6rio nacional, cujos 

dados podem ser bem avaliados na tabela a seguir: 
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TABELA 8 NUMERO DE TRABALHADORES POR PORTE E REGIAO 
GEOGRAFICA- BRASIL 2000. 
Porte da empresa R E G I A 0 TOTAL 

N NE SE s co 
Micro (ate 4 

empregados) 66.327 316.764 1.298.867 535.264 195.045 2.412.267 

Micro (de 5 a 19) 

148.726 608.630 2.461.419 871.606 328.261 4.418.742 

Pequena (de 20 a 

99) 191.374 722.443 2.813.751 946.296 326.854 5.000.718 

Media (de 100 a 

499) 241.926 911.253 2.782.306 937.306 325.936 5.198.727 

Grande (mais de 

500) 403.736 1.745.805 4.423.698 1.257.961 890.595 8.721.795 

Total 1.052.089 4.304.895 13.780.141 4.548.433 2.066.691 25.752.249 

FONTE: Elaborado com dados da RAIS 1995 e RAIS 2000 preliminar 
NOTA: Dados extrafdos de relat6rio do BNDES 

Atraves dos numeros apresentados na presents tabela, ha de se 

ressaltar que a presenc;a mais expressiva de empresas de menor porte e 

observada em todas as regi6es do Brasil. Foram elas as que mais cresceram 

de fato entre 1995 e 2000, segundo os dados computados na propria RAIS 

(Relac;ao Anual de lnformac;6es Sociais}, acompanhando, inclusive a recente 

tendencia de desconcentrac;ao regional observada no pafs, na qual o Sudeste, 

embora ainda detenha 54% das firmas e 53% do emprego formal, perde 

espac;o para regi6es como Centro-Oeste e Norte. 

Em termos percentuais, o numero de microempresas na Regiao Norte, 

por exemplo, cresceu 63,2%, enquanto, no Sudeste, apenas 17,6%. Tal 

dinamica fez com que, em 2000, a participac;ao das microempresas no total 

superasse 90% em tod~s as regi6es do pafs. 

Atraves dos fates ate aqui expostos, pode-se perceber o grau de 

importancia das MPEs no cenario brasileiro, inclusive fazendo-se alusao ao 

processo de terceirizac;ao, comentado no infcio do presents capitulo, cabe 

apontar que as micro e pequenas empresas terao seu papel reforc;ado ainda 

mais no ambito economico. 

;! !. 



43 

Ha uma percepc;ao clara de que a substituic;ao da relac;ao trabalhista 

pela comercial (terceiriza<;ao) e a tendencia a redu<;ao do nucleo "duro" da 

firma (trabalhadores em tempo integral e com contratos por prazo indefinido) 

sao uma realidade conforme afirmam AMARO e PAIVA (2002, p.8). 

Com isso, as pequenas empresas crescem grac;as a terceirizac;ao, 

especialmente no setor de servic;os, e tambem pelo fato de se tornarem mais 

competitivas em relac;ao as grandes empresas, em vista da maier flexibilidade, 

sendo que tal fator sera apresentado mais detalhadamente no capitulo seguinte 

que trata do referencial te6rico do presente trabalho de monografia. Destacam

se os niches tecnol6gicos, unidades produtoras enxutas e flexlveis, que, ao 

lado do crescenta movimento de terceirizac;ao, apontam que os grandes 

empregadores do futuro tendem a ser justamente as empresas de menor porte. 

Verifica-se entao que as categorias de micro e pequenas empresas 

caracterizadas quer sejam pelas relac;oes de produc;ao, quer sejam por algum 

grau de competencia nao sao menos importantes, pais e nelas que 

concentram-se grande parte da mao-de-obra ocupada atualmente no Brasil. Ha 

de ressaltar que esta mao-de-obra ocupada encontra-se alocada em grande 

propor<;ao no setor informal do mercado de trabalho, cuja informalidade chega 

a ser maier que o formal em termos absolutes. 

Sao essas empresas que mais requerem esforc;os no sentido de elevar a 

produtividade e induzir a maier formalizac;ao da mao-de-obra ocupada, de 

modo a integra-las ao setor moderno de nossa economia. 

Segundo AMARO e PAIVA (2002, p.9) "em termos gerais, o que se 

observa e que o emprego que se reduz na industria de transformac;ao vai 

sendo direcionado para .. os outros setores de atividade, com presenc;a marcante 

de empresas de pequeno porte". 

Em consequencia destas transformac;oes, faz-se absolutamente 

necessaria a adoc;ao de processes no sentido de viabilizar as pequenas 

unidades de produc;ao, inseridas tanto no processo de reestruturac;ao produtiva 

em curse, quanta nos setores mais tradicionais, bern como no sentido de 

incentivar seu crescimento, essencial para a gera<;ao de emprego e renda 

atualmente. 

Embora tenha sido trac;ado neste capitulo os pontes positives e de 

destaque das MPEs, o que esta em foco e justamente o aspecto de demasiada 
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solvencia destas unidades produtivas, cuja situac;ao sera bem tratada no 

capitulo 3 do presente trabalho de monografia. As dificuldades legais e 

comerciais, alem da falta de experiencia e feeling de mercado podem ser as 

justificativas para as assustadoras taxas de mortalidade de MPEs no Brasil: 

De acordo como SEBRAE (2004); 

49,9% das empresas encerraram as atividades com ate dais 

anos de experiencia 

56,4% com ate 3 anos; 

59,9% com ate 4 anos. 

Nos levantamentos efetuados sabre os fatores determinantes dessa 

mortalidade, os pr6prios empresarios apontaram como principais causas do 

fracasso questoes relacionadas com falhas gerenciais na conduc;ao do 

neg6cio, expressas nas razoes: falta de capital de giro (indicando descontrole 

de fluxo de caixa e/ou "sangria" financeira da empresa), problemas financeiros 

(situac;ao de alto endividamento), ponto inadequado (falhas no planejamento 

inicial) e falta de conhecimentos gerenciais. Em segundo Iugar, predominam as 

causas economicas conjunturais, como falta de clientes, maus pagadores e 

recessao economica no Pals. 

Pelos fatos ate aqui apresentados, inclusive corroborados pelas tabelas 

estatfsticas, fica bem nltido o aspecto de extrema significancia das MPEs, cujas 

caracterlsticas sao demasiadamente importantes para proporcionar um melhor 

entendimento do que se pretende abordar com o presente trabalho. 

No proximo capitulo abordar-se-ao os principais fatores que conduzem 

ao incipiente tempo de vigencia das MPEs, bem como serao tambem 

apresentados os mecanismos de reversao deste quadro. 
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5. FATORES DO INCIPIENTE TEMPO DE VIGENCIA DAS MPEs E 
MECANISMOS DE AMPARO A SUA ATIVIDADE 

Como ja apontado no inlcio do presente trabalho, as micro e pequenas 

empresas brasileiras formais desempenham um papel demasiadamente 

relevante na economia do pals. Elas significam oportunidades de trabalho para 

35 milhoes de pessoas, segundo dados do proprio SEBRAE, au seja, 

respondem par 67% das ocupac;oes geradas pela iniciativa privada. 

Elas sao responsaveis ainda par 56% das carteiras de trabalho 

registradas e par 22% dos salarios. Somam 4,7 milh6es de unidades, 99,2% do 

total de empresas do pals, geram ainda 20% do PIB10 e 28% do faturamento do 

setor privado. 

Nao obstante a crescenta relevancia das micro e pequenas empresas na 

economia brasileira, bern como seu papel social na diminuic;ao das 

desigualdades entre indivlduos e regioes, elas ainda enfrentam dificuldades 

diversas para operar no Brasil. 

Fruto direto de tais dificuldades e a elevada taxa de mortalidade, que 

chega a 61% do total de micro e pequenas empresas no primeiro ana de 

atividade, de acordo' com estudo do SEBRAE. Assim, nao obstante o Brasil 

tenha uma populac;ao empreendedora, par falta de preparo e apoio adequado, 

o brasileiro tambem muito fracassa. 

0 pals apresenta alta mobilidade social e economica, nele despontam 

muitas oportunidades. Todavia, a falta de estrutura adequada em termos de 

aparato legal, contabil e gerencial, a legislac;ao tributaria ainda desfavoravel, as 

exigencias burocraticas, a carencia de credito e de uma polftica sistemica de 

apoio e incentivo as micro e pequenas empresas levam a altas taxas de 

insucesso dessas pequepas unidades produtivas. 

Embora tenham uma grande representatividade de fato no seio da 

economia brasileira, nem sempre as MPEs representam uma boa oportunidade 

de neg6cios. Nada menos que 56% dos empreendedores brasileiros 
, I 

sucumbem em um prazo de quatro anos. E. um numero 30% maior que a media 

mundial segundo especialistas da area. 

10 Produto Intemo Bmto 
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Dados do SEBRAE ainda apontam que, somente no Estado de Sao. 

Paulo, de maier representatividade no cenario nacional, 73 mil pequenas 

empresas fecharam as portas em 2004, gerando uma perda financeira de 

aproximadamente R$ 14,8 bilhoes, com o consequente desaparecimento de 

281 mil ocupagoes. 

Quem acompanha de perto o universe das micro e pequenas empresas 

no Brasil, como fazem os especialistas do SEBRAE, apontam dais fatores 

como principais responsaveis pelos altos Indices de mortalidade das empresas 

brasileiras. De urn lade, estao as questoes relacionadas a estrutura economica 

do pals, urn dos fatores sistemicos apresentados no capitulo anterior, alta 

carga tributaria, dificuldade de acesso ao credito, rlgida legislagao trabalhista e 

burocracia excessiva. 

0 segundo fator que auxilia na compreensao dos motives que levam 

tantos pequenos empresarios ao prejulzo, esta relacionado ao proprio perfil do 

empreendedor brasileiro, fator este ja apontado tambem no capitulo anterior. 

Percebe-se desta maneira que falta planejamento e centrale no ambito de suas 

respectivas gestoes, o que compromete sensivelmente seus resultados e 

consequentemente sua vida util. 

A mortalidade de micro e pequenas empresas e urn assunto relevante 

para a implementa<;ao de polfticas de incentive a cria<;ao e sobrevivencia 

destas. Desse modo, e importante compreender porque as micro e pequenas 

empresas fracassam. Entretanto, a utilizagao do termo "fracasso" na area de 

Empreendedorismo, muitas vezes, nao expressa exatamente o motive do 

encerramento das atividades da empresa, a medida que contempla situagoes 

diversas que contribulram para a empresa parar de atuar no mercado. 

Sendo assim, o objetivo deste capitulo e o de ampliar o debate sabre o 

fracasso de empresas, enfatizando diferentes possibilidades, sendo essa 

compreensao importante para uma solugao mais efetiva do problema da 

mortalidade de pequenas empresas, cujos mecanismos de reversao desse 

quadro serao abordados inclusive no proximo capitulo. 

0 foco do presente capitulo estara assentado fundamentalmente na 

questao do credito e do problema da elevada carga tributaria. 
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5.1 A QUESTAO DO CREDITO 

A falta de credito constitui-se num verdadeiro entrave a vigencias das 

MPEs, onde estima-se que sejam 13 milhoes de brasileiros sem acesso ao 

credito, pessoas produtivas que empreendem mais de 9,5 milhoes de 

pequenos neg6cios. Como as grandes empresas oferecem maiores garantias, 

o risco de se conceder emprestimos as empresas de menor porte e maior, o 

que implica encarecimento e menor disponibilidade dos recursos oferecidos as 

micro e pequenas firmas. 

Tanto em palses industrializados como em economias em 

desenvolvimento, as MPEs enfrentam serias dificuldades em obter assistencia 

financeiras de bancos e instituigoes de credito. Embora a maioria dos 

pequenos empresarios iniciem os seus neg6cios sem nenhum apoio 

institucional, valendo-se da poupanga pessoal ou da ajuda de familiares, o 

posterior crescimento e desenvolvimento de sua empresa depende 

grandemente da oportunidade em obter emprestimos junto a instituigoes de 

credito, principalmente bancos. 

AMARO e PAIVA (2002, p.13) apontam algumas razoes pelas quais as 

MPEs tern acesso limitado ao financiamento institucional, quais sejam: 

a) 0 credito e tido como arriscado, dada a sua alta taxa de mortalidade e, 

ligado a isto, sua maior vulnerabilidade as oscila¢es do mercado; 

b) Os bancos e instituigoes financeiras em geral preferem operar com 

grandes clientes;. 

c) Os custos adrnlnistrativos de se operar com pequenos clientes e 

desproporcionalmente elevado; 

d) Em fungao de sua estrutura administrativa, as empresas de pequeno 

porte geralmente demonstram dificuldades em apresentar balancetes ou 

outro tipo de documentagao solicitada pelos bancos; e 

e) Em geral, as MPEs nao dispoem de garantias reais para oferecer as 

instituigoes de credito. 
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A oferta de credito pelo mercado deve ser vista como um importante 

recurso estrategico para alcangar a meta principal de qualquer empresa, au 

seja, agregar valor ao patrimonio dos acionistas visando a sua perpetuidade. 0 

credito traz consigo duas nogoes fundamentais: confianga, expressa na 

promessa de repagamento, e tempo, que se refere ao perfodo fixado entre as 

partes para liquidagao da dfvida. 

Para Schrickel (2000, p. 26), "o termo repagamento aqui utilizado em 

detrimento de pagamento, amortizagao, liquidagao, entre outros e devido ao 

fato da posse dos recursos ser temporaria, onde findo o prazo o tomador deve 

paga-los de volta". Segundo Paiva (1997, p. 5), "a fungao financeira de credito 

e a administragao de ativos com a disposigao de assumir riscos, visando obter 

o melhor resultado possfvel". 0 risco permeia a atividade humana, mas 

diferentemente para cada um. 

Risco nao e incerteza. Pode-se eliminar a incerteza, mas nao o risco; 

esse s6 pode ser minimizado. 0 risco esta baseado em probabilidades com a 

sua expectativa baseada em dados hist6ricos, a incerteza nao dispoe de dados 

para o seu embasamento. Toda a analise de credito e baseada na Teoria de 

Precificagao de Ativos Financeiros e todo investimento financeiro e sujeito a 

diversas fontes de risco. Os principais tipos de risco de investimentos 

financeiros sao: 

a) Risco de lnadimplemcia ou de credito: decorre da possibilidade de uma 

empresa nao poder honrar seus compromissos; 

b) Risco de Mercado: refere-se a mudangas e expectativas do mercado; 

c) Risco de Liquidez: decorre de desagios e comissoes de venda de ativos 

com pouca liquidez; 

d) Risco de Poder de Compra: inflacionario; 

e) Risco Politico: refere-se a mudangas polfticas que afetam o mercado; 

f) Risco de Opgao de Compra do lnvestimento: associado a tftulos com 

clausula de recompra; 

g) Risco de Conversibilidade: relative a clausula contratual de troca de agao 

preferencial em ordinaria; 
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h) Risco de Transparencia: ligados a falta de visibilidade exata das posic;oes 

financeiras das instituic;oes por meio de analises de balanc;o. 

"As diversas fontes de risco sao independentes, mas podem ocorrer 

simultaneamente. Esse aspecto e de extrema importancia na avaliac;ao dos 

varios instrumentos financeiros" (LIMA; BELLUZO, 1997, p. 91 ). 

0 risco de inadimplencia, segundo Santos (2003, p. 17), "pode ser 

determinado por fatores internes e externos. 0 risco total de credito e func;ao 

direta desses do is fat ores". Entre os fat ores internes podem-se elencar 

profissionais desqualificados; controles de riscos inadequados, ausencia de 

modelos estatisticos; concentrac;ao de credito com clientes de alto risco; e 

fatores externos sao de natureza macroeconomica. 

0 maior risco numa operac;ao de credito e o desconhecimento do 

tomador e da operac;ao a que o credito se destina, mesmo que existam 

garantias, pois urn emprestimo baseado em garantias se tornara urn mau 

emprestimo. Uma lnstituic;ao Financeira "sobrevive" de servic;os e operac;oes de 

credito saudaveis e lucrativas. Sendo a confianc;a urn pilar basico na concessao 

de credito, ela tambem se baseia em dois elementos fundamentais: a) vontade 

de o tomador cumprir o estabelecido no contrato de credito; e b) a habilidade · 

do tomador em faze-lo. 

As informac;oes sabre o cliente sao importantissimas e requisite 

fundamental para a analise subjetiva do risco do credito, essas informac;oes 

sao tradicionalmente conhecidas como os Cs do credito. Os 5 "C". Carater, 

Capacidade, Capital, Condic;oes e Colateral, cujos conceitos sao tratados no 

t6pico a seguir segundo SILVA (2004, p.23-24). 
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5.1.1 OS 5 CS DO CREDITO 

5.1.1.1 CARATER 

Segundo Schrickel (2000, p. 48), "este e o "C" de credito mais 

importante, tendo em vista que independente do montante emprestado, este se 

refere a capacidade que o tomador tern em repagar o emprestimo". E aqui se 

constr6i a ficha cadastral, pec;a deveras importante na analise da capacidade 

de repagamento do tomador, quando bern elaborada e uma fonte preciosa de 

informac;oes sabre o tomador. Para tal sao utilizados os bancos de dados de 

protec;ao ao credito para se avaliar o hist6rico do tomador de recursos, sua 

capacidade de pagamento, se ha cheques devolvidos, protestos falencia. A 

ficha cadastral deve preencher todos os requisites para uma boa analise da 

capacidade do tomador. 

Nesse caso nao se coloca a prova, o principia da idoneidade do 

tomador, quando as "coisas vao bern" o tomador nao tern problemas. Nos 

mementos em que as vendas ou Iueras estao abaixo do esperado ou 

necessaria, e que esse carater realmente e testado. A disponibilidades de 

recursos e a criatividade e o pragmatismo, ou seja, o que fazer e como fazer 

para superar as dificul'dades. Para Schrickel (2000, p. 49), "para se ter uma boa 

noc;ao do carater do tomador e analisar o cenario em que atua, como tambem a 

conjuntura economica, sempre vislumbrando possfveis riscos para o 

repagamento da dfvida". 

5.1.1.2 CAPACIDADE 

A capacidade: se refere a habilidade de pagar. Para Schrickel (2000, p. 

50), "capacidade e carater se confundem em certos aspectos. Como processo 

de industrializac;ao o sistema economico ficou mais complexo". 

A globaliza<;ao trouxe uma acelerac;ao ainda maior no sistema 

economico e as mudanc;as tornaram-se cada vez mais rapidas, radicais e 
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frequentes. Toda essa complexidade tern dado urn peso maior a capacidade de 

mutagao das empresas, sendo que se uma empresa demonstra capacidade de 

se administrar seu neg6cio, fazendo-o prosperar, assim ja esta demonstrando 

sua capacidade de repagamento. 

Segundo Schrickel (2000, p. 51), "uma atengao especial deve ser dada 

ao gerenciamento da empresa tomadora de recursos". Urn outro ponto a 

analisar e o curriculum profissional dos administradores, se urn profissional 

obteve "sucesso" na carreira, isso revela indfcios da capacidade de pagamento 

da empresa; contudo essa regra nao pode ser rfgida e outros fatores devem 

ser avaliados. 

5.1.1.3 CAPITAL 

Capital se refere na conversao de neg6cios em renda. Segundo 

Schrickel (2000, p. 52), "aqui e mais importante toda a analise do balango 

patrimonial, do que s6 o Capital Social". Nao e s6 o Patrimonio Uquido, e a 

estrutura economico-financeira da empresa. As analises de balango e a 

geragao de valor da empresa, no capitulo destinado a Ferramentas de Analises 

Decis6rias. 

Se as linhas de credito disponfveis e os recursos pr6prios da empresa 

forem insuficientes, e bern provavel que 0 insucesso da empresa seja grande. 

Segundo Schrickel (2000, p. 53),"[ ... ] esse e urn sinal clara de falta de recursos 

e muito provavelmente a empresa nao conseguira honrar compromissos 

assumidos". 

5.1.1.4 CONDI<;OES 

Segundo Schrickel (2000, p. 53), "as condigoes dizem respeito ao 

cenario micro e macroeconomico em que o tomador, no caso a empresa, esta 

inserido". As variaveis como risco pais, taxa de juros, atividade economica, 

estao correlacionados. 
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Toda negociagao de credito com empresas devem levar em conta o 

contexte atual e as perspectivas futuras da economia. E certo que os 

emprestadores de recursos tendem a ser mais liberais em mementos de 

recuperagao economica e mais cautelosos em mementos recessives. 

5.1.1.5 COLATERAL 

E grafada como em ingles e o seu significado e garantia, tambem 

chamado garantia acess6ria. Refere-se a riqueza patrimonial das empresas. 

"Sua importancia e para atenuar o risco, e uma tentativa de diminuir a 

inadimplencia" (SCHRICKEL, 2000, p. 55). 

Segundo Schrickel (2000, p. 55), "[ ... ] o ideal e nunca relacionar o 

co lateral com os pontos fracas dentro do elemento carater'', pais incluira riscos 

que nao devem ser assumidos pelo banco, e sim aos elementos capital, 

capacidade e condig6es para minimizar os pontos fracas do tomador de 

recursos para estes elementos. 

Os fatores aqui apresentados tornam-se de suma importancia para que 

as micro e pequenas empresas tenham uma nogao do que seria o credito e 

como funciona sua sistematica dentro do mercado financeiro, de modo que as 

mesmas possam avaliar mais estrategicamente a forma como enfrentarao este 

problema. 
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5.2 A QUESTAO DA CARGA TRIBUTARIA 

A excessiva carga tributaria nacional, um dos principais obstaculos ao 

crescimento da nossa economia volta, com destaque, a discussao nos diversos 

foros da sofrida classe dos contribuintes - empresarios, empreendedores e 

consumidores. Poucos escapam da espoliac;ao fiscal praticada ha anos pelos 

varios nlveis governamentais. A crescente carga tributaria, as altas taxas de 

juros, o custo da previdencia e do emprego e a burocracia sao os principais 

obstaculos ao crescimento economico brasileiro. Falam disto economistas de 

todas as escolas, empresarios de todos os setores e politicos de todos os 

matizes. Para ninguem este tema e novidade. A discussao sabre a tributac;ao 

retorna, periodicamente, como agora, face aos estudos divulgados pelo IBPT -

lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario. Como demonstra o quadro a 

seguir e crescente a evoluc;ao da arrecadac;ao nas diversas esferas 

governamentais: 

TABELA 9 EVOLU<;AO DA ARRECADA<;AO, PIB E EXPORTACOES 

T rib ut os/A11 os 
F ederais 
Estaduai::; 
rvlJn i ci pais 

hre cadacao Total 
.Arrecadacao Liq. Exp0riac:ao 

PIB (R$ Bi/hoes) 

PIB Liquido. 

2002 
34"1,5 
·1 ·-::r") ·-:-J 

4-.L-.1~ 

18 7 
482 4 

' 
44 "1 0 

1.34611 
2085 

1.137 ~ 
r.;,: QD,;; 

... ;.), l.:.•' .•'~o:' 

2003 
~0.7 
.l·ig 4 

.._- I 

553,1 
9J3.P 

1.556,2 

1301,3 

FONTE: IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario 

2004 
454,3 
1 Ei6.2 
297 
650,2 
585 7 
1.766~ 

:.1° 4 .._1 Ll,· 

1.448). 

2005 
5"14 .4 
187 ~ 
31] 6 

131.;1 
655.5 

1 !J3/,6 

A tendencia do expressivo crescimento medio anual da arrecadac;ao, 

tomando por base o ano de 2002, por esfera de governo, e demonstrada nos 

seguintes percentuais: Federal- 14,6°/o; Estadual- 15,4°/o; Municipal- 17,8%. 

A arrecadac;ao total no perlodo 2002/2005 registrou um crescimento media 
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anual da ordem de 15°/o. Dos tres nfveis de governo destaca-se o municipal 

que embora arrecade o menor bolo de tributes, apresenta a maier tendencia de 

crescimento em relac;ao ao ana anterior: 23°/o em 2003; 29,1 °/o em 2004 e 3°/o 

em 2005. 

Outre dado significative e a evoluc;ao da relac;ao Tributos/PIB demonstrado na 

tabela 10, que variou de 35,8%> em 2002, para 37 ,8%> em 2005. Considerando

se o PIB lfquido de exportac;6es esta relac;ao e, ainda, mais expressiva, 

variando de 38,8°/o em 2002 para 40, 7°/o em 2005. 

E um dos maiores percentuais de arrecadac;ao do mundo. 

A tabela 10, a seguir, com para a relac;ao tributo/PIB do Brasil com a de alguns 

importantes pafses: 

TABELA 10 EVOLU<;AO DA RELA<;AO TRIBUTOS I PIB 

Paf s "1985 "1995 2000 2003 2004 
suec ia 48 •)O/ 1,..::.. .•0 4e 5°/ '• .•0 5'":1 eo·· U 1 I /0 50 , · 6~1(. 50,7% 
Norue[la 43, ·1':t'o 4 ~1 ' 'l'~h 43,2')'0 43 .4~/o 44,9o/o 
Fran; a 4:3,8%) 4·") qot 

•J ~ ..... / 0 45 ,2o/o 4:3 , 4~1.~ 43 , 7~{, 

lt31ia 34,4~l~ 4"1 .2~1~ 43,2 ~·~ 43,"10;~ 42,7o/o 
B.rasn 2~J~S%~ ·?B. aU;~~ .:&-.- - . ~ - - . -· , . a>"'5< a~··· >~ ,i!~ : . ·" {:~ ·~~ s~~-:~).~-;;. ~ . >' >:,\ sss=::.· . ~: · ;:~ 

.A.Iernanha •")7 •)0/ 
·J l ,..::.. ,t)' :38,2~~~ :37 .a~~~ 35 ,5o/.~ :34,6o/o 

rv1exic 0 ·1 7 .o·:1o "16 '7fJ'O "18 .5~/~ •] 9 .0~/~ 18,5~/o 

I c:t-,ile ·18,B~·o 1" I'Ol 17,:3%;, 18, ·1~·o 19,2o/o 0 I' JO 

FONTE: IBPT- lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario 

Em 2004 a tributac;ao brasileira atingiu percentuais equivalentes a de 

pafses que prestam os melhores servic;os publicos do mundo, oferecendo a 

seus contribuintes um sofrlvel sistema de seguridade social e de servic;os. 

0 Mexico eo Chile, par sua vez, ostentam percentuais compatfveis com 

o estagio de desenvolvimento em que se encontram e com os excelentes 

Indices de crescimento que apresentam. 0 contribuinte brasileiro paga alem do 

IRPF, a contribuic;ao previdenciaria (INSS) e a sindical , os tributes sabre o 

consume (PIS, COFINS, ICMS, IPI , ISS) os incidentes sabre o patrimonio 

(IPTU, IPVA, ITCMD, ITBI, ITR) e as taxas de servic;o publico (limpeza urbana, 

iluminac;ao publica, coleta de lixo, emissao de documentos ). 
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Esta apreciavel carga tributaria fez com que o contribuinte dedicasse 

aos tributes 37% de sua renda anual em 2003%; 37,8% em 2004; 38,4% em 

2005 e 39,7% aproximadamente em 2006. 0 brasileiro este a no trabalhara 145 

somente para pagar tributes, enquanto que nos EUA (Estados Unidos da 

America) trabalha-se 102 dias, no Mexico 91, no Chile 92 e na Argentina, 97. 

A reforma tributaria, um assunto sempre polemico no ambito da polltica 

brasileira, e um projeto nacional de suma importancia. 0 eleitor deve sempre 

avaliar com criteria antes de consumar sua votac;ao nas eleic;oes, pois e 

justamente atraves dessa via democratica que se pode chegar mais rapido ao 

tao almejado desenvolvimento. 

Hoje em dia as grandes empresas desempregam mais do que 

definitivamente contratam. Sao as MPEs que tem gerado emprego e renda, 

aqui e no mundo afora, entretanto, em vez de fortalecer a pequena empresa, 

quase todos os governos do Brasil a ignoram ou a enfraquecem 

significativamente. 

As MPEs e ate as medias empresas, sao tipicamente dirigidas pela 

classe media e media alta, segundo constatac;oes do proprio SEBRAE, em 

torno de 10% da populac;ao. Se cada membra da classe media empregasse 

dez funcionarios, nao haveria desemprego no Brasil. Com esta matematica 

simpl6ria, poderia resultar em 100% da populac;ao brasileira empregada, por 

definic;ao. 

0 que tem se assistido nos ultimos anos e uma sistematica destruic;ao 

desse setor no Brasil e, consequentemente, a classe media brasileira. Os 

"ricos" com suas grandes empresas ja nao conseguem criar mais empregos e 

os "pobres" nao tem como gera-los. Denegrir e dizimar a classe media por seus 

"valores pequeno burgueses", segundo alguns estudiosos da area, pode ser 

uma grande vit6ria polftica, mas, sera um enorme suicfdio economico. 

De vinte anos aproximadamente, ate os dias atuais, alem do aumento 

dos impastos, reduziu--se os prazos de pagamento dos mesmos de 120 dias 

para quinze dias. Hoje, as empresas precisam pagar 40% de sua receita ao 

governo antes mesmo de receber de seus clientes. 0 capital de giro dessas 

empresas literalmente sumiu, sendo que ao inves de financiar a produc;ao, tem 

financiado o governo. 
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Percebe-se entao que nao e a economia informal que esta aumentando, 

mais a economia formal e a classe media que vem sendo destrufdas 

rapidamente. Estudo realizado pelo SEBRAE estima que 31% das pequenas 

empresas quebrarao ate o final do anode 2007. Sao estimativas pessimistas, 

porem dentro deste cenario grotesco, nao se poderia ter uma outra realidade, 

ou seja, nao somente nao irao empregar ninguem como vao desempregar 

aqueles que ja tem emprego, provando como consequencia o desaquecimento 

economico. 

Nao e exatamente uma previsao fora de prop6sito, porque a grande 

maioria dessas empresas nao obtem Iuera ha mais de tres anos, e 90% delas 

nao possuem mais capital, muito menos capital de giro, segundo apontamentos 

do proprio BNDES. Ao se levar em conta os encargos fiscais em atraso, os 

REFIS, os processes trabalhistas a pagar, a maioria esta com o patrimonio 

negativo, ou seja, encontram-se literalmente quebradas. Muitas delas nao 

fecham imediatamente porque nao podem arcar com os elevados custos da 

demissao dos funcionarios. As empresas vao conduzindo seus neg6cios, na 

esperanc;a de que as coisas melhores. A imensa maioria dos micro e pequenos 

empresarios nem pensam mais em crescer, mas em vender suas empresas 

assim que a economia melhorar. 

Ainda segundo estudos realizados pelo SEBRAE e demais 6rgao afins, 

estima-se que 59% das MPEs fecharao as portas em 2009. Essas estatfsticas 

nao sao exageradas, pois o numero de insolvencias nesse segmento sempre 

foi elevado, todavia, antigamente cinco novas empresas eram criadas para 

cada quatro que realmente sucumbiam. 

Continuando a analise do aspecto da informalidade, principalmente 

motivada pela elevada carga tributaria vigente no pafs, como ja evidenciado 

acima, estima-se que encontram-se mais de 1 0 mil hoes de pequenos 

empreendedores nesta lamentavel situagao, que estao a margem de quaisquer 

registros e cadastros oficiais, sem falar no mercado que se desenvolve ao seu 

redor e no numero de famflias e pessoas a eles ligadas. De acordo com o 

IBGE, exist em mais · de 12 milhoes de trabalhadores ligados a esse setor 

informal. 

Segundo dados do BNDES, as micro e pequenas empresas que estao 

na formalidade representam cerca de 98% do total de empresas do Pafs, 



57 

respondem par aproximadamente 60% dos empregos gerados, participam com 

43% da renda total dos setores industrial, comercial e de servic;os e respondem 

par, mais ou menos, 2% das exportac;oes. 

No tocante ao ciclo de vida, e impressionante o fndice de mortalidade 

dessas pequenfssimas empresas, 18% ja sucumbem no primeiro ana de vida e 

50% nos tres anos subsequentes. Numeros esses que levam a serios 

questionamentos acerca das respectivas causas e sabre quais as providencias 

e o apoio que a elas estao sendo destinados. 

A carga tributaria torna-se alta para as MPEs, pais apesar da unificac;ao 

dos tributos federais, os estados nao aderiram ao SIMPLES federal e, apenas 

129 municfpios mantem convenios com o Fisco federal. Existe, ainda, como 

fator negativo, a cumulatividade dos tributos para as empresas do SIMPLES, 

pais inexiste a possibilidade da utilizac;ao da sistematica de debitos e creditos, 

nas mesmas condic;oes das demais pessoas jurfdicas em geral. 

As alfquotas do SIMPLES, isoladas, aparentam ser baixas, mas quando 

se juntam em cascata, pela incidencia de toda a cadeia produtiva e sem 

aplica<;ao da nao-cumulatividade, tornam-se extremamente pesadas. Se o 

produto e de alta circulac;ao, quanta mais ele circula, mais caro fica. 

No SIMPLES, ha uma reduc;ao de tributos, mas ela geralmente acontece 

em uma s6 etapa da cadeia produtiva, resultando que o efeito cascata de 

alguns tributos termina par mitigar os beneffcios do incentive. 

Na pratica, esse nicho economico, tao relevante do ponto de vista social, 

nao vem merecendo um tratamento adequado pelos administradores publicos 

que, na busca de atrair grandes industrias e empresas para suas regioes, par 

meio de uma verdadeira "guerra fiscal", realizada pela concessao de incentives 

fiscais, desprezam qualquer potencial que possa advir do pequeno 

empreendedor. 

T odas as ac;oes estao voltadas para as grandes exportac;oes e para 

"atrair'' grandes empresas para determinadas regioes, sem qualquer analise 

mais profunda da renuncia fiscal envolvida, do retorno de arrecadac;ao tributaria 

e da absorc;ao de mao-de-obra que resulta de tal "investimento publico". 

Entretanto, as polfticas publicas e o apoio dedicado ao pequeno empreendedor 

sao tfmidos e incipientes. 



58 

Enquanto na ltalia, por exemplo, busca-se incrementar as economias 

locais e incentivar a pequena empresa, por ser essa que tern maior poder de 

absorver a mao-de-obra e desenvolver regioes subdesenvolvidas, no Brasil, 

esse pequeno empreendedor encontra-se quase sem qualquer assistancia. 

Vale ressaltar que hoje o resultado de tal polftica de governo e visfvel e o seu 

sucesso tern reconhecimento mundial. 

A excessiva burocracia e a carga tributaria escorchante existentes no 

Brasil, sob argumentos de perda de controle e de arrecada<;ao, somente 

servem para jogar na informalidade e ilegalidade milhoes de trabalhadores e 

empresarios honestos. 

A suposta perda de arrecada<;ao de quem ja nao arrecada nada por se 

encontrar na informalidade, nao pode ser 6bice para a implanta<;ao de 

quaisquer medidas de incentive ao pequeno empreendedor. Pelo contrario, a 

possibilidade de que essas pessoas sejam "atrafdas" para a formalidade, alem 

de permitir que existam de direito e que absorvam a mao-de-obra informal que 

hoje nao tern acesso, por exemplo, a previdancia social, resultara, tambem, em 

desenvolver economias locais de regioes carentes, fixar as pessoas em seus 

locais de origem, distribuir renda, tirar da marginalidade milhares de pessoas e 

contribuir para a redu<;ao da violancia. 

Nao se pode criar empregos por decretos e leis, mas esses instrumentos 

normativos podem ser utilizados pelos governantes federal, estaduais e 

municipais com vistas a corrigir distor<;Qes e criar condi<;6es favoraveis ao 

desenvolvimento de pessoas que se acham a margem da atividade economica. 

Releva observar, ainda, que, todos os anos, milhares de novas profissionais 

saem das universidades sem que exista um mercado de trabalho para absorver 

essa mao-de-obra. Milhoes de famflias brasileiras somente podem contar com 

o pai como provedor, enquanto que as mulheres, embora muitas delas tendo 

habilidades que podem ser desenvolvidas e colaborar com o sustento de todos, 

nao tam a possibilidade de explorar uma atividade economica. 

Salientem-se, ainda, as dificuldades encontradas pelos artesaos, os 

quais, dotados de capacidade e habilidade invejaveis, nao tam o mfnimo 

incentive para desenvolver com tranquilidade e eficiancia o seu potencial 

criativo. 
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Cabe aqui ressaltar e elogiar a "batalha" que vern empreendendo o 

SEBRAE, no apoio e fomento a micro e pequena empresa no Brasil, desde a 

oferta de curses para preparar o futuro empreendedor sob os aspectos tecnicos 

necessaries para levar adiante o seu neg6cio, bern assim dando-lhe o 

conhecimento dos tramites a serem observados para constituic;ao de uma 

empresa, ate mesmo abrindo o caminho para chegar junto aqueles que podem 

oferecer credito. 0 SEBRAE, na verdade, e urn organismo que tern condic;oes 

de oferecer grande colaborac;ao para que as pequenas empresas sintam-se 

consolidadas no mercado. Contudo, sozinho e sem que haja uma polftica de 

apoio conjuntural, ele nao pede alcanc;ar a eficiencia necessaria e resultados 

definitivos. 

A nova ordem social demanda mudanc;as legislativas no sentido de que 

o Direito nao funcione como urn conjunto de normas que se presta, apenas, a 

harmonizac;ao de conflitos e a legitimidade do poder, mas devera desempenhar 

urn papel proativo no sentido de tambem atuar na consecuc;ao de polfticas 

publicas de alto interesse coletivo e socioeconomico, para que, efetivamente, 

possa contribuir para a realiza<;ao do bern comum e da convivencia social 

pacffica. 

0 nao cumprimento dos desfgnios constitucionais, no que se refere ao 

tratamento diferenciado a ser aplicado ao micro e pequeno empresario, revela 

desobediencia a esses preceitos que a ordem jurfdica nao pede abrigar. A 

ordem jurfdico-economica deve ter por substrate, tambem, a valorizac;ao do 

trabalho humane por meio da criagao de novas postos de trabalho e o incentive 

ao acesso a economia de mercado. 

A dignidade da pessoa humana e a erradicac;ao da pobreza somente 

serao realizadas por meio da possibilidade de que todos tenham 

verdadeiramente acesso as liberdades reais e a livre-iniciativa e nao 

meramente as liberdades formais. 

Desse modo, o interesse imediato da arrecadagao nao pede sobrepor-se 

ao interesse da sociedade, mas ambos devem coexistir de modo a conciliar os 

respectivos interesses. 

0 desenvolvimento economico do Pals necessita ser acompanhado por 

uma melhoria qualitativa e quantitativa da elevac;ao do nfvel economico

cultural-intelectual comunitario, como forma de mitigar caracterfsticas da 



60 

realidade nacional, tais como a pobreza, a marginalidade e as desigualdades 

sociais e regionais, para que seja construfda uma sociedade livre, justa e 

solidaria. Para atingir tal fim, o norte aponta para o incentive ao 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas. 

Nao se pode esquecer que o legislador constitucional, por meio de 

varios princfpios, delineou a ordem jurfdico-economica brasileira delimitando as 

competencias impositivas e o poder de tributar, para que o Estado pudesse 

atingir os fins a que se destina sem, contudo, ultrapassar ou invadir o campo 

dos direitos dos contribuintes. 

No campo tributario, destacam-se, entre outros princfpios: 

a) a pessoalidade, a tributagao deve levar em conta as caracterfsticas pessoais 

de quem deve pagar os impastos e contribuig6es; 

b) a capacidade contributiva, cujo cerne eo de que a participagao das pessoas 

no custeio e na assungao do onus das despesas publicas e na repartigao da 

carga tributaria se de de modo a que aqueles que tenham mais contribuam 

mais e os que tiverem menos contribuam menos; 

c) a isonomia, consolidada pelo respeito a pessoalidade e a capacidade 

contributiva, no sentido de que os iguais deverao ser tratados igualmente e os 

desiguais desigualmente. 

A realizagao desses primados somente sera efetiva se a cobranga dos 

tributes seder sabre a parcela que exceder o mfnimo necessaria a manutengao 

da fonte produtora e a produgao dos rendimentos pela micro e pequena 

empresa. Qualquer incidencia tributaria que atingir valores abaixo desse limiar, 

necessariamente, revestir-se-a de cunho confiscat6rio. 

Com a intengao de dar efetividade a tais princfpios mister se faz que, na 

fixagao dos limites das faixas para enquadramento como micro ou pequena 

empresa, sejam assegurados valores que respeitem a pessoalidade e nao 

resultem em expropriar bens acima da capacidade economica dos que vao 

pagar os tributes, sob pena de que em sendo a carga tributaria superior a esse 

limite grande parte do pequenfssimo empreendedor seja extinto ou jogado na 

informalidade. 

lgualmente, e imprescindfvel que 0 leque dos que podem optar pelo 

SIMPLES seja ampliado de forma a alcangar um maior universe de atividades 

economicas, pais, na maioria dos casas, nao se vislumbra qualquer 
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incompatibilidade estrutural de determinadas atividades com a tributa~ao do 

SIMPLES. 

Ao contrario, as MPEs tem o poder de gerar maior numero de empregos, 

muito mais do que a grande empresa, necessitando, portanto, de um 

tratamento especial e de prote~ao, como forma de retirar milhares de pequenos 

empreendedores da informalidade, bem assim, criar novas empregos, mesmo 

que, imediatamente, as medidas acarretem uma aparente perda de 

arrecada~ao, pais o beneffcio eo retorno social serao compensat6rios. 

A ordem economica e o interesse do Estado nao poderao ser dirigidos, 

apenas, pela necessidade de arrecadar, mas, tera que respeitar, igualmente, 

valores antropol6gico-culturais, politicos e sociais como forma de alcan~ar o 

equilibria social. 

Compete ao Estado descobrir o ponto de equilfbrio em que possa se 

equacionar as necessidades do ente que tributa com a capacidade dos que 

pagam. 

Deve-se equalizar a complexidade do sistema tributario e a diversidade 

de administra~oes tributarias (da Federa~o, dos 26 estados e um Distrito 

Federal e dos 5,5 mil municfpios) com a exigencia de simplicidade para que se 

possa cumprir as obriga~oes tributarias, o que revela a importancia de uma 

diferencia~ao no tratamento das MPEs. 

A polftica tributaria, par conseguinte, deve ser utilizada como um meio 

de fomentar a atividade economica das MPEs com vistas a inser~ao 

socioeconomica dessas empresas na competitividade de mercado. 

Na pratica da realidade factual, constata-se que o tratamento 

diferenciado colocado pelo legislador constitucional sofre varias distor~oes 

estruturais que terminam par desfavorecer as MPEs, pais o nosso sistema 

tributario tem suas bases em um sistema de valor agregado que recai sabre o 

faturamento, com varios tributos incidindo em cascata, acumulando-se e 

sobrepondo-se uns aos outros. Para as grandes empresas existem 

mecanismos que permitem amenizar tal problematica, par meio, entre auras, 

do sistema de debitos e creditos (IPI e ICMS), entretanto, para as MPE, 

enquanto optantes do SIMPLES, e vedada tal possibilidade. 

No caso das exporta~oes, par exemplo, as MPEs optantes do SIMPLES 

sofrem grandes restri,~0es que afetam a sua competitividade, pais nao existe 
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forma de poderem usufruir os incentives e isenc;oes concedidas aos demais 

exportadores. As empresas do SIMPLES, ao recolherem os tributes federais de 

forma unificada, nao tern como deixar de pagar, por exemplo, a Cofins eo PIS, 

tributes esses para os quais as empresas exportadoras sao beneficiadas com o 

gozo de isenc;ao. Por decorrencia, ficam mais oneradas as exportac;oes feitas 

pelas MPEs, distorcendo-se qualquer beneffcio fiscal que a elas e concedido. 

Torna-se importante observar que, se por um lado o SIMPLES criou 

facilidades no recolhimento de tributes de forma unificada, por outro, tambem 

trouxe 6bices que afetam a competitividade, com prejufzo para as MPE, pois as 

empresas do SIMPLES perdem o direito de transferir e receber credito, o que 

afeta especialmente as empresas consumidoras finais. 

A simplicidade da sistematica do SIMPLES, contudo, nao pode laborar 

em contrario, no sentido de aum·entar a carga tributaria ao inves de reduzir. 

Para que nao haja uma desigualdade entre os contribuintes, optantes ou nao 

pelo SIMPLES, e imprescindfvel que sejam criados mecanismos que corrijam 

essas discriminac;oes. 

Na legislac;ao do SIMPLES existem, ainda, varias outras distorc;oes que, 

ao inves de criarem condic;oes mais favoraveis, resultam em um tratamento 

injusto e desigual para o micro e pequeno empresario, o que contraria e resulta 

em desvirtuar os mandamentos constitucionais e a consecuc;ao dos objetivos 

visados com as micro e pequenas empresas. 

Podem ser identificadas distorc;oes tanto em relac;ao as vedac;oes legais 

que estabelecem uma desigualdade de tratamento entre as empresas optantes 

do SIMPLES e as demais pessoas jurfdicas, como no tocante a excessiva 

burocracia, como: 

1) vedac;ao a possibilidade de que empresas do SIMPLES parcelem quaisquer 

dos seus debitos em atraso, direito esse concedido as empresas em geral; 

2) a nao inclusao das · MPE, inicialmente, no parcelamento e na anistia fiscal 

concedida pela Medida Provis6ria 38, de 14/05/2002, que deu o perdao de 

multas e juros incidentes sabre debitos tributaries e estabeleceu novo prazo 

para parcelamento para quem tinha ajuizado ac;oes; 

3) a falta de correc;ao das faixas e limites·do SIMPLES, pelo menos aos Indices 

do IPC, no mfnimo em 36,8%. A nao-atualizac;ao dos respectivos valores 

implica que empresas isentas passem, ao Iongo do tempo, com os efeitos da 
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inflagao, as faixas mais altas de contribuintes, sem que haja um efetivo 

incremento real do respective faturamento; 

4) a falta de adequagao da Lei do SIMPLES federal ao Estatuto da Micro e 

Pequena Empresa, com relagao aos respectivos valores, 

regras que disciplinam a previsao constitucional; 

torna conflitante as 

5) a impossibilidade de que empresas que compram 

optantes do SIMPLES possam creditar-se dos 

de pessoas jurfdicas 

impastos, afeta a 

competitividade das micro e pequenas empresas em relagao as demais; 

6) a cumulatividade de impastos e a impossibilidade de que as MPE possam 

creditar-se dos tributes pagos na cadeia produtiva, contrariamente ao que 

acontece com as demais pessoas jurfdicas; 

7) a vedagao a que determinadas categorias de atividades, especialmente as 

prestadoras de servigos, possam ingressar no SIMPLES; 

8) a falta de incentives fiscais a exportagao efetuada pelas MPE; 

9) as obrigag6es burocraticas e tributarias com custo fixo, que se tornam 

proporcionalmente mais pesadas para a pequena empresa em relagao as 

grandes empresas; 

1 0) a grande dificuldade que as MPE encontram para se cadastrar nos 

registros oficiais dos diversos 6rgaos a que estao obrigadas para iniciar as 

suas atividades. Sao mais de 12 6rgaos, dependendo do estado, com 

exigencias repetidas e simultaneas, de mais de 90 documentos. Em alguns 

estados, independentemente do porte do empreendimento, gasta-se ate 1 mil 

reais e leva-se um prazo de 45 dias para se conseguir registrar uma pessoa 

jurfdica; 

11) a baixa nos registros oficiais, o que implica milhares de empresas sem 

movimento a permanecerem com a obrigagao de apresentar declarag6es e 

pagar pesadas multas para poderem encerrar a suas atividades, fazendo com 

que seja utilizado o expediente de abrir empresas par meio de interpostas 

pessoas ( os "laranjas~'); 

12) a exclusao em massa das MPE do Refis, as quais ficaram impossibilitadas 

de pagar, concomitantemente, o parcelamento e tambem os tributes devidos 

em cada perfodo, devendo ser ressaltado que hoje permanecem no Refis 

apenas 29% das empresas que nele ingressaram, tendo sido exclufdas mais 

de 84 mil. 
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Tais distorg6es demandam polfticas especfficas e uma agao conjuntural 

por parte do governo e da sociedade no sentido de proceder a ajustes e 

adequar e aproximar as leis da realidade dos fatos e das necessidades 

emergentes dessa parcela economica que envolve mais de 20 milh6es de. 

unidades e cerca de 60 milh6es de pessoas. 

Mister se faz incentivar o empreendedorismo eo ingresso na economia 

e no mercado de trabalho de novas pessoas. E. precise que haja urn programa 

voltado para a legalizac;ao das pequenas empresas que se encontram na 

informalidade, para que elas possam sair da marginalidade e adentrar ao 

mundo dos neg6cios regularizados, possibilitando-lhes o livre-exercfcio de 

atividades, para que as pessoas possam ganhar o seu sustento e viver com 

dignidade juntamente com a sua famflia, bern assim, para que elas contribuam 

e beneficiem-se dos direitos trabalhistas e da previdencia social. 

As pr6prias administrac;6es tributarias podem beneficiar-se, tambem, do 

tratamento diferenciado que for dispensado a micro e pequena empresa. A 

complexidade e a superposic;ao de exigencias das tres esferas dos Fiscos e 

demais 6rgaos que detem competencia para autorizar e fiscalizar as atividades 

desses empreendedores somente oneram o custo do controle de urn setor de 

reduzido potencial tributario, deixando de voltar recursos para os de maior 

lucratividade e que apresentam maiores riscos. 

5.3 MECANISMOS DE AMPARO A MICRO E PEQUENA EMPRESA 

Depois da apresentac;ao da importancia e representatividade das MPEs 
·' 

no contexte nacional,, bern como da explanac;ao dos fatores principais que 

levam ao seu insucesso, cabe agora a demonstragao dos mecanismos que de 

fato auxiliem essas menores unidades produtivas na condu<;ao do seu neg6cio. 

A abordagem que sera aqui tratada estara vinculada principalmente ao 

aspecto das polfticas governamentais existentes, que amparam e auxiliam as 

micro e pequenas empresas na consumac;ao de seus neg6cios empresariais. 0 

apoio governamental e preponderante e deve realmente estar sempre 

presente, haja vista que mantendo ativas as MPEs que anualmente se criam, o 

governo tambem estara mantendo como consequencia o emprego, a renda e o 
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consumo, fatores estes fundamentais para que uma economia caminhe para o 

sucesso. 

0 enfoque estara, desta forma, assentado alguns dos principais 

instrumentos mantenedores da atividade das MPEs, sendo o Estatuto das 

Micro e Pequenas empresas, institufdo por meio da Lei 9.841, de 05 de 

Outubro de 1999, o SIMPLES - Sistema lntegrado de Impasto e Contribuigoes 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte e tambem o REFIS, 

sendo este ultimo caracterizado como urn importante regulamento que permite 

as micro e pequenas empresas refinanciarem suas dfvidas no ambito dos 

impastos municipais em debito. 

Como nao se poderia deixar de mencionar, abordar-se-ao tambem 

aspectos da atuac;ao do proprio SEBRAE - Servic;o Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas, cujo organismo e o principal agente de analise 

dos problemas enfrentados pelas micro e pequenas empresas e, propiciador de 

alternativas viaveis e praticas de apoio ao micro e pequeno empreendedor. 

Tambem sera feito uma breve explanac;ao da ac;ao do BNDES11
. 

Procurar-se-a abordar importantes aspectos destes dois mecanismos, 

evidenciando seu carater auxiliador e de amparo ao micro e pequeno 

empresario, cujos mesmos realmente dependem de uma polftica seria e 

engajada no sucesso empresarial destas unidades. 

5.3.1 0 SIMPLES, REFIS E 0 ESTATUTO DAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 

E preciso ter em mente que o mercado tende naturalmente a impor 

restrigoes ao born desempenho das firmas de menor porte. Assim, e essencial 

a existencia de uma · ampla e ativa polftica publica de incentivo a essas 

unidades produtivas, as quais, conforme vista, sao fundamentais ao 

desenvolvimento economico e social do Brasil. 

Tendo em vista a natural posigao desfavoravel das micro e pequenas 

firmas, a Constituic;ao Federal estabelece, entre os princfpios da ordem 

economica, o "tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constitufdas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administrac;ao no 
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Pafs" (art. 170, IX). Alem disso, determina que "A Uniao, os Estados, o Distrito 

Federal e OS Municfpios dispensarao as microempresas e as empresas de 

pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurfdico diferenciado, visando 

a incentiva-la pela simplificac;ao de suas obrigac;oes administrativas, tributarias, 

previdenciarias e creditfcias, ou pela eliminac;ao ou reduc;ao destas por meio de 

lei" (art. 179). 

Com efeito, nao obstante a existencia de inumeras limitac;oes ao 

funcionamento dos pequenos neg6cios no Brasil, cabe reconhecer a atuac;ao 

de uma polftica governamental voltada para o estfmulo as empresas de menor 

porte. No ambito legal, destaque-se a instituic;ao do SIMPLES - Sistema 

lntegrado de Impasto e Contribuic;oes das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte, institufdo pela Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 

alterado pel a Lei n° 10.034, de 24 de outubro de 2000, passo fundamental na 

simplificac;ao e desburocratizac;ao do regime tributario desse segmento. 

Com base na Lei n° 9317/96, a pessoa jurfdica enquadrada na condic;ao 

de microempresa e de empresa de pequeno porte podera optar pela inscric;ao 

no SIMPLES, que implica o pagamento mensal unificado dos seguintes 

impastos e contribuic;oes: 

• Impasto de Renda das Pessoas Jurfdicas- IRPJ; 

• Contribuic;ao para os Programas de lntegrac;ao Social e de Formac;ao 

do Patrimonio do Servidor Publico- PIS/PASEP; 

• Contribuic;ao Social sabre o Luera Uquido - CSLL; 

• Contribuic;ao para Financiamento de Seguridade Social- COFINS; 

• Impasto sabre Produtos lndustrializados- IPI; 

• INSS a cargo do empregador. 

0 SIMPLES pode incluir o ICMS ou o ISS devido par microempresas e 

empresas de pequeno porte, desde que a Unidade Federada ou o municipio 

em que esteja estabelecida venha a ele aderir mediante convenio. 

A carga tributaria cobrada dos optantes do SIMPLES e calculada sabre 

a receita bruta mensa I 'auferida da seguinte forma: 

11 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 
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• Para a microempresa, em relac;ao a receita bruta acumulada dentro do 

ano-calendario: a) 3%, ate R$ 60.000,00; b) 4%, de R$ 60.000,01 a R$ 

90.000,00; c) S%, de 90.000,01 a R$ 120.000,00; 

• Para empresade pequeno porte, em relac;ao a receita bruta acumulada 

dentro do ano-calendario: a) S,4%, ate 240.000,00; b) S,8% de R$ 

240.000,01 a R$ 360.000,00; c) 6,2%, de R$ 360.000,01 a R$ 

480.000,00 d) 6,6%, de R$ 480.000,01 a R$ 600.000,00 e) 7% de R$ 

600.000,01 a R$ 720.000,00. 

No caso de empresa industrial, em que a pessoa jurfdica e contribuinte 

do IPI, esses percentuais sao acrescidos de O,S (meio) ponto percentual. Na 

hip6tese de existencia de convenio entre a Uniao e a Unidade Federada e/ou 

Municipio em que a empresa esteja estabelecida, os referidos percentuais 

serao acrescidos, ainda, a tftulo de pagamento de ICMS e de ISS O,S (meio) 

ponto percentual a 2,S (dais e meio) pontos percentuais, conforme o porte da 

empresa e dependendo se ela contribui para os dais impastos ou somente para 

um deles. 

Embora a inclusao do IPI e do ICMS no SIMPLES facilite e reduza a 

carga tributaria das pequenas empresas, ha o problema de que a opc;ao por 

esse sistema veda a essas empresas a utilizac;ao ou destinac;ao de qualquer 

valor a titulo de incentive fiscal, bem como a apropriac;ao ou a transferencia de 

creditos relatives ao IPI e ICMS, conforme determina o §so do art. soda Lei n° 

9.317/96. Como ja comentado, isso reduz a condic;ao de competic;ao das 

pequenas empresas, principalmente as produtoras de componentes e insumos 

industriais e gera um vies anti-exportador das empresas industriais optantes do 

SIMPLES. 

Dentro do arcabouc;o jurfdico, destaca-se, ainda, o Programa de 

Recuperac;ao Fiscal (REF IS), institufdo pela Lei n° 9.964, de 10 de abril de 

2000, que visa o refinanciamento de debitos tributaries e contempla condic;oes 

favorecidas para micro e pequenas empresas. Tambem importante foi a edic;ao 

do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei n° 9.841, 

de S.1 0.99)- que dispoe sabre o tratamento jurfdico diferenciado previsto nos 

arts. 170 e 179 da Constituic;ao. 

No art. 20 do Estatuto preve-se que "Dos recursos federais aplicados em 

pesquisa, desenvolvimento e capacitac;ao tecnol6gica na area empresarial, no 



68 

mfnimo vinte par cento serao destinados, prioritariamente, para o segmento da 

microempresa e da empresa de pequeno porte". Apesar de termos indagado ao 

Ministerio do Desenvolvimento e ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia a 

respeito do cumprimento desse mandamento legal, nao obtivemos resposta 

conclusiva. Aparentemente, o Governo nao esta acompanhando a questao e 

muito menos cumprindo a referida determinagao. 

Segundo tecnicos do Governo, as pequenas empresas, em geral, 

estariam mais preocupadas com a sua sobrevivencia imediata do que com 

programas de investimento em P&D, de Iongo prazo de maturagao. As 

exceg6es ficariam par conta das pequenas empresas de alta tecnologia e, do 

esforgo do Governo no fomento ao surgimento de encubadoras de empresas. 

0 estatuto tambem previu a criagao do Forum Permanents das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que tem como objetivo 

assessorar na formulagao de polfticas, programas e ag6es voltados para esse 

segmento empresarial. Dele participam 48 6rgaos do governo e 47 entidades 

de representagao e de apoio as microempresas e empresas de pequeno porte, 

tendo como presidents o Ministro de Desenvolvimento, Industria e Comercio 

Exterior. 

5.3.2 0 SEBRAE E 0 BNDES 

No campo administrativo-gerencial, destacam-se as atuag6es do 

SEBRAE e do BNDES no fomento as atividades das micro e pequenas 

empresas. 0 SEBRAE executa o planejamento, coordenagao e orientagao de 

programas tecnicos, projetos e atividades de apoio as MPE. E composto par 

um 6rgao central de cobrdenagao (o SEBRAE Nacional) e 27 agentes, dotados 

de autonomia adminlstrativa e financeira, que atuam em todos os Estados da 

Federagao, alem deter a Agencia de Promog6es de Exportag6es (APEX). 

0 SEBRAE conta com recursos provenientes do adicional da 

contribuigao do INSS, relative a 0,3% sabre a folha salarial das empresas. Um 

de seus principais instrumentos e o Fundo de Aval as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (FAMPE), que viabiliza a concessao de avais e 

facilita o acesso ao credito. A atuagao do SEBRAE se da, tambem, atraves de 

uma serie de programas de capacitagao das empresas e de formagao e 
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treinamento de mao-de-obra, envolvendo o Governo Federal, Estados e 

Municfpios. No bienio 1999/2000, o SEBRAE capacitou quase 3,5 milhoes de 

pessoas e realizou 137.935 curses por todo o Brasil. 

0 BNDES tem como uma de suas ac;oes prioritarias a promoc;ao do 

crescimento das micro, pequenas e medias empresas do pals. lsso se da por 

intermedio de condic;oes especiais de financiamento. Em 2001, os 

desembolsos para as micro e pequenas empresas alcanc;aram R$ 4,2 milhoes, 

que, somados aos R$ 1 ,6 mil hoes para as medias empresas totalizam R$ 5,8 

milhoes. Entre outros programas especfficos desse 6rgao, cabe destacar o 

relevante papel do Programa de Credito Popular (PCPP) (oferta de 

microcredito). 

0 relat6rio do Ministerio do Desenvolvimento aponta que em 2000 foram 

realizadas 863.000 operac;oes de credito pelo BNDES, Caixa Economica 

Federal e Banco do Brasil, envolvendo recursos da ordem de R$ 15,5 bilhoes 

para micro, pequenas e medias empresas. No ano seguinte, essas mesmas 

instituic;oes financeiras efetuaram 1.223.529 operac;oes de credito, envolvendo 

R$ 13,9 bilhoes. Ao todo, desde o inlcio do Governo Fernando Henrique 

Cardoso, foram realizadas 2,08 milhoes de operac;oes de credito, com recursos 

da ordem de R$ 29,4 bilhoes. Ainda e pouco, mas nao ha como negar o 

avanc;o na oferta de financiamentos para firmas de menor porte. 

Por fim, cabe lembrar ainda do Programa Brasil Empreendedor, criado 

em 1999, a partir da preocupac;ao do Governo Federal com a excessiva 

mortalidade das pequenas empresas. Partindo do diagn6stico que, para o 

sucesso empresarial, era precise melhorar a capacitac;ao gerencial, facilitar o 

acesso ao credito e prestar assistencia ap6s sua concessao, o programa tem 

como eixo central a capacitac;ao, credito e assessoria empresarial. 

Na capacitac;ao estao envolvidos o Ministerio do Trabalho, por meio do 

FAT12
, o SEBRAE e o Banco do Nordeste. Os agentes responsaveis pelo 

credito, por seu turno, sao o BNDES, o Banco da Amazonia, o Banco do Brasil, 

o Banco do Nordeste e a Caixa Economica Federal. 

Do exposto neste capitulo, conclui-se que, apesar da existencia de um 

aparato legal e administrativo-gerencial destinado a dar tratamento especial as 

12 Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
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micro e pequenas empresas e dos esforgos do Governo em promover uma 

polftica de apoio e fomento a essas unidades produtivas, restam imensos 

desafios a serem superados para que esse segmento empresarial se fortalega 

e assuma um papel mais relevante na economia nacional. Afora o 

fortalecimento e aperfeigoamento das agoes em curso, cabe trilhar o caminho, 

distante de quaisquer polfticas de cunho paternalistas, de integragao dos 

6rgaos governamentais de apoio ao segmento e coordenagao de agoes em 

conjunto com Estados e Munidpios e com a sociedade organizada. 
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6. CONCLUSAO 

Pelos fates apresentados no presente trabalho pode-se realmente 

perceber o grande papel exercido pelas MPEs no Brasil, quer sejam pelos 

numeros de estabelecimentos, pela grande contribuic;ao ao emprego e 

fundamentalmente pela gerac;ao de renda. 

E not6ria a sua significancia para a economia, principalmente atrelada 

ao processo continuo de desverticalizac;ao das grandes industries, cujas 

mesmas tern terceirizado parte de suas atividades, as quais passam a ser 

exercidas par menores unidades produtivas, representadas principalmente 

pelas MPEs. 

Nao obstante a sua participac;ao no mercado brasileiro, bern como a sua 

importancia devidamente evidenciada nesta monografia, atraves dos dados 

apresentados, ha ainda urn fator que merece atenc;ao especial par parte da 

classe polftica, que e justamente 0 aspecto do elevado nfvel de mortalidade 

que se tern verificado no ambito das MPEs. Verificou-se que as principais 

motives que levam a tal incidencia, assentam-se na dificuldade de acesso ao 

credito e o grave problema da pesada carga tributaria vigente no pafs. 

Embora hajam organismos criados em sua defesa, bern como da 

existencia de mecanismos para a manutenc;ao de suas respectivas atividades, 

cumpre ressaltar que ainda esta aquem do desejado, principalmente em func;ao 

da ausencia de uma vontade polftica para se fazer cumprir o que fora 

devidamente regulamentado em lei. 

Ha de se fazer uma urgente reforma tributaria, haja vista que as 

impastos e taxas tern consumido aproximadamente 40% da renda gerada no 

seio de nossa economia, cujo aspecto tern afetado sensivelmente as MPEs, as 

quais estao sendo fadadas ao fracasso, principalmente em func;ao deste fator, 

que ja tornou-se endemico em nosso pafs. 

Deve-se ter em mente que estimulando as MPEs, desenvolvendo e 

estruturando suas atividades, o Brasil s6 tende a ganhar, atraves de urn 

consequente aquecimento da economia, atraves da gerac;ao de emprego, que 

coincide com a gerac;ao de renda, fatores estes fundamentais para urn 

desenvolvimento auto:..sustentado do mercado. 
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ANEXOS 

Tabela de incidencia de impastos no pre~o final dos produtos 

Conhe<;a na Tabela abaixo a incidencia dos Impastos no Pre<;o Final de alguns Produtos 

.·.·.·.·.·.·.·-·.·-·.·-·-·.·-·-·-·-·-·-·.·-·.·-·-· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·-·-·.·-·.·-·.·-·-·.·-·-·-·.·-·-·.·.·-·.·. 

PRODUTO 0/o Tributos/prec;o final 
.. 

:::_:: ;::; ::;::.:: : :. : :: : .: :: :: : . : .. : . :::: : :::: :; :;: : :::::::::: : :: : : ;:; ; ;; ::; ;_;; ;_;; :: ;;_; ; ;_; :::::::_::_:: : :_:::: : ::::::::::::: :: ::::.; :::::::::::. : :::::: : :::. :. : :::: :::::::: 

HMOBILIARIO 
::-:-:-:-:-:-:-.--·-·.·--:-:-.-:-.-:-:-:-.---:-.-:-:-.--·-·-·-·-·-·-·-·=·--:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:-.--·-·.·-·-·.·.·- .·.·.·-·-·-·=·-·-·=·-·=·=·-·=·-·.·=·-·=·-·=·=·-·-·=·-·=-:-:-:-:-.--·-·=·=-:-:-.-:·.·-·.·.·-·-·=·-·-·-·-·=·-·.•.•.•.•.·.•.•.•.·.•.· .. ·:·.· .. ·.·=·--:·:·.·:·:·.·.·.·=·-·.-:·.·.·=·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·-·.·.•.•.·.·:·.·.·.·: .·.·.•.·••.·.•.•.·.•.·••.•.•••.•.•.•.•.•.•.•.• •• 

iiMesa, Cadeira, Armaria e Cama de Madeira 30,57°/o 
:::: ::::::::::::: ::::::::::::::::_: ··········.·.·· ::::::::::: ::::::: : ::_: ·······.· ·····.· ··· ······· ··· ········ · ·· ··· · : : : .. . ::::::::::::::::::_: :: ::··::::: . :: : ::.::.: ... .. 

:sofa de madeira/plastico 34,50°/o 
:::: :::::::::: ::::, .. :::_:_:::::::::::::; 

·:M6veis (estantes, cama, armarios) 37,56°/o 
. . ............................. ... ... ::. :: ·: :: :.:: :::: 

HELETRODOMESTICOS 
::::::: : :: : ::::: : ;::::::::::::: ::::: : :: : :::::_:: :::::::::::::::::::::: : :: :: .. ::::::::::::::::::::::::::: 

.fogao 39,50°/o 
···· ········ · ·.· ···.· ····· ::: . :::: . :_::.:.:.:.:.::_;:::::: .. ;: .. : ..... :.:::::_::::::::_::_::::_:_::_:_:::::::_:::_::_:_::_;::::: :_:,. ::::::_: ::_::::: :: ::_:_:: ; ::::: ;_:_:: ;: ::::: . : . . . : . . .. : .. :. :: . : ·: ::::.:. :· :.:. : . 

:.:Microondas 56,99°/o 
·:::: : :: :: : :: : :::::::::::::::::::::::: :::_:_:::::_: :::: ::::::::::;::::: 

iiFerro de Passar 44,35°/o 

HTelefone Celular 
:::::::: :: :::::: :··: 

:.uquidificador 
·· · · ·· ·· · :··:··: ::::::::::::: ·::·:::::··::::: :::: :::: :;: :: : ::::::: ::::::::: ; ; : ::: : ;::::: : :: :::: : :: ; ::: :::: :: :::: : :;::::::;::: : :: : :: :: : :: : : : :: ; : ::: : : ::: : :::::::::::::: :: :::: ::: ::::::::::: : ;: : ;:: 

:ventilador 43,16°/o 
·::::::::::::::::::::::::::: : :::::: : :::: : ::: ::: :: :: : :::: : ::: ......... .. :: :::: : :: :: ::: :: : : :::::::::::::::: : ::::::::: ....... . :::: ::::: :::::: : : ... : ........ ....... :::: .... .. .... ::.: 

HRefrigerador 
.. .. . .... ... ... . ... :::·:·::::::::::: .. ..... .. .... . ....................... :: :: : ::: :::::: : ::: : ::: ...... . . ::::::::::::: :: :::::: :::: : 

:vrdeo-cassete 52,06°/o 
....... ·· ::··-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.-:-:-:-:.::-:-.-... -.·.· .. ·.-:-:-:-:-.-.-.·:-:-:-:-:-.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·.·,·.· ... · .. ·.·.·.·.·.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·=·······················:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. . ·.·.·.·.:-:-.. ·.·.·•· .. ::··:-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .... . · .. · ... ·.·,·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.:: .-.. ·.· .. ·.· .. · ... . ;; 

:Aparelho de som 

::computador 
: ::: :-: ·-:::::::-::-: :::-:-:::-:-:-:· :-:::-: ......... .. ;.;.:-:-:-:-: ::::;:::::-:::-:::: :-:-::-::-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-: 

::Batedei ra 

::PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO 
· ·.·.·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·:·:-:-:-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.· . . ·:·.·.·,·.· .. .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-::-::-:-:-:::: .......... ...... ......... .. ..... ...... . .. .... . ........ .. ............ .......... ..... ... . 

::Toalhas- (mesa e banho) 36,33°/o 
;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;.;.;.;.·.;.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.-.·.-.-.-.-.·.-.-.·.;.·.·.;.;.;.;:.;.;.;.·.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

.. 

37,51 °/o 
.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.•.•.•.•.•.• ·.·.·-·.·.·.· ··· ·· ··· ··· ·· ··· ··· ·· ··· · ···· · ···· ·· · · ·····.·.•.·.·.·.•.•.•.•.·.•.•.•.•.·.•.•.•.·.·.·. 

:travesseiro 
.. 

. •.•.•.·. ·.•.· .•.•.•.·.•.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.· .· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.•. · .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.•.•.·.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·. 

HCobertor 

::LoU<;AS 
.•.•.•.• .. ·.·.·.·.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ··.·.•.·.·.·.·.·:·.·:·.·.·=·-·=·.·.·.·:·.·.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·-·.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·-·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:·.·.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:·.·:·.·.·:·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.·: 
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:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:.:-:-:-:-:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; :-:-:.:-:-:-:-:-:-:.:-:-:.:-:-:.:-:.:-:.:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:.:.:.:-:.:.:.:-:-:-:-:-:-:-:: .. 

44,76°/o 
;.::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;;:-:-:-:-:-:-:-:-: .-.-.·.·.·.-.-. :-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:: 

.. 
::capos 45,60°/o 
::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-: ;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; .. 

:~Garrafa termica 43,16°/o 
.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·=::-·=·-·=·.·-·-·=·=·=·.·.·-·:·.·=·=·--.·:·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·=·.·.·.·.·.·.·.·.·=·-·.•.•.•.• .•.•.•.•.·.·.·.·-·=·-·:·:· .. •.·.•.•.·.·.·.·.·.•.·.·.·.•.·.•· 

::Talheres 42,70°/o 
.·.·.·.·.·=·-·.·>:·:·.·=·=·-·.·.·=·-·.·.·=·-·:·:·:·:·.·:·:•.·.·=·=·-·.·.·-·=·=·-· .. ·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·-·.·.·.·.·.·.·=·-·.·.·.·.·=--·=·-·.·=--·-·.·.·.·=·-·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·-·-·-·-·-·.·.·.·-·.·.·.·.·.•.·.·.· •• ••••••••• ••••• ••• • 

44,47°/o 

:,MATERIAL DE CONSTRU<;AO 
.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·-·=·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·-· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·:·.·.·.·.•.·.·.·:-.:·.·.·:·.·.·.·>.·.·=·-·=·-·=·-

'iCasa popular 
........ ....................... •.••.•.•.•.•.•.·.•.·.·.·.•.•.•.•.·.· ······.· ·.···.·.··.·.··.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.··.··.· ·.·.··.·.·.·.··.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·.·.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.· 

.. 
::Telha 34,47°/o 

.·.·.•.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·-·=·-·.·.·=·-·.•.·.·=·-·.•.•.•.·.<·.·=·=·-·=·:·.·=·-·=·-·:-:•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•,•.•.· .. ·.·-·-·.•.•.•.·.·.·=·-·-·.·.• .. ·.·-·.·.•.·.· ·········· ·· ······ · ········· ········· · · ·· ·················· 

iTijolo 34,23°/o 

:vaso sanitaria 
:::::::::::.:::::::: ::·::::::::::;::;::;:::::::::.::::::: 

:Tinta 
... ... :: .... ;::::::.:.: .. ::::::: :,:: :: : : : .......... .... .. .. ..... .. ... .. . 

jlvEiCULOS AUTOMOTORES 
· ·.·.·.· .·.·.-:-.-:·.·.·.·.·.·.·=·.·.·.·.·.·-·.<·.·.·.•.• .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.•.•.·.•. 

'Autom6vel 43,63°/o 
.. 

. . . . . . . . . . . - . . . . . 

::Motocicleta de ate 125 cc 44,40°/o 

::Motocicleta acima de 125 cc 49 ,78°/o 

HBicicleta 
.. : .. : ... · .. : .. . :: .. ::::::.: ... : ..... ... ... ............. .... .. : ... :: .. ··· ···.•• · · ·· ······ 

::PRODUTOS ALIM ENTICIOS BASI COS 
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·:-.-.·,·,·.·,·.·,·.·.-.·.·.·.·.·,·,·.-:·.·.·.·.·:·:-:-.·.·.::··-·.·.·.·.·.·.·.·.·=-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-.-. ::::::::::::::::::: 

~~Carne bovina 

iifrango 
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.•.•.•.•.•.•. .·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·.·.·-·-·.·,•.•.·.·.·.·.··· ... ···.·.··.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·· 

::Peixe 

::sal 

::Trigo 
............. ::: : ::::::::::::::::::::: : :: :::::: ::: : :::; 

HArroz 

:::::::;:::.::::: :: :: :: : . ...... ·············· ······ ···· ·· ·· · ............ .............. 

........ . . :.::_::: .. :.:.:::.:::::.:.:.:,: ::: . :::::::.::: 

ii61eo de soja 
::::::::::::::::::::::_::::::::::::: ::::::::_:::::::::::_: ::::::: :::::::::::::::::: :::::.: : :::::::::: .... ..................... :::: ::::: : : :::::::::::;:· 

iiFarinha 
::::: .. .. .... : .. :. ::. · ···.········ · · . .. ::: .... : .. ... .. : .. : .... :._:::::. 

18,02°/o 

34,47°/o 

.. :: .. :.: . :.::: . :::.:: .... : ... : ........ : .. ::: 

34,47°/o 

.... .... ...... :::::::: : :: :::;::;::: : :::::::: : :: :::: :: :: :::: :: :: :: : :: ·•··· ........ .. . ······ · ::: ::: ::: : :; :: ::::::::::::: :::::: : :: : ::::: ... : ::::::::: .... 

40,40°/o 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-;.·.;.;.·.·.-·.·.· ·.·.-.-.;.-.;.;.;.;.:-:-:-:-:-;.;.;.;.;.;.;.·.-.-···· ·····.·,·,·.· .. ·. ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::.·.-····· ······.-.-.·.·.-.-.;.;.;.·.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;.;.·.-.-
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:leite 33,63°/o 
:::-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :. : :. :. :. :-:-:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :-:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.: -:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: ~ ~:.:.:.:.:.:.:.:.:. : . : :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:' ' 

36,52°/o 
::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:.:-::-:-:-:-: -: -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ;.;.;.;.;.;.:.:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-: .·.·.·.·.·.-.-.-.·.·-·.· · 

UMacarrao 35,20°/o 
::-. .. · . .............. · ........................ . ......... .......... . . .·.·.-:·.·.·.·.-.-:-:-:·.·-·=·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·:·. 

:!Margarina 37,18°/o 
·.·.·.·.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·-·-·-·-·-·-·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.· .. •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.•.•, .·.·.·.·.·.·.·:-.-:-.-.·:·.·.·-·.·.·-·.·.·-·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·=·-·.·.·-·-·-·-·.·.·.·.·.·.•.· .. •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•,•,•.· .. ·.·.·.·.·.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•, .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·-·.·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·-·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·.: 

UMolho de tomate 36,66°/o 
.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. •.·.•.•.•.·.·.·-·-·-·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.•.•.·.·-·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·- -·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.•.•.•.• 

':Ervilha 
.. 

HMilho verde 37,37°/o 
.. .. . ........ . 
···· ··· ··· ··· · ······ ·.· ······· · · ·.· ·· ::. :.:: .:: . . ::: . . : .... : ...... ..... ................ .. . 

HBiscoito 
:::::::::::::::::: :: ::: : :: : :::,:::::::::::::::: : :::::::: · .. ····· ·· ··· · ·.· · ·· ::::::::::::::::::::::::: : ::.: ::::::::.:::::: ·····. 

::chocolate 32,00°/o 
.... ......... "" . · ·· · ····· · ········· ············ ............ ... ....... .. ... .. . 

HAchocolatado 
:::::::.:::::_:::::::_::::: :::::::::::::::::::::::: .. .. .... . . . ....... . 

::avos 21,79°/o 
. ... .... .. .. .. : ::::: : :::::: : :::;:: ....... .. . . . . ..... : : :::: :: :: : : : ::;:::: : : : ::: ::::::: :: :: : ::::: : :::::::::::::::::::: :::: : ::: :: :::::::::::::::: : :: ::: ::: : :::::: : :::: . ... .. .. . 

HFrutas 
.. .................. ..... ..... .. . :: :: : :: ::: ::::::: : :::: : :::::: : : ........ ....... . ... .... .. .... ·· ····::::::: :: : :: :::::::: : :::::::::::::::::: · ·: 

.. 

HBEBIDAS 
:: .. : ... ::::::.::: .:: . :. ;:: ::.:: : : :: :: 

::Refresco em p6 
.. ::: .. :::::: . . ::: .... : ... : .. : :.:.::: ... : . . :.: ......... . 

::suco 
.. ........... :::::: : ::::: : :: : :::::::::::::_:::.::: :: ::::::: : ::::::: : :::::::::::::.: :::::::; ;: ;:: : :::::::::::::::::::: .. 

::cerveja 
. .. .......... ....... . ...... . ..... :: : :: : ::::::: ; ::;:::::::::: : : ........ . .. .. ... ... .. .. ... ............. .... .. . ..... . . .... ..... . .. . ........ . . ....... . 

.. Cachac;a 83,07°/o 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::: : :: : :::: 

j~ Refrigerante 
:::::: ::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :: :::::::: ::: ::: ::::: ::::::: ::: ::: :::: ::::: :::::: : 

:~ PRODUTOS DE LIMPEZA 
:::::: ::: ::::,::::::: ' '." ''•' ••••••O••O••Oooooooo: :::: ;:: ::::::: ;:::::::::;::;::• •oo••• ••••":;:: ;::: ::::, ,:;::;::::::;:: ; ::: ::: ;: :: , :: . :,:::::: 

j[Detergente 
. . . ... ....... ... . . · ·······-·· ·· 

j:Saponckeo 

::sabao em barra 

i:Sabao em p6 

40,50°/o 
.. : .... :.:: .. :: .. . :: ..... .. ..................... . 

::: :.::::: : :::::::::: :.::;:::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::: :::.::::::::::::::: 

. . 

::: : :::: : : : :: : : :::::::: ::::: ......... ... .. : : : ::::::::::::::::::::: : :: :: : :::::: ::::::: : :::::::::: : : ::: :: :: :::::::::: :::: :: ::: :·::::: : :: :: : :: : :: :: :::: :::::::: :: 

42,27°/o 
:::::::::: :: :: : ::::: : :: : :::::::::::::::::::::::: : :::: .. ··· · · ·· ::: : : : ::::::::: ::::: :: : :: __ :: : :::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ::: :: :::: :::: ::::: ::: 

:joesinfetante 37,84°/o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ::::::: :::::::::: : : : :::: : ::::::::::: : :::::::::::::: : :::: ::: :: : :::: ::::::: :: :::: : :::: : :: : : ····· · ·· ·· · ::::: · :::·:::::: : :: ::::: : : :: ..... ... .. 

:Agua sanitaria 
................. : :::·:::::: :: :: : : : : : : ..... .... ... ·· · ·· ··· · · : : :: : ::::::::: : ::: :: :: :::::: :::: : : : : : :: : : :::::: · .. · .. ... .... ::::::::::::: ::: ·: : 

':Esponja de ac;o 44 ,35°/o 
········· · ··· · ·.·· ·.· ·.·.·.·.;.·.·.;.;.;.·.·.:-:-·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ;.;.·.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ;.·.;.;;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-: 

:vassoura 26,25°/o 
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:-:-:-:-:-:.:.:-:.:-:-:.:.:-:-:-:.:-:-: :-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-·-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:.:-:-:-:.:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-: :-:-: -:-;.;.;.;.:.:.:-:.:-:-:-:-:-:-: :-:-:-::-:-:-:-:.: -:-:-:-:-:-·-:-:-:-:-:-:-:.:.:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-: -:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: : 

iTa pete 
::-·--.-... -.·.·.·.·.·,-.·.·.·.-.-.-.·.-.-.-.-.-:.:-:-:-:-:-:-.-.-.·.·.·.-.·.·.·.·.-.-.-.-.-.·.· .·.·.· .. ·.·.·.·.-.-.·.·.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·.·.-.-.·, :-:.:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:.:-::::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:.:-:-: :.:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-::-::-:-:-:-:-:-:-:-:::-:.;.;.:.:-:.:.:-:::-:::-:-:-:.:-:-:-:-:-:.;.;.;;.;.;.;: 

HAl cool 43,28°/o 
::-:.:.:-:-:-:-: -:-:-:-:.:-:-:-:.:-:-:-:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;-:-:.:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; :-:-:-:-:-:-:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.:-:-: :-: :-:-:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.:-:-:-:-:-:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; 

::PRODUTOS BASIC OS DE HIGIEN E 
::::::::::::::::::: .. .... . . .. ........ . ::::::::::::::::: : :::::::::::::: : ::::::::::::::::::: 

::sa bonete 
:::::::::::::: : : : :: :::: :: :: :: :: ::: ::::::: :::: .. :·····:······· ·· 

iiXampu 52,35°/o 
::-:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-: .·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.· 

:=condicionador 
:;-·.·.·.·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·· :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::-:-:::-:-::: 

HDesodorante 47,25°/o 
;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; ;.;.;.;.;.·.·.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.:-:-:-: ;.;.;.;.;.; .;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; .;.;.;.;.:.:-: -: ,·,·,·.•,·,··········· 

iAparelho de barbear 41 ,98°/o 
.. ;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-::-:: :-:::-:-:-:::::-:-:-:: :-:-:-:-:-:-:-:;;:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.;.;.;.:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-::-: :-:-:-:-:-::-: :-:-:-::-:: : 

::Papel Higienico 40 ,50°/o 

::Pasta de Dente 
···· ······ · ·· ············ ··· · ·.···.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:·.·.·.·:-:·.·:·.·.·:·:-.·:·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·:··.·.·:·.·.·.··.·.· ·.·.-:-:-.-.·:· . . . 

i:iPAPELARIA E MATERIAL ESCOLAR 
..... ...... .. ....... .... .. .... . .. . ..... . .. ... ...... :: :::::::::::: :::::::: ....................... . 

Hcaneta 48,69°/o 

36 ,19°/o 
:::-:::-:-:-:-:-:-::-:-:-: :-:-::-:-:-::-:-::-:-::-:-:-:-:-:-::-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-: .... ,·,· ... .... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·.·,·.·.·.·.·,· .. ·.·. .·.·.·.· ...... ··· ··········· .. · .·.·.-.-:-:-::-::-:-:-::-:-: :::-:-:-:-:-:::-:::::::-:-:::::::: :::-:-:-::::: 

:: sorracha 

::Estojo 41,53°/o 
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.•.•.•.•.••• ........ ... .... .... ... .. .. ... ·.· ..... .. .... .. ·•· . .. ... .... . .... . .... ·.•.•.·.•.•.·.·.·.<·.·.·=·=·:-:-:·.·.·:·.· • .. 

::Pastas plasticas 

:Agenda 

::Papel sulfite 
.. ·.·.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.•.•.•,•.•.•,•.•.•, .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·-·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·.·>=·=·-·>.·.·.·.·.·.·.·:·.·=·-·.·.·. 

13, 18°/o 
::. · .... :: :.: .. . .. .. ::: .... . : .. : .:_:_.::: .. : .. :_: 

38,97°/o 
: : :: :.:; ;;: .. :. : .. . : .::.:. :: .. :::.::: ... .. . 

:Agenda 

Machi las 
.... ... .... ... ..... ······ ··· ········ ···.· ····· ·.···.··.···· ···.········ ··•.··.······· ····· ................. .... ...... . :: :::: ::::::::: : ::::;::; ;;;::::.;::::::: ::::::: .:. : 

::Regua 45 ,85°/o 
....... .. . . .. .. .... : :: : : ::: :: ::::::: : : ::::::::::::::: ......... .. : :::: :: :::::::::::::::::: : ::: : :: :::: : ::::::: : :: : ::::: :: :: : :: :: : : : :::::: :: :: :: :::: : ::::::::::::.::::::::::::::::: : : :::::: : : :: :: : 

Pin eel 36,90°/o 
· ............ ::: :::::::::::: ::: :::: :: :::::: :: :: :: :: : : ::: :: :::: :::: ::: :::::: ... .. .. :::::::: : :::: :: ::::::: :: ::: : :::: :::::: : ::::: ::::::::·::::::::::··· 

::Tinta plastica 
.. ···--·· ·· ·::::: : : ::: : ::: : :::· ...... ..... :::::: : : ::: :::::::: : ::::::: :::': : ; :: : : :::::::::::: : ::: :: :::· .... ... .. ....................... . : :: :: :::::::::: :: :: 

iiVESTUARIO 
..... : :.::::::.:.::::.:.:.: :.:.:_:: .. :.:: : · · ······ · . :: : : ::_::::::: ·· · · · · ; ·· ... ::: . ::: .... .... : . .. : .. .. ........ ::, ... .. : ::: 

:.:Roupas 37,84°/o 
:::::::::::: ::::: ::::::: :::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::: ::::::::: ::: :: :::::::: ::: :: ::::.::::::::::::: :::::::: ·· ··· ·: :: :::::::: :: ::::: : :.· 
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:.:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-: :-:-:-:-:.;.;.;.;.;.;.;.:.:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: .·.·.·.·.·.·.-.-.-.-.·.·.·.·.·.·.··· 

:_sapatos 37 ,37°/o 
::-·-·,·.-.-.-.-.-.-.-.·.·.-.-.-.-.-.-.·.·.·.·.·.-.-. :-:-::-::-:-:-:-:-::-:-:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;.:-:-:-;:;.;.; .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·.·.·.· . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·.·.·.·.·.·· . . ·.·.-.-.-.·.-.-.-:-:-.-.·.- .-:-.-.-.-.-.·.·.·.·.·.-:-.-.-.-.-.-... . -:-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.-.-.-.-.-. .. -.-.. -.·.·.·.·.·.·.·.· 

:!SERVI<;OS DE TRANSPORTES 
:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::: :: ::::::::: :: :::::::::::::::: :: :: : : ::::: :::::::::···· .. ·· :::::::::::::::::::::::::: .. ......... . ::::::::::::::: : ::: ::::: ::: ::: :: :: ::: ::::: ::::::: ::::'' 

i!Passagens aereas 8,65°/o 
::::::::::::::::::: : :: . .. . . .. .... . :::: ::: ::: : ::::: : :: :: ::::::: : ::: :::: ::: ::: ... ...... ..... ::::::::::::::: : :::: 

)Transporte Aereo de Cargas 8,65°/o 
::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::: .. ::::: :::: ::: : :: :: :: . ::: 

=)Transporte Rodovickio Interestadual de Passageiros 16,65°/o 
::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ;.;.·.;.;.;.;.;.;.;.;.; .;.;.;.;.;.;.;. :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-·-:-:-·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-·-·.· · 

=T ransporte Rodovi«kio Interestadual de Cargas 21 ,65°/o 
:::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-::-:-:-:-:::-::-:-::-:-:-:-:-:: :-:-:-:-:-::-:-:-:-: -: -:-::-:-::-:-::-:-:-:-::-:-:-:-:-: .·.·.· .. · . .. . . ·.·.·,·.-: ... .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·,·,·:-.-.·.·.::····-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·.·.·,·,·,·.·.·.·.·.·,·,·.·.·=·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,.·,·.· .. ·.·.· .. ·.·,·. ;.;.;;.::-:·:·:-:·:·:-:·:-:-:-:-:-:-:-

jTransporte Urbano de Passageiros - Metropolitano 22, 98°/o 
:-:-:·:-:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;.;.;.;.;.;.;.;.; .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

::sERVI<;OS ADMINISTRADOS 
:::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::: .... . ... ..... .. : : :::: : ::::::: ::: :: : : : ..... .... .. . : :: ::: ::::::: :::::: ::::::::::::::::::: ................. . ··· · :::: :::···· ·· ······ · · ·:·· 

jjAgua 29 ,83°/o 
·: ::::·:: ::: : :: ::::: ::::::::::::::::::::::: ... ::::: :::::: .. ... :: :::::: ............ .. .. ::: : . . ...... : .. .. ... ..... ... .... ... · .. ::::::::::::: : :::: :::::::::::::::: :::::· ·· ··::·: ... ... . ... . .. . . :: ·::::::::::::::-

·::::: : ::::: : :: :::: :: :: ::·:: : ::: : :::::::::: :: :::::: : : ::: ::::: : :: : ::::: :: ::::: :::: :: :: :: :::: :::::: :: :::: ::: :: ::: :::: :::: :: : :: :::::: : ::::: ::: ::::::: : :: : : : ::::::::::: 

HTelefone 47,87°/o 
:::::::: ::::::: :::: :::::::: : :: 

HMEDICAMENTOS 
::-:-:-:·:-:-:-:-:-:·:-:-:·:-:-:-:-:-:-:·:-:-:·:-:-:-:-:-:-:·:-:-:·: :-:-: .:-:-:-:-:-:.;.;.;.;.;.;.;.; ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:·:-:·: 

::GASOLINA 
: :····=-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·,·,·=·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·=·=·=-:-:-:-:-.-.·.·,·,·.·.·.·,·.·.·.·,·.·,·.·.·.·.·.·,·.·.·. :-:·::::-:-;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:·:-:-:-:-:·:·:·:-:·:·:-:-:-:·:-:-:-:·:-:-:·:-:-:·:-:-:-:-:·:-:: 

HMENSALIDADE ESCOLAR 37,68°/o (COM ISS DE 5°/o) 
;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:-:-:-:-: ;.·.;.;.;.;.;.·.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.·.·.· ...... ······.·-·.·.·.;:.;.;.;.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: .. 

j~DIVERSOS 
:::::::: :: :::::: :: :::: :: :::: ::::::::::::::: : ::: :: ::: :::: ::: ::: ..... .. ::::::: ::::: :: :::::::: :::::: :::::::::: ::::::: : ::: :: :::: .. . ...... ::::::::::::::::::::::: :: : :::::::::: : :: : :: : :: ::::::::: 

81 ,68°/o 
.. ... ....... . ::::: : ::: :: ::::::: ::::: :: :: :: : :::::::::::::::: :::: :::: .... .. ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: : :: :: .. ...... : ·· : ·· :" · : · ·· · ·::::··: 

HCD 47 ,25°/o 
:·::::::::::::::::::::: :: :::::::::::: : : : :::::: : : : ::::::: :: :::: :: : :: :: :::::::: : :::: :: . .. ... ..... .... .. . .. ::::::::::::::::::::: .. ... ... ::::::: :::: ::: ::::::::: :: :: :::: : :: ::::::: :::::::::::::::::::::: :::: :: :: : : 

novo 
·.·.·.·.·.·.·.·.·,·,·,·.·.·,·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·:-.-.·.·.·.·.·.-:-.-.·.·.·.·.·.·.<.·.·.·.·.·,·.·,·.·.·.·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.·,·,·:-.-.·.·.·.·.·.·.·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. :-:-:-:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:-:-:-:-:-:·: .·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.· .• ·.·. ;.::-:-:-:.: :-:·:·:-:-:-:-:-:-:-: :-:·:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:; : 

jjBrinquedos 41 ,98°/o 
;.;.·.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:-:-:-:-;.;.;.; ;.;.;.;.: .:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·,·.·.·.·,·.·.·,·.·.·.·.·,·.·,·,· ;.;.;.;.;.;.·.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:: 

::Fertilizantes 27 ,07°/o 

FONTE : IBPT - INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 



Estatuto da Micro e Pequena Empresa - Lei 9.841 

LEI N° 9.841, DE 5 OUTUBRO DE 1999. 

lnstitui o Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, dispondo sabre o 
tratamento jurfdico diferenciado, 
simplificado e favorecido previsto nos artigos 
170 e 179 da Constituic;ao Federal. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 
Do Tratamento Juridico Diferenciado 

78 

Art. 1° - Nos term as dos artigos 170 e 179 da Constituic;ao Federal, fica 
assegurado as microempresas e as empresas de pequeno porte tratamento 
jurfdico diferenciado e simplificado nos campos administrative, tributario, 
previdenciario, trabalhista, creditlcio e de desenvolvimento empresarial, em 
conformidade com o que disp6e esta Lei e a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 
1996 e alterac;6es posteriores. 

Paragrafo unico - 0 tratamento jurldico simplificado e favorecido, estabelecido 
nesta Lei, visa facilitar a constituic;ao e o funcionamento da microempresa e 
empresa de pequeno porte, de modo a assegurar o fortalecimento de sua 
participac;ao no processo de desenvolvimento economico e social. 

CAPiTULO II 
Da Defini~ao de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte 

Art. 2°- Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3°, considera
se: 

I - microempresa, a pessoa jurfdica e a firma mercantil individual que tiver 
receita bruta anual igual au inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e 
quatro mil reais); 

II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurfdica e a firma mercantil individual 
que, nao enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a 
R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 
1.200.000,00 (um milhao.e duzentos mil reais). 
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§1° No primeiro ana de atividade, os limites da receita bruta de que tratam os 
incises I e II serao proporcionais ao numero de meses em que a pessoa 
jurldica ou firma mercantil individual tiver exercido atividade, desconsideradas 
as frac;6es de mes. 
§2° 0 enquadramento de firma mercantil individual ou da pessoa jurldica em 
microempresa ou empresa de pequeno porte, bern como o seu 
desenquadramento, nao implicarao altera<;ao, denuncia ou qualquer restric;ao 
em relac;ao a contratos par elas anteriormente firmados. 

§3° 0 Poder Executive atualizara os valores constantes dos incises 1 e II com 
base na variac;ao acumulada pelo IGP-01, ou par lndice oficial que venha a 
substituf-lo. 

Art. 3° - Nao se inclui no regime desta Lei a pessoa jurldica em que haja 
participac;ao: 

I - de pessoa ffsica domiciliada no exterior ou de outra pessoa jurldica; 

II - de pessoa ffsica que seja titular de firma mercantil individual ou s6cia de 
outra empresa que receba tratamento jurldico diferenciado na forma da 
presente Lei, salvo se a participac;ao nao for superior a dez par cento do capital 
social. 

Paragrafo un1co - 0 disposto no incise II deste artigo nao se aplica a 
participac;ao de microempresas ou empresas de pequeno porte em centrais de 
compras, balsas de subcontratac;ao, cons6rcios de exportac;ao e outras forma 
de associac;ao assemelhadas, inclusive as de que trata o artigo 18 desta Lei. 

CAPiTULO Ill 
Do Enquadramento 

Art. 4° - A pessoa jurfdica ou firma mercantil individual que, antes da 
promulgac;ao desta Lei, preenchia os seus requisites de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, excetuadas as ja enquadradas 
no regime jurldico anterior, comunicara esta situac;ao, conforme o caso, a Junta 
Comercial ou ao Registro Civil das Pessoas Jurfdicas, para fim de registro, 
mediante simples comunicac;ao da qual constarao: 

1- a situac;ao de microempresa ou de empresa de pequeno porte; 

II- o nome e demais dados de identificac;ao da empresa; 

Ill - a indicac;ao do registro de firma mercantil individual ou do arquivamento 
dos atos constitutivos da sociedade; 

IV - a declarac;ao do titular ou de todos os s6cios de que o valor da receita 
bruta anual da empresa nao excedeu, no ana anterior, o limite fixado no incise I 
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ou II, do artigo 2°, conforms o caso, e de que a empresa nao se enquadra em 
qualquer das hip6teses de exclusao relacionadas no artigo 3° desta Lei. 

Art. 5° - Tratando-se de empresa em constituigao, devera o titular ou s6cios, 
conforms o caso, declarar a situagao de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, que a receita bruta anual nao excedera, no ana da constituigao, 
o limite fixado no inciso I ou II do Art. 2°, conforms o caso, e que a empresa 
nao se enquadra em qualquer das hip6teses de exclusao relacionadas no Art. 
3° desta Lei. 

Art. 6° - 0 arquivamento, nos 6rgaos de registro, dos atos constitutivos de 
firmas mercantis individuais e de sociedades que se enquadrarem como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, bern como o arquivamento de 
suas alteragoes, fica dispensado das seguintes exigencias: 

I - certidao de inexistencia de condenagao criminal, exigida pelo inciso II, do art. 
37, da Lei n°. 8.934, de 1994, que sera substitufda par declaragao do titular ou 
administrador, firmada sob as penas da lei, de nao estar impedido de exercer 
atividade mercantil ou a administragao de sociedade mercantil, em virtude de 
condenagao criminal; 

II - prova de quitagao, regularidade ou inexistencia de debito referents a tributo 
ou contribuigao de qualquer natureza, salvo no caso de extingao de firma 
mercantil individual ou de sociedade; 

Paragrafo unico - Nao se aplica as microempresas e empresas de pequeno 
porte o disposto no art. 1°, § 2°, da Lei n°. 8. 906/94. 

Art. 7° - Feita a comunicagao, e independentemente de alteragao do ato 
constitutivo, a microempresa adotara, em seguida ao seu nome, a expressao 
microempresa" ou, abreviadamente, "ME", e a empresa de pequeno porte, a 
expressao "empresa de pequeno porte" ou "EPP". 

Paragrafo unico - E privativo de microempresa e empresa de pequeno porte o 
usa das express6es de que trata este artigo. 

CAPiTULO IV 
Do Desenquadramento e Reenquadramento 

Art. 8° - 0 desenquadramento da microempresa e empresa de pequeno porte 
dar-se-a quando excedidos ou nao alcangados os respectivos limites de receita 
bruta anual fixados no art. 2°. 

§ 1 o Desenquadrada a microempresa, passa automaticamente a condigao de 
empresa de pequeno porte, e esta passa a condigao de empresa exclufda do 
regime desta Lei ou retoma a condigao de microempresa. 

§ 2° A perda da condigao de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
em decorrencia do excesso de receita bruta, somente ocorrera se o fato se 
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verificar durante dois anos consecutivos ou tres anos alternados, em um 
perfodo de 5 anos. 

Art. go - A empresa de pequeno porte reenquadrada como empresa, a 
microempresa reenquadrada na condigao de empresa de pequeno porte e a 
empresa de pequeno porte reenquadrada como microempresa comunicarao 
este fato ao 6rgao de registro, no prazo de trinta dias, a contar da data da 
ocorrencia. 

Paragrafo unico - Os requerimentos e comunicag6es previstos neste Capitulo e 
no Capitulo anterior poderao ser feitos por via postal, com aviso de 
recebimento. 

CAPiTULO V 
Do Regime Previdenciario e Trabalhista 

Art. 10 - 0 Poder Executive estabelecera procedimentos simplificados, alem 
dos previstos neste Capitulo, para o cumprimento da legislagao previdenciaria 
e trabalhista por parte das microempresas e empresas de pequeno porte bem 
como para eliminar exigencias burocraticas e obrigagoes acess6rias que sejam 
incompatfveis com o tratamento simplificado e favorecido previsto nesta Lei. 

Art. 11 - A microempresa e empresa de pequeno porte sao dispensadas do 
cumprimento das obhgag6es acess6rias a que se referem os arts. 7 4, 135, §2°, 
360, 429 e 628, §1 o da Consolidagao das Leis do Trabalho- CL T. 

Paragrafo unico - 0 disposto no "caput" deste artigo nao dispensa a 
microempresa e empresa de pequeno porte dos seguintes procedimentos: 

I- anotag6es na Carteira de Trabalho e Previdencia Social- CTPS; 

II - apresentagao da Relagao Anual de lnformag6es Sociais - RAIS e do 
Cadastre Geral de Empregados e Desempregados- CAGED; 

Ill - arquivamento dos documentos comprobat6rios de cumprimento das 
obrigag6es trabalhistas e previdenciarias, enquanto nao prescreverem essas 
obrigag6es; 

IV- apresentagao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Servigo e lnformag6es a Previdencia Social- GFIP. 

Art. 12 - Sem prejulzo .. de sua agao especffica, as fiscalizag6es trabalhista e 
previdenciaria prestarao prioritariamente, orientagao a microempresa e a 
empresa de pequeno porte. 

Paragrafo unico- No que se refere a fiscalizagao trabalhista, sera observado o 
criteria da dupla visita para lavratura de autos de infragao, salvo quando for 
constatada infragao por falta de registro de empregado, ou anotagao da 
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Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS, ou ainda na ocorrencia de 
reincidencia, fraude, resistencia ou embarac;o a fiscalizac;ao. 

Art. 13 - Na homologac;ao de rescisao de contrato de trabalho, o extrato de 
conta vinculada ao trabalhador relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Servic;o - FGTS podera ser substituldo pela Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servic;o e lnformac;oes a Previdencia Social - GFIP pre
impressa no mes anterior, desde que sua quitac;ao venha a ocorrer em data 
anterior ao dia dez do mes subsequente a sua emissao. 

CAPiTULO VI 
Do Apoio Crediticio 

Art. 14 - 0 Poder Executivo estabelecera mecanismos fiscais e financeiros de 
estlmulo as instituic;6es financeiras privadas no sentido de que mantenham 
linhas de credito espedficas para as microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

Art. 15 -As instituic;6es financeiras oficiais que operam com credito para o setor 
privado manterao linhas de credito especlficas para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, devendo o montante disponlvel e suas condic;6es 
de acesso serem expressas, nos seus respectivos documentos de 
planejamento, e amplamente divulgados. 

Paragrafo unico - As instituic;6es de que trata este artigo farao publicar, 
semestralmente, relat6rio detalhado dos recursos planejados e aqueles 
efetivamente utilizados na linha de credito mencionada neste artigo, analisando . 
as justificativas do desempenho alcanc;ado. 

Art. 16 - As instituic;6es de que trata o artigo 15, nas suas operac;oes com as 
microempresas de pequeno porte, atuarao, em articulac;ao com as entidades 
de apoio e representac;ao daquelas empresas, no sentido de propiciar 
mecanismos de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitac;ao 
tecnol6gica articulados com as operac;6es de financiamento. 

Art. 17 - Para fins de apoio creditlcio a exportac;ao, serao utilizados os 
parametros de enquadramento de empresas, segundo o porte, aprovados pelo 
Mercado Comum do Sui - MERCOSUL para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

Art. 18- (VETADO) 

CAPiTULO VII 
Do Desenvolvimento Empresarial 

Art. 19 - 0 Poder Executivo estabelecera mecanismos de incentivos fiscais e 
financeiros, de forma simplificada e descentralizada, as microempresas e as 
empresas de pequeno porte, levando em considerac;ao a sua capacidade de 
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geragao e manutengao de ocupagao e emprego, potencial de competitividade e 
de capacitagao tecnol6gica, que lhes garantirao o crescimento e o 
desenvolvimento. 

Art. 20 - Dos recutsos federais aplicados em pesquisa, desenvolvimento e 
capacitagao tecnol6gica na area empresarial, no mfnimo 20% (vinte par cento), 
serao destinados, prioritariamente, para o segmento da microempresa e da 
empresa de pequeno porte. 

Paragrafo unico - As organizag6es federais atuantes em pesquisa, 
desenvolvimento, e capacitagao tecnol6gica deverao destacar suas aplicag6es 
voltadas ao apoio as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Art. 21 - As microempresas e empresas de pequeno porte terao tratamento 
diferenciado e favorecido no que diz respeito ao acesso a servigos de 
metrologia e certificagao de conformidade prestados par entidades tecnol6gicas 
publicas. 

Paragrafo un1co - As entidades de apoio e de representagao das 
microempresas e empresas e pequeno porte criarao condigoes que facilitem o 
acesso aos servigos de que trata o artigo 20. 

Art. 22- 0 Poder Executive diligenciara para que se garantam as entidades de 
apoio e de representagao das microempresas e empresas de pequeno porte 
condig6es para capacitarem essas empresas para que atuem de forma 
competitiva no mercado interne e externo, inclusive mediante o associativismo 
de interesse econom'ico. 

Art. 23 - As microempresas e empresas de pequeno porte terao tratamento 
diferenciado e favorecido quando atuarem no mercado internacional, seja 
importando ou exportando produtos e servigos, para o que o Poder Executive 
estabelecera mecanismos de facilitagao, desburocratizagao e capacitagao. 

Paragrafo unico - Os 6rgaos e entidades da Administragao Federal Direta e 
lndireta, intervenientes, nas atividades de centrale das exportagao e 
importagao, deverao adotar procedimentos que facilitem o mecanisme nas 
operag6es que envolvam as microempresas e empresas de pequeno porte, 
otimizando prazos e reduzindo custos. 

Art. 24- A polftica de compras governamentais dara prioridade a microempresa 
e a empresa de pequeno porte, individual mente ou de forma associada, com · 
processo especial e simplificado nos termos da regulamentagao desta Lei. 

CAPiTULO VIII 
Sociedade de Garantia Solidaria 

Art. 25 - Fica autorizada a constituigao de Sociedade de Garantia Solidaria, 
constitufda sob a forma de sociedade anonima, para a concessao de garantia a 
seus s6cios participantes, mediante a celebragao de contratos. 
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Paragrafo unico - A sociedade de garantia solidaria sera constitufda de s6cios 
participantes e s6cios investidores: 

I - os s6cios participantes serao, exclusivamente, microempresas e empresas 
de pequeno porte, com, no mfnimo 10 (dez) participantes e participac;ao 
maxima individual de 10% (dez por cento) do capital social; 

II - os s6cios investidores serao pessoas ffsicas ou jurfdicas, que efetuarao 
aporte de capital na sociedade, com o objetivo exclusivo de auferir 
rendimentos, nao podendo sua participac;ao, em conjunto, exceder a 49% 
( quarenta e nove por cento) do capital social. 

Art. 26 - 0 estatuto social da sociedade de garantia solidaria deve estabelecer: 

I - Finalidade social, condic;oes e criterios para admissao de novos s6cios 
participantes e para sua safda e exclusao; 

II - Privilegio sobre as ac;oes detidas pelo s6cio exclufdo por inadimplencia; 

Ill - Proibic;ao de que as ac;oes dos s6cios participantes sejam oferecidas como 
garantia de qualquer especie; e 

IV - Estrutura, compreendendo a Assembleia Geral, 6rgao max1mo da 
sociedade, que elegera o Conselho Fiscal e o Conselho de Administrac;ao, que, 
por sua vez, indicara a Diretoria Executiva. 

Art. 27 - A sociedade de garantia solidaria fica sujeita ainda as seguintes 
condic;oes: 

I - proibic;ao de concessao a um mesmo s6cio participants de garantia superior 
a 1 0% ( dez por cento) do capital social ou do total garantido pel a sociedade, o 
que for maior; 

II- proibic;ao de concessao de credito a seus s6cios ou a terceiros; e 

Ill - dos resultados lfquidos, alocac;ao de (5% cinco por cento), para reserva 
legal, ate o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; e de 50% 
(cinquenta por cento) da parte correspondents aos s6cios participantes para o 
fundo de risco, que sera constitufdo tambem por aporte dos s6cios investidores 
e de outras receitas aprovadas pela Assembleia Geral da sociedade. 

Art. 28- 0 contrato de garantia solidaria tem por finalidade regular a concessao 
da garantia pela sociedade ao s6cio participants, mediante o recebimento da 
taxa de remunerac;ao pelo servic;o prestado, devendo fixar as clausulas 
necessarias ao cumprimento das obrigac;6es do s6cio beneficiario perante a 
sociedade, 
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Paragrafo unico - Para a concessao. da garantia, a sociedade de garantia 
solidaria podera exigir a contragarantia par parte do s6cio participants 
beneficiario. 

Art. 29 - As microempresas e empresas de pequeno porte podem oferecer as 
suas contas e valores a receber como Iastra para a emissao de valores 
mobiliarios a serem colocados junto aos investidores no mercado de capitais. 

Art. 30 - A sociedade de garantia solidaria pode conceder garantia sabre o 
montante de recebfveis de seus s6cios participantes, objeto de securitizagao, 
podendo tambem prestar o servigo de colocagao de recebfveis junto a empresa 
de securitizagao especializado na emissao dos tftulos a valores mobiliarios 
transacionaveis no mercado de capitais. 

Paragrafo unico - 0 agente fiduciario, de que trata o caput, nao tem direito de 
regresso contra as empresas titulares dos valores e contas a receber, objeto de 
securitizagao. 

Art. 31 -A fungao de registro, acompanhamento e fiscalizagao das sociedades · 
de garantia solidaria, sem prejufzo das autoridades governamentais 
competentes, podera ser exercida pelas entidades vinculadas as micro 
empresas e empresas de pequeno porte, em especial o Servigo Brasileiro de 
Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, mediante convenio a ser 
firmado com o Executive. 

CAPiTULO IX 
Das Penalidades 

Art. 32 - A pessoa jurfdica e a firma mercantil individual que, sem observancia 
dos requisites desta Lei, pleitear seu enquadramento au se mantiver 
enquadrada como microempresa au empresa de pequeno porte, estara sujeita 
as seguintes consequencias e penalidades: 

I - cancelamento de offcio de seu registro como microempresa au como 
empresa de pequeno porte; 

II - aplicagao automatica, em favor da instituigao financeira, de muita de vinte 
par cento sabre o valor monetariamente corrigido dos emprestimos obtidos com 
base nesta Lei, independentemente do cancelamento do incentive de que 
tenha sido beneficiada. 

Art. 33 - A falsidade de declaragao prestada objetivando as beneffcios desta Lei 
caracteriza o crime de que trata o art. 299 do C6digo Penal, sem prejufzo de 
enquadramento em outras figuras penais. 

CAPiTULO X 
Disposi~oes Finais 
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Art. 34 - Os 6rgaos fiscalizadores de registro de produtos procederao a analise 
para inscrigao e licenciamento a que estiverem sujeitas as microempresas e 
empresas de pequeno porte, no prazo maximo de trinta dias, a contar da data 
de entrega da documentagao ao 6rgao. 

Art. 35 - As firmas mercantis individuais e as sociedades mercantis e civis 
enquadraveis como microempresa ou empresa de pequeno porte que, durante 
cinco anos, nao tenham exercido atividade economica de qualquer especie, 
poderao requerer e obter a baixa no registro competente, independentemente 
de prova de quita<;ao de tributos e contribuigoes para com a Fazenda Nacional, 
bem como para com o Institute Nacional de Segura Social - INSS e para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Servi<;o- FGTS. 

Art. 36 - A inscri<;ao e alteragoes da microempresa e da empresa de pequeno 
porte em 6rgaos da Administragao Federal ocorrera independentemente da 
situagao fiscal do titular, s6cios, administradores ou de empresas de que esses 
participem. 

Art. 37 - A s microempresas e empresas de pequeno porte ficam isentas de 
pagamento de pregos, taxas e emolumentos remunerat6rios de registro das 
declara<;oes referidas nos arts. 4°, 5° ego desta Lei. 

Art. 38 - Aplica-se as microempresas o disposto no Art. 8°, § 1°, da Lei n° 
9.099, de 26 de setembro de 1995, passando essas empresas, assim como as 
pessoas ffsicas capazes, a serem admitidas a proporem agao perante o 
Juizado Especial, exclufdos os cessionarios de direito de pessoas jurfdicas. 

Art. 39 - 0 protesto de tftulo, quando o devedor for microempresario ou 
empresa de pequeno porte, fica sujeito as seguintes normas: 

I - os emolumentos devidos ao tabeliao de protesto nao excederao um por 
cento do valor do tftulo, observando o limite maximo de R$ 20,00 ( vinte reais), 
inclufdos neste limite as despesas de apresenta<;ao, protesto, intimagao, 
certidao e quaisquer outras relativas a execugao dos servi<;os; 

II - para o pagamento do tftulo em cart6rio, nao podera ser exigido cheque de 
emissao de estabelecimento bancario, mas, feito o pagamento por meio de 
cheque, de emissao de estabelecimento bancario ou nao, a quitagao dada pelo 
tabelionato de protesto ficara condicionada a efetiva liquidagao do cheque; 

Ill - o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do titulo, 
sera feito independentemente de declaragao de anuemcia do credor, salvo no 
caso de impossibilidade de apresenta<;ao do original protestado; 

IV- para os fins do disposto no caput enos incisos I, II e Ill, cabera ao devedor 
provar sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante 
o tabelionato de protestos de tftulos, mediante documento expedido pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurfdicas, conforme o caso. 
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Art. 40- Os arts. 29 e 31 da Lei no 9.492, de 10 de setembro de 1997, passam 
a vigorar com a seguinte reda~ao: 

" Art. 29 - Os cart6rios fornecerao as entidades representativas da industria e 
do comercio ou aquelas vinculadas a prote~ao do credito, quando solicitada, 
certidao diaria, em forma de rela~o, dos protestos tirados e dos . 
cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informa~ao reservada da 
qual nao se podera dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. " 
(NR) 
"§ 1 o 0 fornecimento da certidao sera suspenso caso se desatenda ao 
disposto no caput ou se forne~am informa~oes de protestos cancelados. "(NR) 
"§ 2o Oos cadastros ou bancos de dados, das entidade referidas no caput, 
somente serao prestadas informa~6es restritivas de credito oriundas de tftulos 
ou documentos de dfvidas regularmente protestados, cujos registros nao foram 
cancelados." (NR) 
"§ 3o Revogado" 

"Art. 31. Poderao ser fornecidas certid6es de protestos, nao cancelados, a 
quaisquer interessados, desde que requeridas par escrito". (NR) 

Art. 41 - Ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior 
compete acompanhar e avaliar a implanta~ao efetiva das normas desta Lei, 
visando seu cumprimento e aperfei~oamento. 

Paragrafo unico - Para o cumprimento deste artigo, o Poder Executivo fica 
autorizado a criar o Forum Permanente da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, com participa~ao dos 6rgaos federais competentes e das 
entidades vinculadas ao setor. 

Art. 42 - 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias, a 
contar da data de sua publica~ao. 

Art. 43 - Revogam-se as disposi~6es em contrario e, em especial , as Leis n° 
7.256, de 27 de novembro de 1984, e n° 8.864, de 28 de mar~o de 1994. 




