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PERNAMBUCO

Perspectivas para os pequenos 
negócios com a crise

Por Ana Cláudia Arruda 
2016. A inflação (medida pelo IPCA) já 

acumula alta de 9,00% nos últimos doze 

meses, até junho deste ano, e deverá 

encerrar 2015 com alta de 9,14%.

A taxa de câmbio, por sua vez, deve se 

situar acima de R$ 3,40 por dólar neste e nos 

próximos anos. Na sua última reunião, o 

Comitê de Política Monetária (Copom) 

aumentou a taxa básica de juros (Selic) para 

13,75% ao ano, devendo chegar a 14,13% este 

ano. O Relatório de Inflação divulgado pelo 

Banco Central corrobora as apostas de um 

c i c l o  d e  a p e r t o  m o n e t á r i o  m a i s  

prolongado.
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O Brasil vive hoje um momento crise 

conjuntural e incertezas econômicas. A 

e c o n o m i a  b r a s i l e i r a  q u e  v i n h a  

apresentando taxas de crescimento 

favoráveis, na primeira década de 2015, 

teve essa trajetória positiva fortemente 

alterada desde o ano de 2010. Assim, a 

expectativa dos analistas do mercado 

financeiro, segundo o Boletim Focus do 

Banco Central, de 31/07/2015, é de que o 

PIB feche 2015 com retração de -1,80% 

sobre 2014, o que seria a mais baixa taxa 

verificada desde 23 anos, porém,  

recuperando-se lentamente a partir de 
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As oscilações econômicas e políticas, para 

o ano de 2015, sugerem um ano com 

retração econômica, juros com tendência 

ascendente, desvalorização cambial e 

investimento muito limitado. Essas 

tendências sinalizam, também, uma baixa 

taxa de crescimento do PIB para os 

próximos anos, em função de vários 

fatores, como:  esgotamento do modelo 

recente de política econômica  baseada 

em programas de estímulo ao consumo, 

no crédito abundante e nas políticas de 

isenção tributária, no que pese ainda a 

dificuldade gerada com a queda dos 

preços dos principais produtos de nossas 

exportações, as "commodities" agrícolas 

e minerais, e ainda a redução do ritmo de 

crescimento e das importações da China, 

nosso principal parceiro importador,  

como também da Argentina.
Neste contexto, a Região Nordeste e o 
estado de Pernambuco acompanham a 
desaceleração da economia nacional, 
mantendo, no  entanto, taxas superiores  
às do país nos últimos anos. Na economia 
de Pernambuco, esse processo de 
desaceleração provocou  impactos 
significativos na população ocupada. 
Comparando-se  o total do emprego 
formal em abril de 2014 com abril de 2015, 
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consolidação  e maximização dos 

benefícios macroeconômicos desses 

investimentos impõe-se construir e aplicar 

adequada estratégia de integração com as 

cadeias produtivas já existentes dentro do 

Estado, notadamente,  a integração entre a 

grande e a pequena empresa, de forma a 

fazer com que a maior  parte dos empregos 

diretos e indiretos gerados por esses 

grandes projetos fiquem em Pernambuco.

No que se refere ao ambiente empresarial, 

de acordo com o IBGE, entre 2009 e 2013,  o 

número de empresários no Brasil cresceu 

20%, passando de  5,1 milhões para 6,1 

milhões de pessoas. Curiosamente, o 

número de produtores rurais no Brasil 

decresceu neste mesmo período em 6%,  

devendo-se este comportamento  à forte 

modernização do setor com o agronegócio 

a taxa é negativa (- 2,8%), 
fundamentalmente influenciada  pela 
evolução da ocupação na   indústria da 
construção civil (-26,2%). Somado a isto, 
houve  a queda no rendimento das 
pessoas ocupadas (formais e informais) 
de -7,0%, na comparação com os ganhos 
médios  obtidos de janeiro/abril de 2014 
com os obtidos em 2015. Do ponto de 
vista setorial, o comércio varejista, no 
primeiro trimestre de 2015, teve  o pior 
resultado desde 2004, com reduções 
significativas  em segmentos importantes, 
como,  eletro-domésticos e 
hipermercados, que levaram a uma 
marcante retração do varejo no mesmo 
trimestre.
 Os juros altos  combinados à  alta da 
inflação e à ausência de ambiente 
favorável ao investimento e ainda às 
atividades produtivas  provocaram   
aprofundamento  e tendência de 
desaceleração da trajetória de 
crescimento conquistada ao longo dos 
últimos na economia regional e estadual.

Mesmo com essas perspectivas  negativas  

de  comportamento para a  economia 

brasileira, regional e estadual  para o ano 

de  2015, nos anos vindouros existem 

notórias perspectivas de retomada, ainda 

q u e  g r a d a t i v a ,  d o  p r o c e s s o  d e  

desenvolvimento.  Medidas neste caminho 

são, por exemplo,  o pacote de concessões  

na área de infraestrutura e logística 

(Programa PIL)  do Governo Federal, 

lançado no início do mês de junho, e com 

investimentos estimados   em R$ 198,4 

bilhões. Em Pernambuco,  destacam-se 

g r a n d e s  p r o j e t o s ,  a  e x e m p l o  d a  

continuidade da duplicação da BR-232, a 

construção do Arco Metropolitano, obras 

do projeto de Transposição do R. S. 

Francisco,  o Projeto da Adutora do  

Agreste, a ferrovia Transnordestina, etc.  

Assim,  continuidade dos investimentos 

projetos de infraestrutura já  em 

a n d a m e n t o  e  d e  n o v o s  o u t r o s   

investimentos  privados  em curso e, em 

estudo, poderão permitir efetivar e 

dinamizar toda a economia estadual. Para 

e a concentração na grande propriedade 

produtora de “commodities”. Fator que 

merece destaque nesse grande volume de  

empresas é a melhoria no ambiente dos 

pequenos negócios,  em especial ,  

consolidado com a  criação da figura do 

MEI.

O gráfico a seguir apresenta a  evolução e 

projeção  número de Microempresas 

(ME), Microempreendedores Individuais 

(MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), 

em  Pernambuco numa perspectiva de 

longo prazo, até 2022, quando se observa, 

assim como no Brasil,  grande ascendência 

e liderança dos microempreendedores 

individuais.
PERNAMBUCO - Evolução do Número de 
Pequenos Negócios Empresariais, com 
Valores Projetados para o Período de 
2010 a 2022.
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PERNAMBUCO - Evolução do Número de Pequenos Negócios Empresariais, com 
Valores Projetados para o Período de 2010 a 2022.

Fonte:  Sebrae,  a partir de dados da Receita Federal

Entretanto, a trajetória de 
comportamento econômico do estado 
dependerá sempre das respostas da 
economia brasileira à crise nacional, que 
se espera sejam positivas. Por outro lado, 
como existe em Pernambuco um conjunto 
de grandes  projetos industriais  em fase 
de maturação, há  fundada  razão para se  
estimar  a retomada e continuidade do 
crescimento. Atrelado ao expressivo 
conjunto de investimentos previstos para 
o estado de Pernambuco, é de máxima 
urgência também avanços na preparação 
da mão de obra, com elevação da 
qualidade e  do nível  de escolaridade 
(sobretudo no ensino médio e 

fundamental e  técnico-profissional), 
bem como, esforços no caminho da 
inovação tecnológica, espaços onde ação 
eficiente e de agente indutor do aparelho 
estatal é fator estratégico. 
Assim, os desafios enfrentados pela 
economia do estado de Pernambuco 
exigem primordialmente  
empreendedorismo e  competitividade 
do setor privado, como também, visão 
estratégica,  eficiência e eficácia do setor 
público, ou seja, ações conjuntas  e 
coordenadas de políticas públicas 
adequadas e efetivas,  combinadas com  
postura proativa e empreendedora do 
empresariado privado. 
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Oportunidades - Neste contexto, ou seja, com esse novo quadro de  dificuldades, potencialidades e oportunidades,  vislumbram-se 
amplos espaços de crescimento  para as  micro e pequenas empresas pernambucanas nos   próximos anos, evidenciados pelos 
seguintes fatores:

ŸDemanda forte de imóveis residenciais e comerciais, para cujo atendimento  as empresas que atuam na construção civil; 
ŸOs setores de mineração e de energia (petróleo) continuarão com suas demandas aquecidas face à elevada dependência da 
economia mundial frente a estes insumos e a limitada capacidade de oferta;
ŸA atração do bloco de investimentos no Estado de Pernambuco vem mudando o perfil produtivo estadual e melhorando o padrão 
de acessibilidade para uma maior integração das atividades econômicas;
ŸUma nova base industrial surge com dificuldades de transbordar dinamismo e integração intersetorial, a exemplo da indústria do 
petróleo, construção naval, indústria automobilística e farmoquímica;
ŸAs transformações na estrutura produtiva apontam para a necessidade de redefinição dos setores tradicionais a exemplo da 
indústria de produtos alimentares, indústria têxtil, metal-mecânica e material elétrico;
ŸHá uma tendência de fortalecimento e surgimento de novas atividades ligadas aos serviços avançados,  a exemplo dos serviços de 
engenharia consultiva, serviços médicos avançados e serviços educacionais;
ŸIntensificação do turismo de negócios na cidade do Recife, a partir de grandes eventos.


