
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2018. 

 

A IMPORTANCIA DAS MPE´S NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

SANTOS, João Vitor Fogaça 
Acadêmico do curso de Graduação em Administração Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva  
 

RESUMO 

O Brasil é um país subdesenvolvido e tem uma grande carência de empregos em grandes empresas, 
com isso há um grande desemprego, então os cidadãos começam a desenvolver suas características 
empreendedoras para poder ter seu sustento. Pelo baixo desenvolvimento, começam com seus 
pequenos negócios informais; com tudo, foi desenvolvida uma classe especifica para esse nicho da 
população, que são os micros empreendedores e as microempresas, assim, o próprio estará 
desenvolvendo suas atividades dentro da lei e com alguns benefícios, e essa classe gera grande 
riqueza para o país e ajuda no desenvolvimento. 
O objetivo desse artigo é levantar a importância das MPE’s para a sociedade brasileira em termos 
econômicos e sociais. É responsável por 50% dos empregos;(SEBRAE, 2018), movimenta muitos 
setores da economia, trazendo qualidade de vida, tanto para os empreendedores quanto aos 
colaboradores. 
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A IMPORTANCIA DAS MPE’S NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

ABSTRACT 

Brazil is an underdeveloped country and it has a great shortage of jobs in big companies, with this 
there is a great unemployment, then the citizens begin to develop their entrepreneurial characteristics 
to be able to have their sustenance. Because of the low development, they start with their small 
informal businesses; with everything, a specific class was developed for this niche of the population, 
that is the micro entrepreneurs and the micro-enterprises, thus, the own one will be developing its 
activities within the law and with some benefits, and this class generates great wealth for the country 
and aid development. 
The objective of this article is to raise the importance of MSEs to Brazilian society in economic and 
social terms. It is responsible for 50% of jobs; (SEBRAE, 2018), it drives many sectors of the 
economy, bringing quality of life for both entrepreneurs and employees. 
Keywords: Microenterprise, Entrepreneurs, Advantages of MSEs, Company Management. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país de grandes dimensões, e sua população estimada de 

acordo com IBGE (2018) é de 208.843.166 habitantes.  

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e hoje a taxa de 

desemprego é 12,6%, cerca de 13,1 milhões de pessoas. IBGE (2018). Por esse 

motivo surgem os novos empreendedores com pequenos negócios ou prestadores 

de serviços, então para essa classe foi desenvolvido um meio de entrar na 
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formalidade, chamado de (MEI) e (MPE), assim poderão estar dentro da lei pagando 

impostos e terão benefícios.  

Somando essas duas classes, a quantidade de pessoas atingidas é de um 

grande percentual da população, sustentando grande parte do país, e demonstra a 

importância e a dependência que o país tem sobre essa classe, que muda a vida de 

milhões de brasileiros. 

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

O presente trabalho apresenta a metodologia de pesquisa baseada em livros 

e artigos remetendo a revisão bibliográfica de um período de 12 anos onde o 

interesse maior é de apresentar estudos sobre a importância das MPE’s no Brasil e 

como pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos empregadores e 

colaboradores.  

 
 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 De acordo com Oliveira (2015), a empresa deve possuir uma postura 

estratégica que determine a forma mais adequada de atingir seus objetivos 

respeitando sempre a situação interna e externa de acordo com a estratégia 

estabelecida. Após a constituição de uma empresa deve-se classifica-la de acordo 

como o tamanho da organização, podendo ser classificada como 

Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), Empresa de Médio Porte (EMP) e Empresa de Grande Porte (EGP).  

 Para Oliveira (2015) deve-se conceituar uma empresa como micro, precisam-

se analisar os dados presentes nela, como numero de colaboradores, faturamento 

bruto entre outros. Claramente dentro dessa classe deve haver níveis de faixas 

intermediarias para que haja uma melhor separação mesmo dentro da categoria. Há 

vários conceitos de micro e pequenas empresas adotados no âmbito nacional, em 

geral estes conceitos levam em consideração estes critérios quantitativos aqui 

apresentados. 
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 Para esse tipo de empresa existem regras menos severas quanto a imposição 

de impostos, para que possam ter um alívio financeiro, por outro lado, conseguem 

uma linha de crédito muito pequena, o que faz muita falta quando necessita-se de 

expansão do negócio próprio (BRASIL, 2018); 

 De acordo com O Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa e de 

Pequeno Porte, é estabelece que:  

 
Micro empresa é aquela que “aufira em cada ano calendário receita bruta 
igual ou inferior a R$360.000,00, no caso de empresa de pequeno porte, 
“aufira em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$360,000,00 e 
igual ou inferior a 3.600.000,00” (BRASIL 2006) 
 

 Segundo Bueno (2017), para se enquadrar como micro empresa poderá 

conter até 9 colaboradores e a pequena empresa pode de 10 a 49 colaboradores. As 

empresas atualmente são as instituições mais influentes da sociedade moderna 

industrial, apenas o Estado pode ser comparado a ela em termos de poder. Toda 

humanidade depende das empresas de alguma maneira, seja como fonte de renda, 

segurança de trabalho, fornecedor de bens ou serviços que satisfaça nossas 

necessidades de consumo e lazer (BUENO, 2017). 

 De acordo com O Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa de 

Pequeno Porte, estabelece que:  

 No Brasil 8 a cada 10 empresas fecham suas portas antes dos 5 anos de 

exercício, o principal fator é a má administração, por confusão de patrimônio, por 

falta de atenção ao negócio, baixa nível de preparação (OLIVEIRA, 2015). 

 De acordo com Oliveira (2015), os novos empreendedores não entendem a 

missão e muitas vezes não possuem uma missão estipulada, fazendo assim 

confusão, não chegando à plena organização. 

A maioria das empresas do setor de comércio é constituída de micro e 

pequenos negócios, estes empreendimentos encontram grandes limitações no 

acesso ao credito para investimentos, por exemplo, as poucas “linhas” de crédito 

como apresentado no sitio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

Social (BNDS) voltado ao setor terciário, o credito concedido sempre apresenta 

abaixo ao demandado aos pequenos negócios. Outro fator que limita o acesso ao 
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credito reduzido tem relação com o ativo imobilizado das pequenas empresas, que 

sinaliza a dificuldade de receber garantias reais aos financiamentos bancários 

(BUENO, 2017). 

As vantagens de ser micro são as reduções de impostos, sendo alguns deles 

isentos, como produtos de cesta básica. Nota-se que de acordo com agencias 

bancarias a existe a facilidade de documentação e juros menores para essa classe, 

no entanto quando se trata de um pequeno montante liberado para a classe 

(BUENO, 2017). 

O estatuto do simples nacional apresenta no artigo 3º paragrafo 4° impõe 

restrições a empreendedores que pretendem possuir mais de uma empresa em seu 

nome. Tais restrições: (RECEITA FEDERAL, 2018). 

 cujo capital participe de outra pessoa jurídica;  

 cujo titular ou sócio participe mais de 10%; 

 que participe do capital de outra pessoa jurídica, entre outros. 

O modo para possuir mais de uma micro empresa, é fazendo com que o 

faturamento delas somados, não ultrapasse 4.800.000,00. (LEI COMPLEMENTAR 

123, 14/12/2006) (BRASIL 2006) 

“Não poderão optar pelo SIMPLES as Pessoas Jurídicas que tenham débito 

inscrito na Dívida Ativa da União ou no Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, 

cuja exigibilidade não esteja suspensa” (SEBRAE, 2018). 

Uma grande vantagem é a questão das licitações, a micro empresa tem 

preferencia em órgãos públicos, trazendo a possibilidade de um maior sucesso, 

tendo em vista que seu preço seja competitivo e seu produto seja correspondente ao 

solicitado. Outra vantagem é questão de suporte proporcionado do governo caso 

ocorra casualidades, como salario maternidade, auxilio doença, auxilio reclusão, 

pensão por morte, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade (SEBRAE, 

2018). 

A importância das MPE’s é muito grande para o desenvolvimento da 

sociedade, pois da oportunidade de ter segurança e benefícios aos proprietários e 

interfere diretamente na vida dos colaboradores, proporcionando oportunidades de 
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emprego. Segue o gráfico com a demonstração da dimensão das MPE’s (SEBRAE, 

2018). 

 

 

Figura 1- Participação dos pequenos negócios na economia do Estado de São Paulo 

o gráfico acima mostra a importância dos micro empreendedores no cenário atual 
econômico brasileiro. No estado de São Paulo representa 98% das empresas, e o 
mais importante, 50% dos empregos do Estado.  

Fonte: (SEBRAE, 2018, p. 7) 

                           

Fonte: (SEBRAE,2018, p.17) 
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Figura 2- Micro empreendedores individuais 

De acordo com o gráfico, a crescente de microempreendedores foi muito grande 
desde 2009, que pode ter sido ocasionado pelas crises que o país passou; com isso 
gerou  o desemprego e a busca de oportunidades vieram a surgir. No entanto esses 
dados são baseados em empresas legais, assim mostra que a população está se 
adequando as normas governamentais.  

         Figura 3 - perfil do microempreendedor do Estado de São Paulo                   

 

          

 

 

 

       Fonte: (SEBRAE, 2018, p.17) 

A proporção de gênero é uma realidade explicita na sociedade, e de acordo com o 
gráfico acima, as mulheres estão muito presentes na economia, e isso é muito 
importante para a movimentação da economia. 

 

Figura 4 - características do micro empreendedor do Estado de São Paulo 

           

Fonte: (SEBRAE, 2018,p. 17) 
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A figura 4 mostra os grupos de idade dominante das empresas, que são pessoas de 

31 a 50 anos, no entanto, com as mudanças no cenário político e a falta de bons 

empregos, a juventude já tem o pensamento voltado a constituir sua própria 

empresa desde cedo, e já representa 21% do total. 

                           

                                    Figura 5 - Principais atividades do Estado de São Paulo 

 

                                Fonte: (SEBRAE, 2018, p.17) 

A figura 5 mostra as 10 principais atividades do estado de São Paulo, e o mais 
interessante é que a maioria envolve profissões que há contratações de 
colaboradores, assim, não apenas o novo empreendedor terá sua oportunidade de 
ganhar dinheiro, e sim, proporcionará qualidade de vida a terceiros. Com o baixo 
nível de contratação das grandes empresas, a população desempregada busca 
especializar-se em alguma profissão, e  campeão desse quesito são os cabeleleiros, 
que tem um pequeno investimento inicial e um bom retorno. Há um efeito em cadeia, 
com a abertura de pequenos negócios o dinheiro passa a circular em determinados 
grupos e comunidades, assim descentralizando das grandes empresas que tem 
deixado de contratar novos colaboradores.  

4. CONCLUSÃO 

Diante dos dados expostos, nota-se a importancia dos MPE’s no Brasil, pois é 
responsável por colocar o sustento em 50% dos paulistas e grande parte da 
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população brasileira. Representar 98% das empresas do estado de São paulo, que é 
o grande polo nacional. 

Com as atuais crises que o brasileiro vem passando, os empregos vão 
esgotando, e criar seu próprio negócio tem sido a solução para ter melhor qualidade 
de vida assim gerando novos empregos para a sociedade. 

Com a análise da figura 4, nota-se que o crescimento de jovens no 
empreendedorismo vem aumentando, trazendo a  ideia de que o brasileiro vê o setor 
como uma oportunidade de ter maiores ganhos do que ser um colaborador com 
carteira registrada, sendo limitado, tanto em tempo quanto ao seu salário. 

A legalização de uma empresa é um grande passo ao progresso, pelo fato da 
contribuição de impostos e pelo empreendedor e colaborador receber suportes em 
certas condições como a de saúde, pricipalmente para mulheres, que podem ter 
filhos e precisam de um afastamento remunerado.  

  O grande problema dessa classe é a falta de planejamento e organização, 
pois não compreendem o que é capital da empresa, assim passam misturar gastos e 
investimentos da empresa, com gastos particulares.  

O governo vem cada vez mais percebendo a importancia dessa classe, com 
isso fazem medidas que ajudam mais o pequeno empreendedor,como pequenos 
emprestimos com juros baixos, facilidade ao crédito do BNDES, assim dando 
suporte para que seu sucesso e de milhares de famílias brasileiras seja prolongado. 

5. REFERÊNCIAS 
 

BRASIL, ESAF. LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA: Marco legal e 
institucional para pequenos negócios. 2014. Disponível em: 
<http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/educacao-fiscal/pnef/reunioes-de-
trabalho/para/apresentacoes/lei-geral-da-micro-e-pequena-empresa-sebrae>. 
Acesso em 31 maio 2018. 
 
BRASIL, SEBRAE.  MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: O que é ser MEI.  
2018. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-
e-ser-mei,e0ba13074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 15 abr. 
2018. 
 
BRASIL, SEBRAE.  MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: O que é ser MEI.  
2018. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_
dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf> 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2018. 

 

 
 
BRASIL, RECEITA FEDERAL. Tratamento Tributário da Micro e Pequena 
Empresa no Brasil. 2018. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-
aduaneiros/estudos-e-estatisticas/estudos-diversos/tratamento-tributario-da-micro-e-
pequena-empresa.>. Acesso em: 05 maio 2018.  
 
 
BUENO, Jefferson Reis. Qual a receita bruta e o número de empregados para 
MEI, ME e EPP?. SEBRAE, São Paulo. 2017. Disponível em:<http://blog.sebrae-
sc.com.br/numero-de-empregados-receita-bruta-para-mei-me-epp/>. Acesso em 30 
mar. 2018. 
 
IBGE, Projeções e estimativas da população do Brasil e das unidades da 

Federação. Disponível em :< https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao> 

 

IBGE, ESTATISTICAS SOCIAIS, Pnad contpinua. 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
 noticias/noticias/20674-desemprego-volta-a-crescer-com-13-1-milhoes-de-
pessoas-em-busca-de-ocupacao 

 
OLIVEIRA, Nilander. Estratégias, desafios e perspectivas das micro e pequenas 
empresas em tempos de crise econômica. São Paulo. 2015. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/estrategias-desafios-e-
perspectivas-das-micro-e-pequenas-empresas-em-tempos-de-crise-
economica/90577/>. Acesso em 30 mar. 2018. 
 

 

 


