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Taxa de sobrevivência de pequenos negócios já 

ultrapassa primeiros anos da empresa

Por Ana Cláudia Arruda 
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M e t a d e  d a s  m i c r o e m p r e s a s  e  

empresas de pequeno porte fechavam 

as portas antes de completarem dois 

anos de idade. Há pouco mais de 10 

anos, com procedência nos fatos, 

infelizmente dizia-se haver uma 

p r e o c u p a n t e  e  t r i s t e  e l e v a d a   

'mortalidade infantil' para esse 

segmento da economia.

Hoje, felizmente, a situação mudou 

muito  e de modo favorável. 

Atualmente, pesquisas e estatísticas 

do Sebrae ( Sobrevivência das 

Empresas no Brasil, SEBRAE,2013)  

registram que 75,6% das nossas 

microempresas(ME) e empresas de 

pequeno porte(EPP) sobrevivem já 

aos difíceis primeiros anos de vida.

Segundo   analistas  econômicos, esse 

progresso deve-se notadamente aos 

seguintes principais fatores:

Ampliação do mercado interno em 

decorrência  do expressivo  

desenvolvimento auferido pela 

economia brasileira na primeira 

década deste século XXI,  e que se 

refletiu  também e em especial  no 

fortalecimento econômico da classe 

média brasileira,  que passou a 

demandar maior  bens e serviços em 

maior quantidade e mais  

diversificados, sendo esses,  em 

grande parte, oriundos de ME e EPP;

Políticas públicas retratadas nos 

vitoriosos programas do Supersimples 

e de  MEI( Microempreendedor 

Individual);

Melhoria do nível de educação global e 

de qualificação técnico-profissional  

do microempreendedor brasileiro, 

atualmente, gerando melhor  visão 

crítica e estratégica e maior grau de  

capacitação para conduzir  o projeto 

ou  negócio que pretende ou passa a 

empreender.

Neste contexto, imperioso e justo é 

reconhecer a ação dinâmica e 

proativa do Sistema Sebrae, como o  

principal instrumento resultante da  

feliz e engenhosa parceria público-

privada hoje reconhecida e 

respeitada  internacionalmente,  e 

que é o grande mentor e agente 

técnico  responsável  pela efetivação 

e eficácia  dos dois últimos fatores  

ora mencionados .

Com atividade e experiência há 43 

anos,  e com estrutura  técnica e 

operacional hoje presente em todo 

território nacional, o Sebrae tem 

prestado, de forma constante, 

esforçada  e de alto nível técnico,  

inapreciáveis e dedicados serviços  

em favor do segmento de pequenos 

negócios, atuando nos mais amplos 

aspectos e dimensões.  Desde o nível 

macro, no debate e participação ativa 

na definição e implementação de 

políticas públicas favoráveis 

existentes e, em atividades de 

extensão técnico-cultural, sobretudo,  
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atuando  em nível micro, na prestação direta de  serviços  às ME, MEI e EPP,  nas mais amplas atividades,  como na 

orientação  jurídico-contábil, formação de pessoal, orientação e elaboração de projetos técnicos e de financiamento, 

estudos e divulgação de  oportunidades econômicas,  formação de preços, administração de pessoal, entre outros.

O Supersimples é, de fato, um extraordinário programa típico de desenvolvimento econômico-social  no seu mais estrito 

conceito,  e que trouxe simplificação, desburocratização,  claridade e segurança jurídico-organizacional  às ME e EPP, bem 

como,  redução de cerca de 40% no valor de da carga tributaria incidente sobre este importante e, ao mesmo tempo, frágil 

segmento da atividade econômica.

Ao seu lado e, em complementação, o atual programa do Microempreendedor Individual(MEI) tem sido também  um  

programa de extraordinário êxito econômico e social, que já tirou da informalidade mais de  5 (cinco)  milhões de 

microempreendedores e trabalhadores brasileiros, assegurando-lhes acesso aos direitos sociais garantidos na 

Constituição Federal, tais como, direito previdenciário, aposentadoria, auxílio-maternidade etc., além de segurança 

econômica  às suas famílias.


