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PERNAMBUCO

Como micro e pequenas empresas 
participam da economia pernambucana

Por Ana Cláudia Arruda 

sificação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, 

no ano de  1985, as MPE participavam com 

21,0% do PIB Nacional. No ano de 2011, elas  

tiveram sua participação ampliada para 

27%, conforme gráfico a seguir:

Pernambuco. O estudo é resultado do 

levantamento de dados dos anos de 2009, 

2010 e 2011, e detalha por atividades 

econômicas selecionadas o porte das 

empresas. 

O documento mapeou o segmento das 

Micro e Pequenas Empresas nos anos de 

2009, 2010 e 2011, para o Brasil, Regiões e 

Estados da Federação, por setores  

econômicos selecionados, segundo a clas-
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A principal referência, para este artigo, é o 

Estudo sobre a Participação das Micro e 

Pequenas Empresas na Economia,  

realizado pelo Sebrae em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, e publicado no 

ano de 2014. 

Esta análise tem por objetivo apresentar  

umasíntese sobre a participação das micro 

e pequenas empresas(MPE) no PIB do 

Brasil, da região Nordeste e no estado de

Gráfico 1- Brasil - PIB DOS PEQUENOS NEGÓCIOS 

Fonte: Sebrae e FGV , a partir de dados do IBGE 

Na Região Nordeste, a maior parte  do PIB  é gerado por Médias e Grandes empresas (48,9%) participando, micro e pequenas, com 

26,3% do PIB da Região.  Do ponto de vista setorial, é no comércio que a MPE gera 40% do PIB; vindo, em seguida, médias e grandes 

empresas, com 35,1%.  

Nas demais atividades, as médias e grandes empresas são predominantes, destacando-se sua presença na  indústria  extrativa mineral



 (82,9%), e na indústria transformação (71,4%). As MPE têm participação significativa no PIB da indústria da construção (22,1%) e de 

serviços (21,8%).  Nos serviços e no comércio cumpre destacar a importância das outras unidades produtivas com, respectivamente, 

35,9 e 24,9% de geração do PIB, conforme Quadro 1, a seguir:

Quadro 1- Nordeste Composição do PIB total e por atividade econômica, segundo porte das unidades produtivas (em %, média 2009 a 2011).

 Boletim digital | Boletim Observatório Sebrae | Julho de 2015       

 

Presidente 
Josias Silva de Albuquerque
Diretor superintendente
José Oswaldo de Barros Lima Ramos
Diretora técnica
Ana Cláudia Dias Rocha
Diretora administrativo financeira
Adriana Côrte Real Kruppa 

Comitê de Editoração Sebrae Pernambuco 
Eduardo Jorge de Carvalho Maciel
Janete Evangelista Lopes
Fábio Lucas Pimentel de Oliveira
Angela Miki Saito
Carla Andréa Almeida
Jussara Siqueira Leite
Roberta de Melo Aguiar Correia
Unidade de Apoio Estratégias e Diretrizes
Jussara Leite - Gerente

Unidade de Marketing e Comunicação
Eduardo Maciel - Gerente
Texto
Ana Cláudia Arruda
Edição
Janete Lopes
Fotografias
Stock photos royalt free
Projeto gráfico original
Z.diZain Comunicação

Comentários para a imprensa sobre este Boletim podem ser feito pelos telefones:
Ana Cláudia Arruda, gestora do Observatório Sebrae/PE
Telefones 81 -2101 8463 e 81 -999632595.

Fonte: Pesquisas anuais do IBGE; Elaboração FGV.

Com relação ao estado de  Pernambuco, as MPE participam com  26,1% do total do PIB gerado no Estado. Elas apresentam as maiores 

participações no comércio (39,6%) e na extrativa mineral (68,8%). As médias e grandes empresas geram 51,5% do PIB do Estado, 

predominando na indústria de transformação (69,2%), construção (60,2%) e Serviços (48,1%), como mostra o Quadro II, a seguir:

Quadro II - Pernambuco - Composição do PIB total e por atividade econômica, segundo porte das unidades produtivas (em %, 

média 2009 a 2011).

Fonte: Pesquisas anuais do IBGE; Elaboração FGV.


