
Levantamento em Outubro/2019, incluindo os últimos 
dados disponíveis dos indicadores apresentados



A importância dos Pequenos Negócios no Brasil

das empresas 

exportadoras38%do saldo de

empregos formais54,5%

do total de

empresas no País99% da massa 

salarial44,3%

Fontes: As Micro e Pequenas Empresas na Exportação Brasileira 2009 a 2016; Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2016; Ministério do Planejamento – Painel de Compras 2019; Receita Federal
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Saldo Líquido da Geração de Empregos – Até agosto/2019

Fonte: ME/CAGED

Desde 2006 (ano de aprovação da 
Lei Complementar 123/2006), as 

micro e pequenas empresas 
geraram 13,26 milhões de novos 
empregos, enquanto as médias e 

grandes empresas fecharam 1,050 
milhão de vagas.  A tendência da 

concentração da geração de 
emprego nas micro e pequenas 
empresas permanece em 2019. 
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*Saldos ajustados = declarações "dentro" do prazo + declarações "fora" do prazo. 
** 2019 = Saldos ajustados de janeiro a julho + saldos das declarações "dentro do prazo" de agosto/2019. 
Fonte: ME/CAGED. Elaboração: Sebrae/UGE

Saldos anuais ajustados* de empregos gerados (em mil) no país pelas MPE e MGE

MPE: Saldo acumulado de 2006 a agosto/2019: +13.265 mil empregos

MGE: Saldo acumulado de 2006 a agosto/2019: -1.047 mil empregos



Evolução do Empreendedorismo no Brasil – Maio/2019

Fonte: IBGE / PNAD Contínua Mensal  Março a Maio/2019

Entre 2012 e 2019, o percentual dos donos de negócios
(Empregadores + Conta Própria) sobre o total da mão de obra
ocupada cresceu 13,75%, passando de 26,9% para 30,6%.

No mesmo período, o percentual dos empregados caiu -4% (de
69,9% para 67,0%).

A evolução dos dois indicadores mostra que, paralelamente a
queda do emprego, o empreendedorismo apresenta curva
ascendente.

Além de ser uma opção ao desemprego (empreendedorismo por
necessidade), o número de donos de negócios cresce devido à
estratégias adotadas pelas empresas para a contratação de pessoa
jurídica prestadora de serviços, no lugar de assinar a carteira de um
trabalhador, tendo em vista atenuar custos, encargos e obrigações,
tributários e trabalhistas ou em decorrência da evolução da
tecnologia, cuja inovação e mobilidade não demandam
empregados fixos, substituídos por arranjos de trabalho mais
flexíveis. Outra tendência mundial é o empreendedorismo como
opção ou preferência do trabalhador, sobretudo para os mais
jovens e mais qualificados, que preferem ser empreendedores do
que ter carteira assinada (baseado em Conjuntura
Macroeconômica / José Roberto Afonso).



Fonte: Pesquisa GEM – Global Entrepreneurship Monitor  2018 (Sebrae/IBQP)

Empreendedores no Brasil em 2017
O Empreendedorismo no Brasil – Pesquisa GEM 2018

Empreendedorismo por oportunidade e por necessidade como 
proporção de taxa de empreendedorismo inicial 

A proporção de empreendedores por 
oportunidade na composição da taxa de 
empreendedores iniciais vem aumentando 
gradativamente, chegando a 62% em 2018.

Este percentual apresenta-se com 5 pontos 
percentuais superior ao verificado em 2015, 
auge da crise econômica pela qual vem 
passando a sociedade brasileira. 

O aumento na proporção de 
empreendedores por oportunidade está em 
sintonia com o ritmo da recuperação da 
economia brasileira.



Fonte: Pesquisa GEM – Global Entrepreneurship Monitor  2018 (Sebrae/IBQP)

Empreendedores no Brasil em 2017
O Empreendedorismo no Brasil – Pesquisa GEM 2018

A taxa de empreendedorismo Inicial (TEA) 
engloba os indivíduos envolvidos com uma 
atividade empreendedora em estágio nascente 
ou com um empreendimento novo. 

A taxa de empreendedorismo estabelecido (TEE) 
envolve os indivíduos que administram e são 
proprietários de negócios já consolidados,

Em 2018, no Brasil, a TTE (empreendedorismo 
total) foi de 38%, ou seja, em cada cinco 
brasileiros adultos, dois eram empreendedores. 
A partir dessa taxa, estima-se que, 
aproximadamente, 52 milhões de brasileiros 
entre 18 e 64 anos tem um negócio ou estão 
envolvidos na criação de um. 

É o segundo percentual mais alto desde o início 
da pesquisa GEM.

Taxas de Empreendedores entre a População Brasileira Adulta 



Fonte: Pesquisa GEM – Global Entrepreneurship Monitor  2018 (Sebrae/IBQP)

Empreendedores no Brasil em 2017
O Empreendedorismo no Brasil – Pesquisa GEM 2018





Simples Nacional – Evolução da Arrecadação – Dezembro/2018

Fonte: Receita Federal



Comparativo Evolução do Simples Nacional e Receitas Federais –
Dezembro/2018

Fonte: Receita Federal

Entre 2007 e ago/2019, a arrecadação média
mensal do Simples cresceu 158,4%, considerando
os valores corrigidos pelo IPCA.

Neste período, a arrecadação das Receitas Federais
(incluindo as receitas administradas pela RBF e por
terceiros), cresceu 22,6%.

A parcela do Simples com maior crescimento foi a
do ISS – tributo municipal.

A com menor crescimento foi a do ICMS – tributo
estadual, devido à expansão da Substituição
Tributária e de outros instrumentos.

Em virtude do maior crescimento, a arrecadação
do Simples que, em 2007, representava 3,1% das
receitas federais, atualmente representa 6,5%.



Simples Nacional – Evolução dos Optantes – Set/2019

Fonte: Receita Federal
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Impactos do Simples Nacional – Taxa de Sobrevivência
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A taxa de sobrevivência entre as 
empresas optantes pelo Simples 
Nacional é o dobro da taxa entre as 
empresas não optantes.

Fonte: Sebrae



Impactos do Simples Nacional – Estabelecimentos, Empregados e Massa 
Salarial 

Entre 2006 e 2017, as empresas 
optantes pelo Simples Nacional 
apresentaram maior crescimento 
quanto ao número de 
estabelecimentos, empregados e 
massa salarial do que as não 
optantes.  

Fonte: Comitê Gestor do Simples Nacional, com base nos dados da GFIP



Impactos do Simples Nacional – Impactos do fim do Simples
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Aconteceria outra coisa

2/3 das empresas optantes 
enfrentariam sérias consequências 
se o Simples Nacional acabasse 
(29% fecharia, 20% iria pra informalidade e 
18% reduziria atividades)

Implicações do fim do Simples Nacional

Fonte: Sebrae



Impactos do Simples Nacional – Avaliação dos Optantes
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76% dos empresários 

considera o Simples Nacional 

“ótimo” ou “bom”

Fonte: Sebrae

76%



89%
83% 82% 80%

76%

67% 65% 65%

53%

Saber que a
empresa está em
dia com as suas

obrigações

Reduzir o peso dos
impostos

Conhecer o
quanto a empresa
paga de imposto

Reduzir a
burocracia

Aumentar a
formalização dos

negócios

Reduzir as
obrigações
acessórias

Aumentar a
formalização dos

empregados

Aumentar o
faturamento

Aumentar o
número de

empregados

Em
p

re
sa

s

Os dois principais benefícios do

Simples Nacional para os

empresários optantes são: saber

que a empresa está em dia com

suas obrigações e a redução dos

impostos.

Benefícios  do Simples Nacional para as empresas optantes

Fonte: Sebrae



Apesar da avaliação positiva do Simples Nacional, por parte das empresas 
optantes, 64% acredita que ele pode ser melhorado.

O Simples precisa ser melhorado?

64%

26%

10%

Sim

Não

Não sabe

Item mais citado 

que precisa ser aperfeiçoado

“Tornar mais suave o 
aumento dos impostos 

quando a empresa crescer”

Observação: em jan/2018 entrará em vigor o 
sistema de alíquotas mais progressivas que 

suavizam o aumento dos impostos

Impactos do Simples Nacional – Melhorias Indicadas pelos Optantes

Fonte: Sebrae



Microempreendedor 
Individual



Distribuição do Microempreendedor Individual por Setor – Junho/2019

Fonte: Sebrae com dados da Receita Federal 



Atividades com maior número de  Microempreendedores Individuais 
Fevereiro/2019

Fonte: Sebrae com dados da Receita Federal 

CNAE Descrição Total

9602501 Cabeleireiros, manicure e pedicure 672.926

4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 661.856

4399103 Obras de alvenaria 376.539

7319002 Promoção de vendas 240.924

5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 228.569

4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 204.885

5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 197.781

9602502 Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza 179.982

4321500 Instalação e manutenção elétrica 165.911

5611204 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento 163.061

5612100 Serviços ambulantes de alimentação 162.701

4723700 Comércio varejista de bebidas 150.355

4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 138.102



Adimplência dos Microempreendedores Individuais 
Março/2019

Fonte: Sebrae com dados da Receita Federal 



Compras Governamentais



Compras da União junto aos Pequenos Negócios
Julho/2019

Fonte: Sebrae com dados do Painel de Compras / Ministério da Economia





Principais Fontes de Financiamento dos Pequenos Negócios

Tipos de Financiamento utilizados no momento da Pesquisa

Fonte: Pesquisa Sebrae 2017

Os principais obstáculos encontrados pelos
pequenos negócios no acesso ao crédito são
os juros elevados e a ausência de garantias
reais.

Estes motivos levam a opções de
financiamento que não são as mais
vantajosas para os pequenos negócios.

Apenas 5% dos pequenos negócios
entrevistados tinham financiamentos junto
com cooperativas de crédito.



Utilização de Empréstimos Bancários

Por que não contratou empréstimo bancário em 2017? 

Fonte: Pesquisa Sebrae 2017

51% dos entrevistados declararam
aversão ao crédito bancário.



Estoque de Crédito - PJ

A participação das grandes empresas na 
carteira de crédito aumentou de 55,8%  
em 2015 para 63,9% em 2017.

Por outro lado, o saldo da carteira de 
crédito das micro e pequenas empresas
(MPEs) teve redução de 13%.

Fonte: Banco Central do Brasil – Relatório de Economia Bancária 2017



Utilização de Empréstimos Bancários

As micro e pequenas empresas
representavam, em dezembro/2017
95,6% dos tomadores de crédito e 78,4%
das operações realizadas.

Porém, apesar desta representatividade,
o saldo da carteira de crédito das micro e
pequenas empresas caiu 29% entre 2015
e 2017 e 13% entre 2016 e 2017.

Fonte: Banco Central do Brasil – Relatório de Economia Bancária 2017



Inadimplência junto ao SFN 

Entre 2015 e 2017, a inadimplência das 
grandes empresas cresceu 140%, 
enquanto a inadimplência das pequenas 
cresceu 22% e das microempresas, 24%. 

Fonte: Banco Central do Brasil – Relatório de Economia Bancária 2017



Cooperativas de Crédito como opção para os Pequenos Negócios

Fonte: Banco Central do Brasil – Relatório de Economia Bancária 2017

Entre 2015 e 2017, a participação das cooperativas
de crédito nos financiamentos concedidos aos
pequenos negócios praticamente dobrou.

Conforme análise do Banco Central, “a atuação das 
cooperativas de crédito parece ter contribuído para 
atenuar a redução do crédito às MPEs. Dado o 
período de restrição de crédito, infere-se que os
bancos focaram mais nas grandes empresas, fazendo 
com que as MPEs recorressem às cooperativas”.



Cooperativas de Crédito como opção para os Pequenos Negócios

Fonte: UAS, com dados do SNCC – Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo


