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RESUMO 

Este trabalho tem como foco ra contribuição da importância das micro e pequenas 

empresas na geração de empregos. Iniciahnente, apresentam-se as mudanças do emprego 

devido às transformações tecnológico-produtivas. Foram feitas tabelas coin o objetivo de 
,, 

analisar as diferenças entre porte da empresa e setores «de atuação. Contudo, o traballio procura 

enfatizar, também, as características das micro e pequenas empresas, as carências e os 

programas de incentivo a geração de emprego. O objetivo destes programas é apoiar os 
empreendedores através de financiamentos, tendo como conseqüência aumento de 

oportunidades de trabalho. Conclui-se que as micro e pequenas empresas são fundamentais 

para o desenvolvimento nacional e estadual.



1. 1NTRoDUÇÃo 

1.1. Contextualização: O Problema e Sua Relevância 

Grande parte dos países do mundo adota mecanismos de incentivo e apoio às micro e 

pequenas empresas. A justificativa para -uma ação governamental que priorize esse setor da 
economia reside tanto em aspectos de eficiência econômica quanto de eqüidade. Quanto ao 
primeiro aspecto, as pequenas empresas enfrentam possíveis deseconomias de escala e 

imperfeições de mercado, além de possuírem um alto custo fixo, fatores que podem prejudicar 
o alcance dos beneficios decorrentes da competição no livre mercado. No que se refere à 

eqüidade, é inegável que as micro e pequenas empresas suportam um custo desproporcional, 
sobretudo no cumprimento de suas obrigações legais e de burocracia, quando comparadas a 

empresas de maior porte. 

Álém disso, em praticamente todas as economias modemas, as micro e pequenas 
empresas desempenham importante papel na geração de empregos e na dinâmica da economia; 

devido a sua alta capacidade de inovação e flexibilidade. Dessa forma, há várias razões que 

explicam a existência de algum tipo de mecanismo de apoio às micro e pequenas empresas. 

As micro e pequenas empresas enfrentam um custo médio por trabalhador superior às 
grandes empresas, o que implica que estas micro e pequenas empresas têm que gastar, ou seja, 

ocorre o dispêndio de mais recursos financeiros em burocracia do que no processo produtivo, 
além de dispender importantes e escassos recursos humanos e empresariais no controle desta 

burocracia. - 

No entanto, quase todos os programas govemamentais baseiam-se na mesma razão 
principal: a implementação de ambiente institucional e regulatório que seja compatível com o 

tamanho e os custos das micro e pequenas empresas, de forma que elas possam enfrentar uma 
justa competição de mercado com firmas maiores.
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Entretanto, as estatísticas brasileiras confirmam a tendência internacional de queda na 
participação das grandes empresas na geração de empregos. Isto ocorre devido à redução de 
custos, que é resultado das mega-fusões que vêm ocorrendo, visando ao aumento da 
competitividade das economias globalizadas. Assim, as micro e pequenas empresas passaram 
a responder pela manutenção dos empregos locais e pela oferta de trabalho aos indivíduos com 
menor .mobilidade econômica. Além disso, as micro e pequenas empresas têm desempenhado 
importante papel de estabilização em épocas de recessão, mediante o aumento do auto- 
emprego (trabalhadores por conta própria que se enquadram dentro do conceito de pequena 
empresa), levando a que esse setor absorva grande parte dos custos de uma recessão. 

O interesse pelas micro e pequenas empresas aumentou principalmente pelo papel que 
elas vêm desempenhando na criação de empregos, mesmo em períodos de recessão. Além 
disso, em diversos setores as micro e pequenas empresas produziram um volume maior de 
inovações do que as grandes empresas e provaram ser flexíveis e capazes de se adaptar 
rapidamente às mudanças tecnológicas. 

«No Brasil, a abertura .indiscriminada da economia e a sobrevalorização da moeda 
nacional, a partir de 1994 até o colapso cambial de 1999, quebraram cadeias produtivas 
construídas ao longo de décadas, desmobilizando e-queimando investimentos e empregos nos 
setores industriais e agropecuários. A politica de taxas de juros elevadas e instáveis corroeu os 
estímulos aos investimentos produtivos das grandes empresas e inviabilizou as micro 'e 

pequenas empresas, gerando brutal desperdício de empregos. 

A economia desde 1994 apresenta uma macroeconomia do desemprego e da 
informalidade nas relações de trabalho. Empregos de baixa qualidade substituem os de melhor 
qualidade, em uma trajetória regressiva que traz altos custos sociais como decorrência da 
elevada perda fiscal inerente à dinâmica da informalidade econômica. 

Estudo elaborado por pesquisadores do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) concluiu que as micro e pequenas empresas tiveram papel fundamental 
para a geração -de empregos no Brasil, entre 1996 e 2001 (BNDES, 2001).
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Diante da representatividade das micro e pequenas empresas, toma-se relevante um 
estudo que caracterize as ocorrências da geração de emprego em Santa Catarina, e que 
responda a seguinte pergunta: qual a importância das micro e pequenas empresas catarinenses 

na geração de empregos? 

1.2. Objetivos
V 

1.2.1. Geral
A 

Analisar a importância das .micro e pequenas empresas para a geração de emprego 

no Estado de Santa Catarina. 

1.2.2. Específicos 

I .Verificar o movimento de emprego e desemprego nas micro e pequenas 

empresas catarinenses. 
' Analisar a importância das micro me pequenas empresas no Estado de Santa 

Catarina. 

I Identificar e apontar as dificuldades encontradas pelas micro e pequenas 

empresas catarinenses. 
i

1 

1.3. Metodologia 

Para entender os objetivos foi feito um levantamento bibliográfico de obras que tratam 
dos aspectos analíticos sobre crise/evolução do emprego. 

Em seguida, foram coletados dados sobre as micro e pequenas empresas. Para isso, recorreu-se 
aos dados secundários do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina 
- SEBRAE/SC, através de levantamento e pesquisas realizadas. AFederação das Associações 
de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina - FAMPESC, contribuiu para entender o 

apoio às micro e pequenas empresas; junto ao BADESC - Agência Catarinense de Fomento,
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apresentando os empréstimos feito pelas micro e pequenas empresas. A Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina contribuiu com complementos sobre indústrias de 

Santa Catarina. 

E, referente ao emprego nas micro e pequenas empresas, O Ministério do Trabalho 
apresentou pesquisas de estabelecimentos por atividade e tamanho. O Sistema Nacional de 
Emprego em Santa Catarina - SINE/SC, forneceu dados de emprego e desemprego e, a Junta 

Comercial, através de dados de empresas instituídas e de empresas fechadas.



' 2. TRANSFORMAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

A geração de empregos ou de ocupações que permitam às pessoas condições de vida 
mínimas é o maior desafio enfrentado pela maioria dos países. 

Nos países industrializados o desemprego resulta, no geral, de aspectos conjunturais 

ou, como nos últimos anos, de mudanças profundas na economia. O impacto da globalização e 

das mudanças tecnológicas criou novas causas de desemprego, agravadas com programas de 

estabilização e de abertura das economias. 

Nos últimos vinte anos, o mercado de trabalho em todo mundo passou por 
transformações em decorrência da globalização e da nova economia, que afetou, de forma 
intensa não apenas quantitativamente o emprego, como mudou significativamente a forma das 

relações de trabalho e o próprio conceito de emprego. 

Este capítulo descreverá a crise do emprego, demonstrando de onde surgiu este 

problema, dando ênfase, em seguida, para a evolução da estrutura do emprego. 

2.1. A Crise do Emprego 

As inovações tecnológicas ocorridas ia partir de meados da década de 70 geraram um 
novo paradigma tecnológico/organizacional. Os fundamentos desse novo paradigma são as 

novas tecnologias de informação, conjunção da tecnologia de computação e telecomunicações, 

bem como inovações organizacionais relacionadas. No núcleo dessas inovações, está a 

combinação da revolução microeletrônica, originada nos Estados Unidos, com o modelo de 

organização enxuta e flexível, desenvolvido inicialmente no Japão. Esse novo paradigma está 

redefinindo as formas de organização da produção e de gestão os parâmetros de 

desenvolvimento, desenho e comercialização de bens industriais e de serviços. (Castelles, 

1999). 

As novas forrnas de tecnologia foram -criadas com o objetivo de economizar tempos 

“mortos” tanto da força de trabalho como das máquinas e equipamentos, visando o aumento
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da produtividade. Existiam uma variedade de tempos que podiam ser reduzidos utilizando as 
inovações do novo paradigma tecnológico: tempo de planejamento e de gestão; tempo de

~ 
fabricação; tempos incorporados nas matérias primas e insumos derivados da reduçao de 

estoque; tempo de preparação das máquinas; tempos refletidos nos defeitos, desperdícios, 

entre outros (Castelles, 1999). 

O processo de transformação tecnológica e administrativa do trabalho e das relações 
produtivas que vêm ocorrendo dentro das empresas é o principal instrumento por meio do qual 
o paradigma informacional e o processo de globalização afetam a sociedade em geral. L 

Para Castelles (1999) a teoria clássica do pós-industrialismo juntou três afirmações e 

previsões: 

- A fonte de produtividade e crescimento reside na geração de conhecimento, estendidos a 

todas as esferas da atividade econômica mediante o processamento da informação. 

- Na atividade econômica procede a mudança de produção de bens para prestação de 
serviços. O fim do emprego rural seguido pelo declínio irreversível do emprego industrial, em 
beneficio do .emprego no setor de serviços, que em última análise, constituiria a maioria 
esmagadora da oferta de emprego. Quanto mais avançada za economia, mais seu mercado de 

trabalho e sua produção seriam concentrados em serviços. 
- 

p 
A nova economia (uma revolução na tecnologia da informação levando ao surgimento de 

novas empresas, novos produtos e serviços e de novas formas de organizar e administrar a 

produção e de fazer os produtos chegarem até aos consumidores) aumentaria a importância 

das profissões com grande conteúdo de informação e conhecimentos em suas atividades. As 
profissões administrativas, especializadas e técnicas cresceriam mais rápido que qualquer 

outra e constituiriam o cerne da nova estrutura social. 

A diferença principal em termos históricos entre as estruturas econômicas da primeira e 
da segunda metade do século XX é a revolução das tecnologias da informação e sua difusão 
em todas as esferas de atividade social e econômica, incluindo sua contribuição no 

fornecimento da infia-estrutura para a fonnação de uma economia global.
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A revolução tecnológica é um processo ainda não concluído, e em alguns países está 
em suas fases iniciais, não se pode ainda avaliar todas suas implicações para os diversos 
campos da atividade humana (negócios), emprego, governo e vida social. Mas seu estágio 
atual nos países mais desenvolvidos mostra um grande impacto das novas tecnologias sobre a 
vida dos trabalhadores. 

Esse impacto é marcante no mercado de trabalho tanto no sentido global, ao aumentar 

a produtividade da mão-de~obra e reduzir a sua utilização, afetando o emprego, como no 
tocante às oportunidades me desafios que apresenta aos trabalhadores. Em um sentido mais geral 
existe o risco de que na revolução tecnológica contribua para aumentar as diferenças entre as 

regiões mais desenvolvidas, melhores preparadas para o uso da tecnologia, e as mais precárias, 

e dentro dos paises, entre os trabalhadores mais especializados e os menos preparados 

(SEBRAE, 2001). 

Para as empresas, a nova economia oferece a possibilidade de forma mais flexível, 

eficiente e inovadora de organização e de gestão, com o relacionamento eletrônico e 

instantâneo com clientes, fornecedores, parceiros e acionistas, ligações com redes que 
garantam acesso a mercados regionais e intemacionais, com redução de custos significativos. 
A tecnologia das comunicações assegura a democratização das oportunidades permitindo que 
micro fie pequenas empresas possam competir no mercado global aproveitando sua 

flexibilidade e criatividade .para lançar novos produtos e serviços, para inovar com relação aos 
existentes e para parcerias com outras empresas de igual porte ou, mesmo, com as de grande 
porte. 

2.2. A Evolução da Estrutura do Emprego 

As inovações tecnológicas e organizacionais foram permitindo que homens e mulheres 

aumentassem a produção com mais qualidade e menos esforço e recursos, o trabalho e os 
trabalhadores mudaram da produção direta para a indireta, do cultivo, extração e fabricação 
para o consumo de serviços e trabalho administrativo e de uma estrita escala de atividades 
econômicas para um universo profissional cada vez mais diverso.
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Segundo Castelles (1999), as características a seguir demonstram alguns aspectos 

básicos da evolução do emprego nas sociedades informacionais:
_ 

- Eliminação gradual do emprego rural; 
- Declínio estável do emprego industrial tradicional; - 

- Crescente diversificação das atividades do setor de serviços como fonte de emprego; 
- Rápida elevação do emprego para administradores, profissionais especializados e 

técnicos; 

- A formação de um proletariado “de serviços”, composto por funcionários administrativos 
e de vendas; 

- Relativa estabilidade de urna parcela substancial do emprego no comércio varejista; 

- Crescimento simultâneo dos níveis superior e inferior da estrutura ocupacional; 

- A valorização relativa da estrutura ocupacional ao longo do tempo, com uma crescente 
participação das profissões que requerem «qualificações mais especializadas e nível avançado 

de instrução em proporção maior que o aumento das categorias inferiores. 

Isto não significa que as qualificações especializadas, a educação, as condições 

financeiras nem o sistema de camadas das sociedades em geral tenham melhorado. O impacto 
de uma estrutura do emprego, de certa forma valorizada, sobre a estrutura social dependerá da 
capacidade de as instituições incorporarem a demanda de trabalho no mercado de trabalho e 

valorizarem os trabalhadores na proporção de seus conhecirnentos (Castelles, 1999). 

O amadurecimento da revolução das tecnologias da informação na década de 90 
transformou o processo de trabalho, introduzindo novas formas de divisão técnica e social. As 
máquinas, baseadas em microeletrônica, levaram toda a décadaide 80 para efetivar sua 
penetração na indústria, e somente nos anos 90 os computadores em rede difundiram-se pelas 
atividades relacionadas ao processamento da informação, componente principal do chamado 

setor de serviços. Decisões administrativas,_ sistemas de relações industriais, ambientes 

culturais e 'institucionais e políticas governamentais são fontes tão básicas das práticas de 

trabalho e da organização da produção que o impacto da tecnologia só pode ser entendido em
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uma complexa interação na capacidade de um sistema social abrangendo todos esses 

elementos. 

Além disso, o processo de reestruturação capitalista deixou marcas decisivas nas 

formas e nos resultados da introdução das tecnologias da informação no processo de trabalho. 

Na década de 90, vários fatores aceleraram a transformação do processo de trabalho: a 

tecnologia da computação e suas aplicações, progredindo rapidamente, tomaram-se cada vez 

mais acessíveis e melhores, com isso possibilitou sua aquisição e sua utilização em larga 

escala; a concorrência global que promoveu uma corrida tecnológica e administrativa entre as 

empresas em todo mundo, as organizações evoluíram «e adotaram novas formas quase sempre 
baseadas em flexibilidade do trabalho (Castelles, 1999). 

A introdução da nova economia está redefinindo os processos de trabalho e os 
trabalhadores e, portanto, o emprego e a «estrutura ocupacional. Embora um número 
substancial de empregos esteja melhorando de nível em relação a qualificações e, às vezes, a 
salários e condições de trabalho nos setores mais dinâmicos, muitos empregos estão acabando 

gradualmente pela automação da indústria e de serviços (SEBRAE, 2001). 

zu Com a difusao de tecnologia da informação em fábricas, escritórios e serviços 

ressurgiu uma preocupação dos trabalhadores em .serem substituídos por máquinas e de se 

tomarem desnecessários à produção, que ainda domina nossa organização social. 

Nos anos de 1993 e 1996, quando a maior parte da Europa enfrentava alto nível de 

desemprego, a economia nos Estados Unidos, embora intensificasse a difusão tecnológica nos 

escritórios e fábricas, criava mais de 8 milhões de novos postos de trabalho. Na verdade, o 

que caracteriza o novo mercado de trabalho nos últimos vinte anos é a incorporação maciça 

das mulheres no trabalho remunerado. A taxa de participação feminina na força de trabalho, 
na faixa etária de 15-64 anos, aumentou de 1970 para 1990, de 48,9% para 69,1% nos Estados 

Unidos; no Japão, de 55,4% para 61,8%; na Alemanha, de 48,1-% para 61,3%; na Itália, de 

33,5% para 43,3% e no Reino Unido, de 47,5% para 59% (Castelles, 1999).
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A reestruturação de empresas e organizações, possibilitada pela tecnologia da 

informação me estimulada pela concorrência global, está introduzindo uma transformação 
fundamental: a individualização do trabalho no processo de traballio. A nova organização 
social e econômica 'baseada nas tecnologias de informação visa a administração 

centralizadora, trabalho individual e mercados personalizados, e com isso segmenta o trabalho 
e fiagmenta as sociedades. Com o aparecimento dos métodos de produção com custo 
reduzido evidencia-se as práticas empresariais como terceirização, subcontratação, redução do 

quadro funcional e produção sob encomenda. Criando dessa forma a flexibilidade da jomada 

de trabalho, sendo trabalho temporário e do meio expediente as categorias que mais crescem. 

Seu papel tem aumentado desde a década de 70, quando a crise do petróleo promoveu uma 
grande reestruturação econômica no Japão (Antunes, l997; Bridges, 1995). 

O modelo predominante de trabalho na nova economia baseada na informação está 
baseado numa força de trabalho disponível que pode ser automatizada, contratada, demitida, 
enviada para o exterior, dependendo da demanda do mercado e dos custos do trabalho. 

Todos os países do Primeiro Mundo usam intensamente as tecnologias. No entanto, a 
situação de emprego Nos Estados Unidos, para cada 1% de crescimento no PIB há um 
crescimento de 0,5% no emprego, na Europa, apenas 0,06% (SEBRAE, 2001). 

A nova economia provoca grandes mudanças no mercado de trabalho, pois apresenta 
novas exigências, muitos riscos e oportunidades. O surgimento de novos tipos de empresas, 
com novos produtos e serviços cria demanda por um tipo de mão-de-obra com maior grau de 
qualificação. Enquanto a reestruturação de empresas tradicionais, com modemização de 
equipamentos e processos que aumentam a produtividade do fator trabalho, reduzem 

empregos na produção, que não serão recuperados no curto prazo mesmo com o incremento 
da atividade econômica.

~ O mercado de trabalho no Brasil sofreu profundas transformaçoes nas décadas de 80 e 

90, afetado por fatores comuns a todos os países, decorrentes da globalização e da revolução 

tecnológica, outros comuns a muitos países da América Latina, que abriram suas economias
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no contexto de programas de estabilização, após longos períodos de protecionismo e inflação 

descontrolada. (SEBRAE, 2001). 

Os anos 80 foram marcados pelas tentativas de ajuste externo e de combate. a inflação 
que resultaram na chamada “década perdida”, oscilando períodos de recessão com fases 
curtas de crescimento acompanhadas de aceleração da inflação. 

Apesar de a taxa de média de crescimento do PIB ter sido baixa na década de 80, 

ocorreu uma recuperação do nivel de emprego fomial nos anos de maior atividade econômica 
(nos anos 86 e 89). Mesmo nos períodos de maior expansão do emprego formal a economia 
convivia com um alto grau de informalidade da mão-de-obra, especialmente na área rural e 

nas regiões menos desenvolvidas. 

No início da década de 90, quando nova tentativa de combate à inflação provocou forte 
processo recessivo no período de 90 e 92, verificou-se significativa queda do emprego fonnal, 

que não retomou a seus níveis anteriores quando da recuperação da economia, revelando 

menor sensibilidade do emprego formal ao crescimento do PIB (SEBRAE, 2001). 

A questão do emprego tomou-se o principal problema na grande maioria dos países, 
tendo em vista o grande impacto que as mudanças nos mercados de trabalho, resultantes da 
globalização, da inovação tecnológica e de formas de relação de emprego, tem provocado 

sobre a classe trabalhadora, com reflexos importantes nos campos econômico e social. A 
resposta ao desafio da .geração de emprego e renda é variável em cada país, mas existem 
pontos comuns nas politicas voltadas para o mercado de trabalho que podem servir como 
referência para a análise da situação brasileira em relação ao emprego (Bridges, 1995).



3. MICRO E PEQUENA EMPRESA 

As empresas, em geral, são classificadas segundo o número de empregados ou a receita 
bruta anual. Contudo, também existem países que classificam as empresas em fimção do valor 
do capital realizado. 

As -micro e pequenas empresas existem em maior número que as grandes empresas, 
sendo muitas vezes mais propícias à criatividade e ao espírito empresarial. 

Neste capítulo será apresentado uma definição das micro e pequenas empresas e das 
instituições que apóiam estas. .Serão descritos os programas de apoio aos empreendedores e a 
contribuição e/ao Estado. 

Destacam-se, também, os setores de maior atuação das micro ze pequenas empresas e, 
as principais dificuldades encontradas pelos micro e pequenos empreendedores. 

3.1. Definição de Micro e Pequenas Empresas 

Segundo SEBRAE/SC (2001), a micro empresa pode ser definida como empresa ou 
firma individual que possui uma receita bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00, este 
valor é detenninado pelo Govemo. A micro empresa apresenta-se com até 10 empregados no 
setor de serviço re comércio, e no setor de indústria com até 19 trabalhadores. 

A pequena empresa ~é compreendida como uma empresa de pequeno porte, que atua 
com 1 1 a 100 trabalhadores, e que obtenha uma receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 1.200.000,00. A direção da pequena empresa é, habitualmente, exercida 
pelos proprietários, e a sua organização está na fomia de sociedades por cotas, com 
responsabilidade limitada ou não, ou sob a forma de sociedades anônimas de capital fechado. 

As micro e pequenas empresas que, durante cinco anos, não tenham exercido atividade 
econômica de qualquer espécie, poderão requerer e obter a baixa na Junta Comercial,
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independentemente de prova de quitação de tributos e contribuições para com a Fazenda 

Nacional, bem como para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e para com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (SEBRAE/SC, 2002). 

Até 1996, as .micro e pequenas empresas recebiam, por parte dos governos nacional e 

estaduais, algum tipo de tratamento tributário diferenciado. Em nível federal, a legislação 
isentava a pequena empresa do pagamento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) 

e da Contribuição para o PIS/PASEP, além de dispensa-la de grande parte das obrigações 

acessórias a que se sujeitam as empresas em geral (escrituração e manutenção de livros 
fiscais). No caso da tributação estadual, onde o tributo relevante é o ICMS, a legislação 
privilegiava as pequenas empresas com apuração presumida do imposto e controles 

simplificados (SEBRAE/SP, 2001). 

Entretanto, a maior parte das tentativas de simplificação da relação tributária entre a 

pequena empresa e a administração tributária foi levada a termo de forma desorganizada, com 

cada nível de governo estabelecendo critérios próprios e aplicáveis somente em sua jurisdição. 

A própria definição legal das empresas que poderiam aderir aos inúmeros sistemas 

privilegiados de tributação variava não apenas entre os níveis govemamentais como entre as 

próprias entidades federadas. As empresas que se enquadravam como micro empresa para fins 

de tributação junto ao governo federal não logravam obter esse mesmo “status” junto ao 

governo estadual, ou vice-versa (SEBRAE/SP, 2001 ). 

Os beneficios fiscais concedidos por cada unidade da federação ou pelo Govemo 

Federal não implicavam efetiva redução da burocracia do ponto de vista do contribuinte. Isso 

porque, uma mesma empresa que, eventualmente, tivesse que pagar tributos às três esferas de 

governo era obrigada a prestar contas, separadamente, às respectivas administrações 

tributárias. Assim, para cada período de apuração, o contribuinte calculava o imposto 

mediante sistemas diferentes, tinha que se preocupar com datas de pagamentos distintas e, 

mesmo para o Govemo Federal, cada tributo a pagar implicava o preenchimento de um 
documento específico (SEBRAE/SP, 2001).
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Constatadas essas dificuldades e complexidades que envolviam o cumprimento das 

obrigações tributárias das micro e pequenas empresas, o Govemo Federal buscou instituir um 
novo sistema de beneficios, que realmente significasse redução dos custos privados da 

tributação para as pequenas empresas. Em 1996 foi instituído o SIMPLES - Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 

Porte, colocada em vigor, apenas, em 1997 (SEBRAE/SP, 2001). 

O SIMPLES trata dos aspectos tributários atinentes às micro e pequenas empresas, em 
particular, buscou reduzir a intensidade da carga tributária, ao mesmo tempo em que facilitou 
o cumprimento da obrigação tributária. Com a aprovação da Lei n° 9.841/99, de 05 de outubro 
de 1999, conhecida como “Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”, e por 

sua regulamentação pelo Decreto n° 3.474, de 19 de maio de 2000, ficou caracterizado como 

um marco significativo para os empreendedores das micro e pequenas 

empresas.(SEBRAE/SC, 2002). 

O SIMPLES aproveitou parte do sistema de tributação até então aplicado às micro e 

pequenas empresas, em nível federal, modificando critérios e definições de forma a tomar o 

sistema mais amplo «e aplicável às micro e pequenas empresas. 

Além de reduzir o custo administrativo micro e pequenas empresas, o SIIVIPLES 

promove uma redução da carga tributária para os optantes. As isenções já existentes (IRPJ e 

PIS/PASEP) foram mantidas e as estruturas proporcionais de alguns tributos foram 

transformadas em progressivas. O impacto dessa redução fica evidente quando se analisa 
(Tabela 3.1), comparativamente, a legislação anterior e posterior à implementação do 

S11\/IPLES . 

Uma das principais inovações do SIMPLES, e que representa um incentivo na criação 
e formalização de empregos, é a inclusão da contribuição à seguridade social (INSS) no 

regime. Como regra geral, a contribuição para a seguridade social tem duas parcelas, uma 
devida pelo empregado e outra pelo empregador: o empregado contribui com 11% de seu



salário, limitado a R$110,00, e O empregador com 20% da folha de salários. Ao optar pelo 
SIMPLES, O empregador passa a contribuir com um percentual fixo sobre O seu faturamento e 

não mais sobre a folha de salários. Em razão do baixo percentual adotado no SIMPLES, a 

desvinculação entre a contribuição do empregador e a folha de salários criou um incentivo a 

contratação de empregados (SEBRAE, 2002). 

Tabela 3.1 - Tratamento Tributário Pré e Pós Instituição do SIIVIPLES 

LEGISLAÇÃO ANTERIOR LEGISLAÇÃO ATUAL 
iTRIBUTO MICRO PEQUENA MICRO PEQUENA 

}rR1>J Isenta 
1 ,20% 

do faturamento Isenta 
1,20 - 4,80% 

do faturamento 

§csLL 
0,96% 

do faturamento 
1 ,44% 

do faturamento 
zero - 1,0% 

do faturamento 
1 ,00% 

do faturamento 

,,1>rs/PASEP Isenta 
0,65% 

do faturamento Zero 
0,13 - 0,65% 
do faturamento 

}‹:O1‹¬iNs 
2%

A 

do faturamento 
3% 

do faturamento 
1,8 a 2,0% 

do faturamento 
2% 

do faturamento 

INSS 
20% da folha 
de salários 

20% da folha 
de salários 

1,20 a 2,0% 
do faturamento 

2,14 a 2,7% 
do faturamento 

ICMS . 
Diversas Diversas 

máx. de 1,0% 
do faturamento 

máx. de 2,5% 
do faturamento 

ISS Diversas Diversas 
máx. de 1,0% 
do faturamento 

máx. de 2,5% 
do faturamento 

jlPI Diversas Diversas 
0,5 % 

do faturamento 
0,5 % 

do faturamento 
Fonte: Ministério da Fazenda - 1999 

3.2. Instituições Ligadas às IVIicro E Pequenas Empresas Catarinenses 

As micro e pequenas empresas recebem apoio e auxílio de instituições federais e 

estaduais, estas instituições promovem treinamento empresarial, para que o novo 

empreendedor esteja melhor qualificado para viabilizar os seus objetivos.
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3.2.1. SEBRAE 

No final de 1964, o BNDES conseguiu 0 apoio financeiro do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID para um programa de financiamento à pequenas e médias empresas. 
Os financiamentos deviam ser baseados em projetos de investimentos e enquadrar-se em 
ramos de atividade prioritárias. Em nivel nacional o BNDES-FIPEIVIE, se constituiu no agente 
central que levou à criação do Centro Brasileiro de Assistência de Gerencial- à Pequena e 

Média Empresa - CEBRAE. Mas, em 1990, através da Medida Provisória de n° 151 foi 
instituído o SEBRAE, transformando o antigo CEBRAE em Serviço Social Autônomo. 

No Brasil, o SEBRAE é a entidade que mais se destaca, oferecendo programas e 

serviços para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. 

O SEBRAE é uma entidade composta por representantes da iniciativa privada e 

também vinculada ao Govemo Federal. Fomialmente, trata-se de uma entidade civil sem fins 

lucrativos, criada pela Lei n° 18.-029, de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto n.° 

99.570, de 9 de outubro de 1990, posteriormente, alterada, pela Lei n° 8.154, de 28 de 

dezembro de 1990. 

O SEBRAE visa estimular e promover as micro e pequenas empresas, para tanto, são 
oferecidos continuamente cursos, palestras e um serviço de atendimento direto ao empresário: 
0 Balcão SEBRAE. Os recursos do SEBRAE vêm de uma -contribuição fiscal de 0,3%, 

incidente sobre as folhas de salários e recolhida pelas empresas ao INSS. Entre 70% a 90% 

dos custos do SEBRAE são subsidiados por essa verba. 

Estima-se que existam no Brasil 2,5 milhões de empreendimentos que se enquadram 

como micro e pequenas empresas, o governo começa a enxergar esses novos negócios como 

fatores importantes para a solução do desemprego e da recessão. Mesmo criando leis para 
reduzir os encargos tributários e auxiliar os microempresários, ainda pouco se faz 

objetivamente nesse sentido, o SEBRAE é a única instituição que presta esse tipo de serviço 
(SEBRAE/ SC, 2002).
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O SEBRAE de Santa Catarina tem como missão “Desenvolver e consolidar a força 
empreendedora de Santa Catarina voltada para o segmento dos pequenos negócios, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado”. Em Santa Catarina o 

SEBRAE oferece 150 pontos de atendimento. (SEBRAE/SC, 2002). 

A partir do seu Direcionamento Estratégico 1999-2000, o SEBRAE/SC definiu um 
complexo e modemo conjunto de iniciativas .a serem seguidas e auxiliam as micro e pequenas 
empresas, com as melhores condições possíveis para uma evolução sustentável, com equilíbrio 
econômico e social. 

O PRODER - Programa de Emprego e Renda, é uma das iniciativas realizada pelo 
SEBRAE, que está em operação desde de 1994. Foi concebido como um programa de 
mobilização comunitária, voltada para o desenvolvimento de municípios de pequeno porte, 

por intermédio do estímuloao empreendedorismo. 

O PRODER busca a geração de emprego ~e renda através da criação e desenvolvimento 
de micro e pequenas empresas. São alguns objetivos do PRODER: 
- Melhorar a qualidade de vida da população dos municípios atendidos; 

- Estimular e capacitar empreendedores; 

- Gerar novos postos de trabalhos; 

- Incrementar a renda, propiciando a redução dos índices de pobreza etc. 

O PATME ~ Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas é, 
também, um mecanismo criado pelo SEBRAE, para permitir que as micro e pequenas 
empresas acessem os conhecimentos existentes no país, através de consultorias, visando a 

elevação do seu patamar tecnológico. E tem como objetivo promover a otimização de 
processos e produtos de micro e pequenas empresas através de serviços prestados por 

instituições tecnológicas, para a melhoria da qualidade, da produtividade e desenvolvimento 

de novas tecnologias e inovação, visando aumentar sua competitividade.
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3.2.2. FIESC 

A-FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, fundada em 25 de 

maio de 1950, uma entidade sindical que reúne os sindicatos de indústrias catarinenses. 

O PRODEC ~ Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, é um programa 
realizado pela FIESC e que tem como objetivo gerar o desenvolvimento sócio-econômico de 

Santa Catarina, apoiado pela FADESC - Fundo ao Desenvolvimento da Empresa Catarinense, 
na qual proporciona empréstimos, com o intuito de incentivar o crescimento da empresa As 
empresas através destes financiamentos geram empregos e renda, beneficiam a sociedade 

catarinense, e aumentam os níveis de tecnologia e competitividade (FIESC, 2001). 

O PRODEC apresenta programa diferenciado para -cada setor, ou seja, existe o 

PRODEC-Industrial, PRODEC-Automotivo, PRODEC-Têxtil e 0 PRODEC-Agroindustrial. A 
diferença pode ser encontrada no limite, no prazo, nos encargos ou na garantia oferecida por 

cada PRODEC. 

Os estímulos para infia-estrutura ocorrem através de iniciativas pelas prefeituras do 

interior, estas prefeituras fazem doação de terrenos, a posse definitiva acontece a partir do 

segundo ano da implantação do projeto, em alguns municípios, mas em outros podem ocorrer 
a partir do quinto ano. 

Algumas prefeituras emprestam máquinas e equipamentos, cedem mão-de-obra, 

oferecem alguns serviços gratuitos como, terraplanagem, energia elétrica, telefone, esgotos, 

galerias, água etc. 

3.2.3. BADESC 

Além de entidades, como o SEBRAE e a FIESC, os micro e pequenos empreendedores 
podem contar com o BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A, que atua como 
instituição govemarnental, com finalidade de facilitar os micro e pequenos empreendimentos, 
através de créditos financeiros e tem como objetivo, .apoiar com financiamentos de longo
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prazo, a realização de obras e serviços de infi'a-estrutura nos municípios do'Estado, resgatando 
a retomada do crescimento econômico com geração de emprego ‹e renda para a população 
catarinense. 

O BADESC apresenta alguns programas de financiamento para incentivar os novos 
empreendedores. O BNDES Automático e' um programa de apoio a micros e pequenas 
empresas, e tem como .finalidade .à implantação, expansão, relocalização e rnodemização de 
atividades produtivas e de infra-estrutura; capacitação tecnológica; treinamento, formação e 
qualificação profissional.

A 

Destaca-se, também, o BADESC/SCGIRO, é um programa de apoio às micro e 
pequenas empresas visando 0 aumento do dinamismo competitivo da microempresa e empresa 
de pequeno porte, mediante injeção de capital de giro não associado a investimento fixo. ` 

Além de programas, o BADESC oferece linhas de serviço aos micro e pequeno 
empreendedores. O FGPC - Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade é 
utilizado nas operações a serem realizadas com as micro e pequenas empresas. Constituem-se 
garantias reais sobre o valor não garantido pelo referido fundo. Para a micro e pequena 
empresa o risco máximo é de 80%. 

3.2.4. FAIVIPESC 

A FAMPESC, fundada em setembro de 1985, tem como objetivo gerar a junção entre 
os órgãos representativos das micro e pequenas empresas catarinenses, defendendo seus 
interesses e dos micro e pequenos empreendedores, no âmbito municipal, estadual e federal. 

A FAMPESC conta com o apoio do SEBRAE/SC, da FIESC, do BADESC, do Banco 
do Brasil etc, para poder desenvolver o seu trabalho. Segundo a FAMPESC, 2001, existem 39 
associações de micro e pequenas empresas filiadas, na qual encontram-se distribuídas pelo 
estado catarinense e amando em 95 municípios, tendo a participaçao de aproximadamente 15 
mil empresas (FAMPESC, 2001).
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A FAMPESC realiza feiras, congressos e palestras técnicas e administrativa, em busca 
de convênios me formação de novas parcerias, visando à valorização das micro e pequenas 
empresas, além de estimular a união dos empresários. 

A FAMPESC, .preocupada com o fechamento das micro e pequenas empresas, 
estabeleceu como meta, capacitar os empreendedores para que possam reverter o quadro de 
-inclusão atual dotando-os de ferramentas básicas para -enfrentar za concorrência global. 

(FAMPEsc, 2001). - 
z

' 

3.3. Setores de Atuação das Micro e Pequenas Empresas 

3.3.1. Contexto Brasileiro 

Segundo levantamento do BNDES (2002), junto ao lvfinistério do Trabalho, as micro e 

pequenas empresas no Brasil, em 2000, apresentaram'-se em maior número ide 

estabelecimentos, em comparação ao porte da empresa, no setor deicomércio (99,66%), 
seguido pelade serviços (98,56%) e da indústria de transfonnação (96,67%) (Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 ~ Percentual de Estabelecimentos, por Atividade me Tamanho, no Brasil 
(2000). ' 
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Apesar do setor de comércio apresentar o maior número de estabelecimentos nas micro 

e pequenas empresas, a maior concentração de trabalhadores está no setor de serviços, com 
43,21% (Tabela. 3.3). Mas, pode-se observar que a grande empresa, mesmo tendo 0,24% dos 
estabelecimentos, apresenta 64,12% do número de trabalhadores. O comércio, nas micro e 

pequenas empresas, é o único setor que apresenta a maior concentração de trabalhadores em 
relação à média e grande empresa. 

_

' 

Tabela 3.3 - Número de Trabalhadores por Porte e Setor de Atividade, no Brasil 
(2000). 
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«W 

Segundo 0 BNDES (2001), em dezembro de 2000 havia 2 5,8 milhões de trabalhadores 
registrados, em comparação a dezembro de 1995 (com 23,8 milhões de nabalhadores), 
registrou-se um-aumento de 8,4%. Este aumento de emprego se concentrou nos setores de 

comércio e serviços. 

,.› Na distribuição do número de trabalhadores e dos estabelecimentos, entre as regioes do 
Brasil, evidencia-se uma desproporcionalidade entre regiões. 

As empresas no Brasil localizam-se -em maior proporção na Região Sudeste. Segundo o 

BNDES (2001), das 2.161 .783 micro e pequenas empresas existentes no Brasil em 2000, cerca 
de 54,33% concentrava-se na Região Sudeste (Gráfico 1). Enquanto a Região Norte 

apresentava to menor número de estabelecimentos com, apenas, 2,84%. Os empresários de São
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Paulo, por exemplo, tendem a absorver as inovações tecnológicas com maior facilidade de que 
os empresários do Nordeste. Entretanto, a absorção de inovações tecnológicas é um problema 
para as micro e pequenas empresas de todo o país, assim como a qualificação da força de 
trabalho, entre outros. 

Gráfico 1 - Percentual de Estabelecimentos por Porte das Regiões do Brasil - 2000. 
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A Região Sul registra o segundo maior número de estabelecimentos no total, com 
479.949 empresas. No cenário nacional, a Região Sul, representa as micro e pequenas 
empresas com 21,95% (474.507 empresas), as médias empresas com 18,19% (24.108 
empresas) e as grandes empresas com 16,11% (826 empresas). 

Contudo, a Região Sudeste além de absorver 54,32% das empresas do Brasil, 
apresenta, também, o maior número de trabalhadores nas empresas com 53,51%. 

As micro e pequenas empresas, da Região Sudeste, empregam 55,56% dos 

trabalhadores, seguida pela Região Sul com 19,89% (Gráfico 2). Conforme o BNDES (2002),
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na Região Sudeste, os setores que mais contribuíram para a geração de emprego foram os 
de serviços e comércio. 

Gráfico 2 - Percentual de Trabalhadores por Porte de Empresa nas Regiões do 
Brasil- 2000 
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A Região Norte representa o menor percentual de empregos, cada um com menos de 
5%, nos três portes empresariais, em relação às outras regiões. 

3.3.2. Contexto Catarinense 

Segundo o SEBRAE/SC (2001), as micro e pequenas empresas catarinenses destacam- 
se no rarno do comércio com 43,0% dos setores de atividades (Tabela 3.4). As médias e 
grandes empresas representam aproximadamente 3% das empresas em Santa Catarina nos 
setores de atividade.
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Tabela 3.4 - Distribuição das Micro e Pequenas Empresas por Setor, em Santa 
Catarina (2001). 
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O motivo das micro e pequenas empresas catarinenses destacarem-se mais no setor do 
comércio varejista explica-se pelo fiito de que, nos setores de indústria e serviços, a burocracia 

é maior, os custos são elevados e é maior a dificuldade de acesso ao crédito (SEBRAE, 2001). 

São vários os fatores limitantes ao crescimento das micro e pequenas empresas. Tais 

fiatores aparecem, em geral, em todas as regiões do Brasil, wiriando apenas na intensidade. 

Conforme o SEBRAE/SC (1999), o perfil ocupacional dos trabalhadores antes de 
constituírem as micro e pequenas empresas são de funcionário público, funcionário de 

empresa privada, autônomo e empregador em outra empresa 

Tabela 3.5 - Distribuição de Trabalhadores por Setor de Atividade em Santa 
Catarina - 2000
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O maior percentual de trabalhadores nas micro e pequenas empresas, em Santa 
Catarina, predomina no setor de serviços com 33,77% (Tabela 3.5), bem como no contexto 
brasileiro. A média empresa representa o maior percentual de trabalhadores no setor de 
indústria com 51,61% e, a grande empresa predomina no setor de serviços com 60,25% 
(Tabela 3.5). 

Segundo o SEBRAE/SC (2001) o percentual da distribuição do pessoal ocupado nas 
empresas, segundo o porte da empresa, também, concentra-se no setor de serviços (40,l%), 
seguidos com o setor de indústria (37,6%) e comércio (22,3 %). 

O motivo pelo qual o setor de serviços se destaca com a maior concentração de 
trabalhadores, mesmo sendo o setor de comércio com o maior número de estabelecimentos, 
pode ser explicado em decorrência do setor de serviços apresentar um índice significativo de

~ empregados na pequena empresa em relaçao ao setor de comércio. 

O setor de serviços só não apresenta um maior número de estabelecimentos pelo fato 
de existir fatores, como a burocracia e custo elevado, preponderantes que inibem o processo de 
constituição e legalização de empresas no Brasil e em Santa Catarina Isto contribui para que 
os empreendedores permaneçam no mercado informal. 

3.4. As Dificuldades Encontradas pelas Micro e Pequenas Empresas 

Segundo SEBRAE/SC (2001), a pesquisa realizada, teve a constatação que, entre as 
micro e pequenas empresas, 40% não utilizam práticas de planejamento de produção, 45% não 
fazem levantamento de custos, 47% não controlam estoques, 50% não adotam práticas de 
planejamento de vendas e 80% não treinam seus recursos humanos. 

A origem de todos esses fatores provavelmente está relacionado com a falta de 
estrutura organizacional de responsabilidade das micro e pequenas empresas.
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É o próprio pequeno empresário quem trata pessoalmente com os seus clientes 
principais, quem iaz o planejamento para alcançar novos mercados, quem negocia com 
fomecedores e banqueiros e quem garante o bom funcionamento de sua empresa. Em suma, o 

pequeno empresário tem que estar em todos os locais e decidir tudo, mesmo não tendo 
capacidade para tanto. 

Os empreendedores enfrentam vários problemas, como as dificuldades de acesso ao 
crédito, realização de investimentos em tecnologia, acesso às compras governamentais, 
acompanhamento das obrigações jurídico-tributárias e qualificação de mão-de-obra. 

3.4.1. Acesso ao Crédito 

O problema creditício das micro e pequenas empresas inicia-se pela própria dificuldade 
que elas têm em determinar as suas necessidades, ou simplesmente expressá-las em termos de 
ajuda financeira. Além disso, existem alguns fatores que contribuem para aumentar as 
dificuldades que as micro e pequenas empresas enfientam na obtenção de financiamento, tais 

como: 
- O desconhecimento total ou parcial das linhas de financiamento e sua 

operacionalização; 

- Falta de experiência técnica, econômica e financeira para criar uma proposta, ou 
solicitação de financiamento, devido à burocratização existente em tal processo; 

- A desorganização administrativa que não permite às micro e pequenas empresas 
atenderem todas as solicitações realizadas pelos bancos, como o fornecimento de 
certificados, balancetes, balanços patrimoniais entre outros; 

- A falta de garantias para lastrear o financiamento, já que os bancos exigem a 

apresentação de garantias reais no valor aproximado de 130% do valor financiado; 
- Os altos juros e os prazos de amortização nos financiamentos concedidos às micro e 
pequenas empresas. 

Os bancos de crédito limitam a concessão de empréstimos às micro e pequenas 
empresas em virtude dos riscos serem relativamente altos. A segurança que o empreendedor



27 

oferece costuma ser inadequada, seus meios financeiros são deficientes, os valores dos 

empréstimos sao pequenos e os gastos em sua operacionalização sao relativamente elevados. 

Além desses lãtores que elevam as taxas de juros e na busca de maximizar as taxas de 
retomo dos capitais emprestados, os bancos estipulam períodos de amortização incompatíveis 

com o retorno dos financiamentos, privilegiando, com isso, na concessão de empréstimos, 
àqueles setores que possam produzir, por unidade de capital empregado, maior renda em curto 
prazo, ou seja, os empréstimos privilegiarn as grandes e médias empresas. 

As conseqüências mais aparente deste processo existente no financiamento às micro e 

pequenas empresas são: 
1° - Parte considerável das micro e pequenas empresas não tem acesso ao crédito; 
2° - E às micro e pequenas empresas que conseguem obter o fmanciamento, às vezes, algumas 
acabam ficando em uma posição pior do que a anterior, 
3° - O que acaba realmente acontecendo nos financiamentos concedidos pelo sistema bancário 
é um processo continuo de financiamento e refinanciamento. 

3.4.2. Realização de Investimentos em Tecnologia 

No tocante a investimentos tecnológicos, a dificuldade está ligada à sua 

descapitalização e dificuldade ao crédito. As micro e pequenas empresas não possuem 
capacidade financeira para realização de investimentos, tanto nas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, que em geral possuem longo tempo de maturação e altos riscos, com 
também para aquisição de máquinas e equipamentos mais modernos e produtivos. 

Conseqüentemente, as micro e pequenas empresas trabalham com máquinas e 

equipamentos obsoletos ou até mesmo inadequados, com menores níveis de produtividade e 

custos mais elevados do que as médias e grandes empresas, sendo com isso empurradas para 
as faixas marginais do mercado.
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3.4.3. Acesso às Compras Governamentais 

A dificuldade de acesso das micro e pequenas empresas ao mercado de compras 
govemamentais reside na demanda, em grande parte, de produtos fabricados apenas por 
grandes empresas e na forma como essas compras são efetivadas. 

Tais compras são realizadas em grandes lotes, de maneira centralizada e com alto grau 
de exigências burocráticas, inacessíveis para micro e pequenas empresas que não possuem 

grande escala de produção, nem pessoal especializado para acompanhar o processo de venda 
para o governo. 

3.4.4. Obrigações Tributárias e Jurídicas 

Para legalizar a empresa existem 8 diferentes registros distribuidos entre o governo 

federal, estadual e municipal. Após o inicio do funcionamento, existe cerca de 15 diferentes 

taxas, relações, guias, documentos de arrecadação, entre outros, a serem recolhidos ou 

preenchidos mensalmente ou anualmente (estes números podem variar dependendo do setor de 

atividade das empresas). 

A conseqüência de burocracia é a permanência de inúmeras micro e pequenas 
empresas na economia informal e o alto índice de sonegação ocasionada, não somente pela 

incapacidade de pagamento, mas também pela falta de conhecimentos tributários por parte dos 

pequenos empresários. 

3.4.5. Qualificação de Mão-de-Obra 

A pouca capacitação da mão-de-obra é mais um fator limitante ao crescimento das 
empresas. Este fator, sem dúvida, tem um peso maior para o segmento das micro e pequenas 
empresas, embora influencie também os outros segmentos.
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O maior poder financeiro das médias e grandes empresas permite pagar maiores 
salários para profissionais especializados e, também, treiná-los para melhor corresponderem às 

suas demandas de serviços. 

Em decorrência disto, as médias e grandes empresas têm seus custos elevados pela 
necessidade de realizar treinamentos internos e também devido aos maiores salários pagos a 

estes profissionais, enquanto as micro e pequenas empresas têm sua produtividade diminuída, 
dada a pouca especialização de sua mão-de-obra.



4. A CONTRIBUIÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA SANTA 
CATARINA 

Ampliar a participação das micro e pequenas empresas significa gerar mais empregos e 

diversificar o mercado, oferecendo ao consumidor maior oportunidade de escolha, pennitindo 
a descentralização dos meios de produção e de consumo. 

As micro e pequenas empresas enfientam vários problemas e dificuldades. Um dos 
principais problemas das micro e pequenas empresas diz respeito à administração. Em geral, 
os micro e pequenos empresários costumam administrar seus custos e finanças de maneira 

intuitiva, por não terem formação nesta área (SEBRAE, 2001). 

Este capítulo apresentará o apoio do Govemo Federal e Estadual às micro e pequenas 
empresas e, a importância destas para o Estado de Santa Catarina. 

4.1. A Situação de Emprego nas Micro e Pequenas Empresas 

A importância da geração de emprego nas micro e pequenas empresas está direcionada 
aos trabalhadores desempregados que tomam destas micro e pequenas empresas o “refúgio”, 
já que não conseguem empregos como assalariados.

\ 

No Brasil, os trabalhadores desempregados têm o auxílio do SINE - Sistema Nacional 
de Emprego, que tem como objetivo a prestação de serviços ao trabalhador com vistas a sua 
proteção e melhoria nas condições de acesso e permanência no mercado de trabalho. 

O SINE - Sistema Nacional de Emprego foi instituído pelo Decreto n° 76.403, de 
08.10.1975 e tem como coordenador e supervisor o Ministério do Trabalho e Emprego, por 
intermédio da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário. Sua criação fundamenta-se na 
Convenção n° 88 de Organimção Internacional do Trabalho - OIT, que trata da organização 
do Serviço Público, aprovada pelo Brasil.
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Em Santa Catarina, o SINE está vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social e 

da F amília, através da Diretoria de Trabalho e Renda. 

Atualmente o SINE/SC possui 105 postos de atendimento integrado ao trabalhador em 
104 municípios catarinenses. Este atendimento é realizado com recursos do FAT - Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, mediante a execução de ações e programas desenvolvidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego nos Estados e Municípios, através de celebração de 

convênios de cooperação técnica e financeira que permitem oferecer ao trabalhador, 

gratuitamente, os seguintes serviços: 

- Intermediação de mão-de-obra 

- Seguro-Desemprego 

- Qualificação Profissional 

- Geração de Emprego e Renda 
- Informação e Análise sobre o Mercado de Trabalho 

O postos do SINE/SC oferecem a atividade de intermediação, que é entendida como a 

tentativa de adequação entre a oferta e demanda de mão-de-obra. Constitui-se na prestação de 

serviços importante, tanto para o trabalhador a procura de colocação, quanto para as empresas 

que buscam preencher as vagas disponíveis (SINE/SC, 2001). 

Segundo o SINE/SC (2002), no ano de 2001 houve 131.677 inscritos em busca de 
emprego, mas apenas 61.954 conseguiram as vagas. As vagas ofertadas de mão-de-obra, em 
Santa Catarina, são majoritariamente provenientes do setor serviços e comércio. 

No comércio varejista, 80,5% dos empregos se encontram nas micro e pequenas 
empresas. Do total de fimcionários contratados pelas micro e pequenas empresas, 4,0% 
recebem até um salário mínimo. As empresas que trabalham com até 4 funcionários são os que 
apresentam maior proporção de trabalhadores ganhando até um salário mínimo, 6,6% 
(SEBRAE, 2001).
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Segundo o DIEESE (1999), o movimento de emprego e desemprego no comércio foi 
apontado, em parte, por causa das determinações ciclicas e de politicas conjunturais e de 
estabilimção das moedas na década de 90. Mas as micro e pequenas empresas de Santa 
Catarina apresentaram crescimento significativo nos anos 90, contribuindo para uma forte 
expansão do emprego no comércio. E, nos últimos anos da década de 90, o emprego no 
comércio apresentou taxas negativas, devido ao agravamento dos fatores macroeconômicos, 

intemo e extemo. Os fatores são: taxas de juros elevadas e falta de crédito; o desemprego 
generalizado; a redução do salário real; o endividamento crescente dos consumidores de média 

e baixa renda, com prestações, cartões de crédito e outras fomias; o acirramento da 
concorrência entre as grandes redes de negócios comerciais e destas com os pequenos capitais, 
as falências e concordatas. 

No setor de serviços, 44,5% dos empregos são gerados pelas micro e pequenas 
empresas. Nas empresas que possuem até 49 fimcionários, 4,4% dos empregados recebem até 
um salário mínimo. No caso de empresas com 50 a 99 funcionários, o percentual é de 2,5%, e 

nas empresas com 100 a 249 trabalhadores, cai para 2,1%. As menores empresas, que possuem 
até 4 trabalhadores, apresentam a maior incidência de funcionários ganhando até um salário 
minimo 7,6% (SEBRAE, 2001). 

A indústria de transformação é o setor onde se registra a menor parcela de empregados 
ganhando até um salário mínimo. Nas empresas com até 49 empregados, somente 3,8% se 
encontram recebendo um salário minimo. Esse percentual cresce ao considerar-se em 
empresas com até 4 funcionários, neste caso, 5,2% dos trabalhadores recebem até um salário 
mínimo. As micro e pequenas empresas absorvem 38,9% do total de mão-de-obra contratada 
(SEBRAE, 2001).
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4.2. Programas de Geração de Emprego para Micro e Pequenas Empresas 

4.2.1. No Brasil 

O Govemo Federal oferece programa de apoio às micro e pequenas empresas, com a 

ajuda do SEBRAE, FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos e bancos conveniados. O 
FINEP é uma agência de Fomento do Ministério de Ciência e Tecnologia. 

4.2.1.1. Programa Brasil Empreendedor 

O Governo Federal, no dia 5 de outubro de 1999, lançou o programa Brasil 

Empreendedor, com o objetivo de criar novas oportunidades de emprego, manter postos de 
trabalho e gerar renda para os brasileiros.

` 

Para isso, o Programa oferece capacitação ao empreendedor, assessoria gerencial pós- 

crédito e recursos financeiros para micro e pequenas empresas, além de disponibilizar linhas 

de crédito destinadas a professores, profissionais liberais e pessoas fisicas que atuam no setor 
informal da economia. 

Essa primeira versão do Programa tinha como metas a capacitação de 2,3 milhões de 
empreendedores e contratação de 1.1 50 mil operações, no valor de R$ 8 bilhões. 

Contudo, essas metas foram superadas, com a capacitação de 2,8 milhões de 
empreendedores e contratação de 1.200 mil operações de crédito, totalizando 9,4 bilhões de 

reais em financiamentos concedidos. 

O Banco do Brasil realizou 336 mil operações de crédito, superando a meta de 259 mil 
operações estabelecidas para o primeiro ano do Programa, liberando recursos da ordem de 
3,07 bilhões de reais. 

No segimdo ano do Programa, lançado no dia 23 de novembro de 2000, foram 
agregadas novas ações ao programa, focadas principalmente nos novos empreendedores e nas
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micro e pequenas empresas que operam, ou que desejam operar com linhas de exportação, por 
meio de capacitação, crédito e assessoria pós-crédito. 

Os recursos disponíveis para o Programa, no segundo ano, provenientes dos fundos 
constitucionais, FAT - Fundo de Arnparo ao Trabalhador, PIS-PASEP, bancos federais e 

SEBRAE, totalizaram RS 9 bilhões. 

A meta do segundo ano do Programa foi cumprida com a habilitação de 2,6 milhões de 
empreendedores, contratação de 1.250 mil operações, mantendo-se assim 3 milhões de postos 

de trabalho, além da criação de mais 600 mil novas oportunidades de emprego. 

4.2.1.2. Rede de Cooperação Brasil + 

Em agosto de 2002, o SEBRAE lançou a Rede de Cooperação Brasil +, com a meta de 
capacitar 500 mil micro e pequenas empresas até o final de 2003. Serão investidos R$ 8 

milhões para estimular a criação de cooperativas e completar os conceitos de qualidade e 

competitividade nos pequenos negócios, responsáveis por 98% dos empreendimentos formais 
existentes no país. 

O programa tem o objetivo de estimular o associativismo para incentivar a reunião dos 
empreendedores em cooperativas. E a geração de empregos mais estáveis. 

4.2.l.3.PROGER 

O Proger - Programa de Geração de Emprego e Renda, criado em 1994 pelo Ministério 
do Trabalho em parceria com o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(CODEFAT), auxilia quem deseja iniciar ou expandir seu próprio negócio. Este programa do 
Governo Federal atende micro e pequenas empresas, cooperativas, associações e pessoas 

fisicas que atuam no setor informal da economia. 

Mantido com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Proger dispõe de linhas 
de crédito para financiar a indústria, comércio ou serviços na área urbana, apoiando a geração
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e a manutenção do emprego e renda O Sebrae/SC atua como parceiro técnico da Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil no estudo de viabilidade econômica dos projetos. 

O programa financia até 90% do projeto, limitado a R$ 30.000,00. O prazo do 
financiamento é de até 24 meses, incluindo carência de até 6 meses. 

4.2.2. Em Santa Catarina 

O SEBRAE/SC presta informações sobre linhas de crédito conveniadas e busca 
altemativas de financiamento. Oferece linhas de crédito para investimento com capital de giro 
associado, em convênio com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRDE - Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BADESC e FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos). Os lirnites variam conforme o porte do empreendimento e o tipo de atividade. 
Também, estão disponíveis linhas de crédito exclusivamente para capital de giro, em parceria 
com a Caixa Econômica Federal e com o banco HSBC. 

4.2.2.1. Programa de Apoio Tecnológico â Exportação 

O Programa de Apoio Tecnológico à Exportação (Progex) tem como finalidade prestar 
assistência tecnológica às micro e pequenas empresas, para aquelas que queiram ser tomar 

exportadoras ou que já exportam e desejam melhorar seu desempenho nos mercados externos. 

Os beneficios proporcionados pelo Progex são: 
- Contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos brasileiros; 

- Apoiar as empresas para que se tomem exportadoras, possibilitando a inserção de 
produtos em mercados mais exigentes quanto a custo, embalagem, design, certificação 
e normas técnicas; 

- Cooperar para o aumento da competitividade das micro e pequenas empresas; 

- Colaborar para a sobrevivência e geração de renda das micro e pequenas empresas.
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Contudo, este programa, através do incentivo ao apoio tecnológico à exportação, 

contribui para geração de empregos nas micro e pequenas empresas. 

4.2.2.2. Programa Crédito de Confiança 

O Programa Crédito de Confiança surgiu em Santa Catarina, sob a coordenação do 
BADESC, como uma iniciativa do Governo do Estado para incentivar o surgimento de micro 
empreendimentos, sejam eles da economia formal ou informal, dando maiores oportunidades 

de emprego e renda ao povo catarinense. 

O Programa teve início em 1999 com a instalação da primeira Organização Não 
Governamental em Florianópolis. Ao final de 2091 eram dezessete 0NG°s instaladas nas 
cidades de Chapecó, Criciúma, Joinville, São Miguel d`0este, Itajaí, Caçador, Tubarão, 

Concórdia, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, São José, Rio do Sul, Blumenau, Brusque e 

Joaçaba e Canoinhas. Também aderiu ao Programa o Banco da Mulher, organização 

anteriormente existente e instalada na cidade de Lages. 

0 programa oferece o financiamento de mercadorias, matéria-prima, máquinas, 

ferramentas, equipamentos, veículos utilitários, melhorias e/ou ampliações e consertos de 

equipamentos. 

Vantagens do Programa Crédito de Confiança: 

- Prestações fixas 

- Sem taxa de abertura de crédito 
- Não precisa ter conta corrente 

O valor do financiamento varia de RS 200 a R$l0.000,00, em prazos de um a vinte e 

quatro meses, conforme o tipo de operação e capacidade de pagamento. Prazos e valores 

devem ser consultado caso a caso, em cada um dos bancos de microcrédito.
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Sobretudo, o Programa Crédito de Confiança visa ñcilitar o acesso ao crédito às micro 

e pequenas e estimular a realização do investimento produtivo e a criação e manutenção de 

empregos. 

4.3. Análise da Importância da Geração de Empregos nas Micro e Pequenas 

Empresas 

Segundo Ministério do Trabalho (2001), o tamanho do segmento das micro e pequenas 

empresas é considerável. Existem no Brasil quase 8,5 milhões de empresas formais, da 

indústria, comércio, serviços e agricultura. Mais da metade das empresas exportadoras do país, 

isto é, 63,7%, são de micro e pequenas empresas, em valores, estas empresas juntas exportam 
US$ 6.834 bilhões de dólares de um total de US$ 55.086 bilhões de dólares. Contudo, as 
micro e pequenas empresas responderam por 12,4% do total que foi exportado pelo país em 
2001, são aproximadamente l6.246 empresas, sendo 34,2% de microempresas e 29,5% de 

pequenas empresas. As micro e pequenas empresas correspondem a 98% das empresas 
existentes no Brasil. 

As micro e pequenas empresas representam mais de 60% dos empregos gerados no 
país e quase 45% da massa salarial. E produzem aproximadamente 21% do PIB brasileiro. 

As micro e pequenas empresas são consideradas o grande fator gerador de ocupação, 

porque a grande empresa, pela globalização e pela concorrência, cada vez se automatiza mais 

e, assim, emprega menos. Portanto, é inegável a importância dos micro e pequenos negócios 

para o desenvolvimento econômico e social do pais. 

Em Santa Catarina, com parceria do SEBRAE, em 1992 foi implantado o Projeto 
Empreender (atualmente difimdido em todo país) com objetivo de fortalecer as micro e 

pequenas empresas através da melhoria do padrão de competitividade e do associativismo. O 
objetivo maior do Projeto Empreender é contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico 

de Santa Catarina., principalmente na geração de emprego, ocupação e renda.
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0 Projeto Empreender visa beneficiar desde estudantes recém-formados que desejam 
abrir o seu próprio negócio, até aquelas micro e pequenas empresas interessadas em adquirir 
máquinas e equipamentos para ampliação de sua esrutura 

Além do Empreender, o SEBRAE/SC oferece o microcrédito, instrumento financeiro 
que se caracteriza por empréstimos de valores relativamente pequenos, uma linha de crédito 
para os micro e pequenos empreendedores (formais e informais). Essa iniciativa de crédito 

visa a geração de oportunidades de empregos e renda para as pessoas de baixa renda. 

O BRDE apoiado em recursos do FAT, tomou-se “ferramenta” de ajuda aos setores da 
indústria, comércio e serviço das micro e pequenas empresas. O BRDE colabora com cerca de 
13 mil projetos, além de ter investido USS 3,5 bilhões em financiamentos e beneficiado 400 
mil empregos diretos. 

Ao mesmo tempo em que as micro e pequenas empresas possuem representatividade, 
sabe-se que a cada 2 anos, 80 em cada 100 empreendimentos que são abertos fecham. Dentre 
as causas deste “falecimento”, pode-se destacar o comportamento do empreendedor e a 

questão da gestão profissional (FAIVIPESC, 2001). 

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, de cada 10 empresas 
que abriram no ano 2000, 6,45 fecharam antes de completar um ano. Esse alto índice de 
mortalidade decorre-se, principalmente, por falta de capital de giro e falta de clientes 

(SEBRAE/SC, 2001). 

Em Santa Catarina, segundo o SEBRAE/SC (2001), a taxa de mortalidade é menor que 
a nacional. Antes de completar um ano, 49% das micro e pequenas empresas fecham no 
Estado. Até os dois anos, são 58%, quando a média nacional chega a 67%. Até o terceiro ano, 
63% dos micro e pequenos negócios lacram seus estabelecimentos. No Brasil, o percentual 
chega a 73%. O comércio, com 61%, é o setor que destaca o maior percentual de mortalidade.
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As micro e pequenas empresas representam 99% do número de empresas do Estado, no 
Brasil este índice é de 98%. 

L 

As micro e pequenas empresas são o sustentáculo da economia de Santa Catarina. 

Cerca de 70% do total de empregos no Estado concentram-se nas micro e pequenas empresas. 
A prova de que a população catarinense é empreendedor, pode ser comprovado pelo número 
de micro e pequenos negócios: 130 mil, dando uma média de uma empresa para cada 41 
habitantes.



s. ‹:oNcLUsÃo 

5.1. Conclusão 

Não há dúvida sobre a importância das micro e pequenas empresas no crescimento 
econômico e social do país. As micro e pequenas empresas têm um papel fundamental na 
geração de empregos. 

A geração de empregos nas micro e pequenas empresas tem sido substancialmente 
maior que nas empresas de grande porte. Isso ocorreu a partir do momento que as micro e 
pequenas empresas passaram a ser fontes concentradoras da mão-de-obra dispensada pelas 
grandes empresas desde a década de 90. 

O trabalho permitiu o levantamento de um conjunto de dados sobre a realidade e o 
ambiente em que se insere as micro e pequenas empresas na economia brasileira e catarinense, 
incluindo o relacionamento das alternativas existentes no mercado para a captação de recursos. 

O Estado de Santa Catarina, com o apoio do SEBRAE e BNDES, tem apresentado 
expressividade na promoção de linhas de desenvolvimento com os bancos BRDE e BADESC. 

O microcrédito surge como saída para aqueles que encontraria dificuldades. Um dos 
pontos positivos do microcrédito refere-se à questão social como necessidade básica de 
crescimento. 

Teoricamente definidos, os objetivos dos programas visam à capacitação das atividades 
empreendedoras, possibilitam planos de incentivo e suporte financeiro, a aquisição de 
máquinas e equipamentos e, até abertura de novos negócios. Contudo, são poucas as empresas 
que têm acesso ao financiamento e que atendam aos requisitos para implementação de tais 
projetos. o
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Mesmo com a implantação do SIMPLES, pelo governo federal, os micro e pequenos 
empreendedores acham que a carga tributária não é adequada à atividade que exercem, e por 

este motivo muitos estabelecimentos fecham. 

Com tanta importância no contexto nacional e estadual, as micro e pequenas empresas 
apresentam um alto indice de mortalidade. Isto ocorre devido vários problemas, dentre os 
quais destacam-se a lalta de informações, de capacitação gerencial e de acesso ao mercado 

financeiro. 

Contudo, as estatísticas mostram que a oferta de emprego depende cada vez menos do 

nível de atividade econômico, o que coloca a necessidade de estimular o surgimento de novas 

empresas. 

Portanto, como as micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego, 
fica evidente a necessidade de se ampliar a política de apoio a tais empreendimentos. Ao 
mesmo tempo, dada a magnitude do desemprego, é indispensável estimular iniciativas 
individuais, difundindo o microcrédito e simpljficando as exigências burocráticas, inclusive 

quanto a forma jurídica, para que as micro e pequenas empresas se fortaleçam compatível com 
sua capacidade.
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