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MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE LONDRINA – PR.: um estudo sobre  o  

emprego  

1. RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo estudar a evolução do emprego e características da 

mão de obra nas micro e pequenas empresas de Londrina. Foram tabulados dados 

da Relação de Informações Anuais (RAIS) - Base de dados Empregados e 

Estabelecimentos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - para os ramos de 

indústria, comércio e serviços, no período de 2005 a 2011.  Foi constatado que as 

empresas do ramo da indústria, pequeno porte, foram as responsáveis pela maior 

taxa de crescimento médio no emprego, seguido pelo comércio e serviços. As 

empresas micro contribuíram com menores proporções do que as empresas de 

pequeno porte, sendo que o ramo de comércio foi o que mais contribuiu, seguido 

pelos ramos indústria e serviços.  

2. INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios do mundo moderno é a geração de empregos. Sabe-se 

que as micro e pequenas empresas, dada a representatividade em número de 

estabelecimentos, são as grandes responsáveis por levar e manter milhares de 

indivíduos no mercado de trabalho, tornando-se desta forma em importantes vetores 

para a mobilidade social. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

(IBGE) citado por Brasil - Gov (2013) as micro e pequenas empresas do Brasil 

representam 99% dos estabelecimentos e são responsáveis por 60% do emprego. 

Pesquisa realizada por Marandola (2012) apontou que a soma das micro e 

pequenas empresas representa 98.88% dos estabelecimentos, e gera 62,47% dos 

empregos  em Londrina. Dentro da estrutura da análise macroeconômica, o mercado 

de trabalho ocupa especial atenção, pois muitas consequências sociais tem origem  

em altas taxas de desemprego. O desemprego é definido como percentual de 

pessoas desocupadas em relação ao total de população ativa e, é crescente 

principalmente para a população jovem residente na Europa, segundo a OIT (2013) 

conforme essa mesma organização o Brasil apresenta resultado inverso, o emprego 

tem crescido à taxa de 0,9% por ano para a referida população, neste contexto 

salienta-se a importância das micro e pequenas empresas como geradoras de 

empregos e facilitadoras para a inserção do jovem no mercado de trabalho, 

principalmente do primeiro emprego bem como na importante tarefa de retenção de 



mão de obra de indivíduos com mais de 40 anos. Cabe salientar também o 

importante papel desempenhado por essas empresas no dinamismo da economia 

dos Municípios e bairros das grandes metrópoles. 

 OBJETIVOS 

Geral: 

Estudar a evolução do emprego e características da mão de-obra nas micro e 

pequenas empresas de Londrina pertencentes aos ramos de comércio, indústria 

e serviços. 

Específicos:  

Comparar a evolução do emprego e das empresas; 

Traçar o perfil da mão de obra; 

Comparar e analisar a evolução do emprego e características da mão de obra  

no horizonte temporal. 

3. METODOLOGIA 

Para realizar o estudo utilizou-se a base de dados do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), a partir das informações da Relação Anual de Estatística Social 

(RAIS) - Base de dados Empregados e Estabelecimentos do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) - no período de 2005 a 2011. Para classificação do porte do 

estabelecimento utilizou-se o critério por número de empregados conforme SEBRAE 

(2013), a saber, para a indústria, até 19 empregados, micro; de 20 a 99, pequena; 

de 100 a 499, média; e mais de 500, grande.  Para o comércio e serviços 

considerou-se, até 9 empregados, micro; de 10 a 49 pequena; de 50 a 99 média; e 

mais de 100 empregados grande. Os dados tabulados foram organizados em 

tabelas de acordo com a classificação já descrita, e para mensurar a evolução das 

variáveis em estudo calculou-se a taxa de crescimento conforme Troster e Mochon 

(2002, p. 32), utilizando-se a seguinte fórmula: variação no ano x = [(valor absoluto 

da variável no ano x – valor absoluto variável x no ano anterior)/valor absoluto da 

variável x no ano anterior)]x100.  

4. DESENVOLVIMENTO 

Os dados revelaram que a taxa média de crescimento do emprego foi positiva para 

os ramos de comércio, indústria e serviços, no período analisado. Cabe destaque 

para o emprego no porte pequeno para todos os ramos, com taxas de 6,1%, 6,5% e 



6,4% para comércio, indústria e serviços respectivamente, sendo que essas taxas  

superaram o crescimento dos estabelecimentos. O emprego no porte micro 

apresenta-se de forma heterogênea para os ramos de comércio indústria e serviços, 

sendo que o ramo de comércio foi o que apresentou a maior taxa, 4%, seguido por 

serviços 3,5% e por último a indústria 2,8%, essas taxas ficaram próximas do 

crescimento dos estabelecimentos. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Numa análise comparativa observou-se que as empresas de pequeno porte 

apresentaram as maiores taxas de crescimento médio no emprego, a maior 

contribuição coube ao ramo da indústria com pequena diferença para o ramo de 

serviços e por ultimo, o comércio. As empresas classificadas como micro 

apresentaram menor contribuição para o crescimento do emprego, comparada às 

outras. Esses são os dados tabulados e analisados até o momento; outros estão 

sendo efetuados e serão analisados.  
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