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1. RESUMO 
 
Este estudo tem como objetivo verificar a relação entre as variáveis 

independentes número de estabelecimentos e vínculos empregatícios, por setor 

da atividade econômica, nas micro, pequenas, médias e grandes empresas, e a 

variável dependente crescimento econômico, nas cidades de Itajubá, Santa Rita 

do Sapucaí e Pouso Alegre, no período de 2002-2010. O estudo tem como 

suporte teórico um modelo empírico que descreve, por meio um modelo 

matemático (Regressão Linear Múltipla), a relação existente entre duas ou mais 

variáveis, a partir de n observações dessas variáveis, estabelecendo uma 

equação. As informações sobre número de empresas e vínculos empregatícios 

foram obtidas da RAIS, e as informações sobre o PIB municipal, do IBGE. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 
Já nos anos 20, como agente do empreendedorismo, as MPEs têm se tornado 

alvo promissor à melhoria da economia mundial, uma vez que esses negócios 

contribuem, significativamente, à geração de emprego e renda. Objeto de estudo 

de vários estudiosos, as MPEs têm sua representatividade refletida na 

possibilidade de potencialização do Produto Interno Bruto (PIB) e da inovação 

tecnológica. 

Não há unanimidade sobre a delimitação do segmento das pequenas empresas. 

Observa-se, na prática, uma variedade de critérios à sua definição tanto por parte 

da legislação específica, como por parte de instituições financeiras oficiais e 

órgãos representativos do setor, ora baseando-se no valor do faturamento, ora 

no número de pessoas ocupadas ou em ambos. A aplicação de conceitos 

heterogêneos à essa modalidade de negócios decorre do fato de que a finalidade 

e os objetivos das instituições que promovem seu enquadramento são distintos.  

Aqui, ter-se-á a Relação Anual de Informações Sociais como principal fonte de 

informações das MPEs. 

 

3. OBJETIVO 
 
Este estudo tem como objetivo verificar a relação entre as variáveis 

independentes número de estabelecimentos e vínculos empregatícios, por setor 

da atividade econômica, nas micro, pequenas, médias e grandes empresas, e a 
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variável dependente crescimento econômico, nas cidades de Itajubá, Santa Rita 

do Sapucaí e Pouso Alegre, no período de 2002-2010. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Este estudo realiza uma análise exploratória dos dados referentes aos números 

de estabelecimentos e vínculos empregatícios, por setor da atividade 

econômica, nas cidades de Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, no 

período de 2002-2010, com o intuito de tirar algumas conclusões acerca de suas 

relações com o PIB municipal, no período de 2002 a 2010.  

O estudo tem como suporte teórico um modelo empírico que descreve, por meio 

um modelo matemático (Regressão Linear Múltipla), a relação existente entre 

duas ou mais variáveis, a partir de n observações dessas variáveis, 

estabelecendo uma equação (GUJARATI, 2004). 

O modelo a ser estimado admite como variável dependente o crescimento 

econômico de cada uma das cidades estudadas (representada, aqui, pelo PIB 

do local) e como variáveis independentes o número de micro, pequenas, médias 

e grandes empresas, por setor da atividade econômica, além do número de 

empregados em cada um desses estabelecimentos. Dentre o conjunto de 

variáveis existem duas variáveis dumies, cujo papel é de grande importância 

para o estudo, pois identificam a influência do local, como também dos setores 

da atividade econômica, no crescimento da economia das cidades investigadas.  

O modelo de regressão linear múltiplo usa variáveis independentes pra 

explicar/prever uma variável dependente, admitindo no modelo k variáveis 

independentes. Sua equação básica é dada pela Equação (1) como: 

              𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖+… + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖                                                (Equação 1) 

Em que i = 1, 2,..., n e j = 0, 1, 2,..., k; sendo n o tamanho da amostra e k o número 

de variáveis explicativas. Logo, o modelo tem K + 1 parâmetros (β). 

Os pressupostos básicos que dão validade a esse modelo são, conforme Gujarati 

(2004): (1) aleatoriedade de εi – a variável εi é real e aleatória ou randômica; (2) 

média zero de εi – a variável εi tem média zero, isto é: E(εi) = 0; (3) 

homoscedasticidade – εi tem variância constante, ou seja, E(εi
2) = 2; (4) a 

variável εi tem distribuição normal – isto é εi ~ N(0, 2); (5) ausência de auto-
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correlação ou independência serial dos resíduos εi – isso significa que E(εi εj) = 0 

para i ≠ j; (6) independência entre εi e Xi – ou seja, E(εiX1i) = E(εiX2i) = ... = E(εiXki) 

= 0; (7) nenhum erro de média nos X – as variáveis explicativas são não 

estocásticas, cujos valores são fixados; (8) ausência de multicolinearidade 

perfeita – as variáveis explanatórias não apresentam correlação linear perfeita; 

(9) a função é identificada – as funções em análise são identificadas; (10) o 

modelo tem especificação correta – isso significa ausência de erro de 

especificação, no sentido de que todas as variáveis explicativas importantes 

aparecem explicitamente no modelo e a forma matemática (linear ou não-linear) 

e o número de equações são corretamente definidos. 

Nos modelos lineares, o problema de estimação dos parâmetros cai no problema 

de resolver um sistema de equações lineares com relação aos coeficientes de 

regressão desconhecidos. Existe uma solução única e, portanto, obtém-se uma 

forma analítica de estimação dos parâmetros.  Esta forma é a mesma para 

qualquer modelo e qualquer conjunto de dados. 

O critério do MQO é o colocado na Equação (2): 

𝑄 = ∑ (𝑌𝑖 − 𝑓(𝑋𝑖,
𝑛
𝑖=1 𝛾))2                                                                      (Equação 2) 

O critério Q deve ser minimizado com respeito aos parâmetros de regressão 

𝛾0, 𝛾1, … , 𝛾𝑃−1 para se obter as estimativas de mínimos quadrados. 

Os modelos a serem estimados neste estudo terão, respectivamente, as 

seguintes especificações: 

a) Todos os tamanhos: Independente do tamanho da empresa, este modelo 

procura verificar o impacto do local, setor e os diferentes tamanho dos negócios, 

com sua respectiva quantidade de vínculos, sobre o PIB municipal. 

(Equação 3) 

𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐶𝐼𝐷 +  𝛽2  𝑆𝐸𝑇 + 𝛽3 𝐸𝑆𝑇. 𝑃𝑄 +  𝛽4 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑃𝑄 +  𝛽5 𝐸𝑆𝑇. 𝑀𝐼𝐶 +  𝛽6 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑀𝐼𝐶 +

 𝛽7 𝐸𝑆𝑇. 𝑀É𝐷 +  𝛽8 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑀É𝐷 + 𝛽9  𝐸𝑆𝑇. 𝐺𝑅𝐴𝑁 + 𝛽10 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝐺𝑅𝐴𝑁. + 𝛽11 𝑃𝐼𝐵𝑇−1 + 𝜀𝑖𝑡    

                                                                           

b) Somente as MPEs: este modelo procura verificar, especificamente, o impacto 

do número de MPEs, com seus respectivos vínculos empregatícios, no PIB, por 

setor e cidade.  

(Equação 4)  
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𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 =  𝛽
0

+  𝛽
1

𝐶𝐼𝐷 +  𝛽
2 

 𝑆𝐸𝑇 +  𝛽
5

 𝐸𝑆𝑇. 𝑀𝐼𝐶 + 𝛽
6

 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑀𝐼𝐶 +  𝛽
3

 𝐸𝑆𝑇. 𝑃𝑄       +

 𝛽
4

 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑃𝑄 +  𝑃𝑄 𝑃𝐼𝐵𝑇−1 +  𝜀𝑖𝑡                                                                                                              

Em que i e t têm os seguintes significados de acordo com o campo sequencial:  

i = unidade de observação (Itajubá; Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre).  

t = tempo (2002-2010). 

A variável aleatória 𝜀𝑖𝑡 denominada perturbação ou erro, representa os demais 

fatores que influenciam o nível de emprego, mas que não são considerados 

explicitamente no Modelo. 

As variáveis utilizadas em todos os modelos estão especificadas na Tabela 1 a 

seguir. 

TABELA 1: Descrição das variáveis do modelo 
VARIÁVEL DEPENDENTE DESCRIÇÃO 

𝑃𝐼𝐵𝑡𝑖 Produto Interno Bruto das cidades 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS  

𝛽1𝐶𝐼𝐷 Cidade 

𝛽2  𝑆𝐸𝑇 Setor da atividade econômica (Setores do 
IBGE) 

𝛽5 𝐸𝑆𝑇. 𝑀𝐼𝐶 Número estabelecimento micro empresa 

𝛽6 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑀𝐼𝐶 Número de vínculos empregatícios micro 
empresa 

𝛽3 𝐸𝑆𝑇. 𝑃𝑄 Número estabelecimentos pequena empresa 

𝛽4 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑃𝑄 Número de vínculos empregatícios pequena 
empresa 

 𝛽7 𝐸𝑆𝑇. 𝑀É𝐷 Número estabelecimento média empresa 

𝛽8 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑀É𝐷 Número de vínculos empregatícios média 
empresa 

𝛽9  𝐸𝑆𝑇. 𝐺𝑅𝐴𝑁 Número estabelecimento grande empresa 

𝛽10 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝐺𝑅𝐴𝑁 Número de vínculos empregatícios grande 
empresa 

𝛽11 𝑃𝐼𝐵𝑇−1 Produto Interno Bruto defasado em um ano 

Fonte: Construído pelo autor 

Os dados aqui analisados referem-se às cidades de Itajubá, Santa Rita do 

Sapucaí e Pouso Alegre, por setor da atividade econômica, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   

As informações sobre número de empresas e vínculos empregatícios foram 

obtidas da RAIS, e as informações sobre o PIB municipal, do IBGE. 

 
5.  MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: ALGUMAS DEFINIÇÕES 
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Uma das dificuldades no estudo das micro e pequenas empresas (MPEs) 

surgem no momento de sua caracterização. Para que uma empresa possa ser 

enquadrada como micro ou pequena, torna-se necessário, primeiro, a adoção de 

variáveis ou critérios quantitativos e/ou qualitativos à sua caracterização e, 

segundo, a determinação de parâmetros para essas variáveis. As diferentes 

escolhas tanto das variáveis quanto dos parâmetros para essas variáveis 

devem-se a uma série de fatores que relativizam o conceito de micro e pequenas 

empresas (MORELLI, 1994). 

Na visão de Ercolin (2007), há uma variedade de critérios para a sua definição 

tanto por parte da legislação específica, como por parte de instituições 

financeiras oficiais e órgãos representativos do setor, baseando-se no valor do 

faturamento, no número de pessoas ocupadas ou em ambos.  

Já o critério de classificação adotado pela RAIS, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, em relação ao número de vínculos empregatícios está resumida na 

Tabela 2, seguir: 

TABELA 2: Critério para classificação de empresas no Brasil (RAIS/MTE) 

Classificação Número de vínculos empregatícios 

Microempresa 0-19 

Pequena empresa 20-99 

Média empresa 100-499 

Grande empresa Mais de 500 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2013) 

Atualmente as MPEs tem se destacado e ganhado espaço no mercado 

empresarial brasileiro, sendo a maioria das 460 mil novas empresas que tem 

surgido anualmente (SEBRAE, 2009). Dentre estas, 80% são das áreas de 

serviços e comércio. O fortalecimento destes pequenos empreendimentos 

possibilita o crescimento de empregos e renda, assim como, o desenvolvimento 

do País, potencializando a economia do local. 

 

6. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 
 
Na década de 1920, após a primeira Guerra Mundial, a Inglaterra com o intuito 

de empreender através das pequenas empresas, criou grupos de pesquisas para 
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estudar a importância da pequena empresa na economia. (DOLABELA, 1999). 

Desde então, este segmento vem apresentando evolução e um dos motivos para 

tal crescimento é a revolução tecnológica ocorrida nos últimos anos, que tem 

provocado uma verdadeira revolução no cenário econômico mundial.  

A competição das grandes empresas multinacionais por mercado em todo o 

mundo causou uma elevada dispensa de mão-de-obra e investimento em 

tecnologia de produção em larga escala. Em consequência, milhares de 

pequenas e médias empresas foram abertas com vista a absolver parte da força 

de trabalho. Daí se extrai a grande importância desse setor para a economia 

(CARVALHO et. al, 1999). 

Devido ao seu forte potencial econômico as MPEs vêm atraindo a atenção dos 

analistas econômicos. Os números apresentados pelas MPEs, em todo o 

planeta, refletem a sua importância, especificamente, quanto à alta participação 

no PIB, geração de empregos e inovação tecnológica (DOLABELA, 1999).  

Os setores em que a pequena empresa tem alcançado êxito são os mais 

variados. Em especial, apresenta bom desempenho nas atividades em que há 

inovação tecnológica e econômica (em pequena e grande escala); tende a 

desenvolver atividades com baixa intensidade de capital e com alta intensidade 

de mão-de-obra; apresenta melhor desempenho nas atividades que requerem 

habilidades ou serviços especializados; apresenta bom desempenho em 

mercados pequenos, isolados, despercebidos, ou imperfeitos; opera em 

mercados pouco conhecidos ou instáveis ou atende a uma demanda marginal e 

flutuante; sobrevive por estar mais perto do mercado e por responder de forma 

rápida e inteligentemente às mudanças que nele ocorrem; sobrevive criando 

seus próprios meios para contrabalançar as economias de escala. (SOLOMON, 

1986). 

Para Lundvall (2001) e Lemos (2002), de maneira geral, as incertezas 

macroeconômicas da globalização da economia exigiram que se criasse um 

ambiente empresarial flexível o suficiente para enfrentar possíveis crises 

sistêmicas. Neste contexto, as pequenas firmas demonstram exímia 

competência em adaptar-se a ambientes diversos, com a rapidez necessária à 

manutenção da ordem econômica.  
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As MPEs desempenham um papel de extrema importância para a economia. 

Esta importância está refletida diretamente no índice de empregabilidade com 

carteira assinada e na geração de renda. Podemos, portanto, exaltar a 

importância das Micro e Pequenas Empresas para a economia nas palavras de 

Amato Neto (2012), a saber: as MPEs propiciam um lastro de estabilidade 

econômica e servem, em muitas situações de incertezas e de refluxo das 

atividades econômicas, como verdadeiros colchões amortecedores dos 

impactos da crise, tornando mínimos os efeitos negativos desta sobre as grandes 

empresas. 

 

6. RESULTADOS 
  

O resultado do modelo completo, cujo resultado está expresso na Tabela 3, 

apresentou um R quadrado satisfatório, demonstrando um bom ajuste, mas 

quando se parte para análise dos P-valores não encontramos resultados 

significativos a nível de 5% de significância, com exceção do PIB defasado, mas 

isso já era esperado. Utilizamos aqui variáveis de estoque, números de 

estabelecimentos e vínculos empregatícios, para tentar explicar uma variável de 

fluxo. Com esse modelo não conseguimos verificar se há de fato uma relação 

entre as variáveis. 

Tabela 3: Modelo Completo. 

Análise de Regressão – Modelo “A” 
Variável Dependente = PIB 

Preditores P-Value 

CID 0,264 

SET 0,806 

EST. MIC 0,768 

VINC. MIC 0,771 

EST. PQ 0,419 

VINC. PQ 
EST. MED 
VINC. MED 
EST. GRAN 
VINC. GRAN 

PIB t-1 

0,837 
0,420 
0,706 
0,611 
0,448 
0,000 

Equação 𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 =  −5204,57 +  12402,2𝐶𝐼𝐷 − 980,45 𝑆𝐸𝑇 +  65,2 𝐸𝑆𝑇. 𝑀𝐼𝐶
− 18,62 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑀𝐼𝐶 +  201 𝐸𝑆𝑇. 𝑃𝑄 +  6,33 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑃𝑄
− 6748,71 𝐸𝑆𝑇. 𝑀É𝐷 +  15,03 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑀É𝐷
− 9163,36𝐸𝑆𝑇. 𝐺𝑅𝐴𝑁 +  19,79 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝐺𝑅𝐴𝑁. +1,13 𝑃𝐼𝐵𝑇−1

+  𝜀𝐼𝑡 

R2 97,78% 

R2 ajustado 97,64% 

Resultados obtidos com o software econométrico Gretl 1.9.12. 
Nível de significância de 5%. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das regressões. 
 

Na segunda regressão se buscou avaliar somente a contribuição das MPEs, mas 

novamente, o modelo apresentou um bom R quadrado e P-valores acima de 5%, 

com exceção de PIB defasado, não podendo então aferir o impacto das MPEs 

(com as variáveis utilizadas) no PIB. Os resultados estão evidenciados na Tabela 

4. 

 

Tabela 4: Modelo considerando somente as Micro e Pequenas Empresas. 

Análise de Regressão – Modelo “B” 
Variável Dependente = PIB 

Preditores P-Value 

CID 0,201 

SET 0,868 

EST. MIC 0,750 

VINC. MIC 0,733 

EST. PQ 0,384 

VINC. PQ 
PIB t-1 

0,888 
0,000 

Equação 𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 =  −12189,7 +  13830,6𝐶𝐼𝐷 − 635,39 𝑆𝐸𝑇 + 68,12 𝐸𝑆𝑇. 𝑀𝐼𝐶
− 21,38 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑀𝐼𝐶 𝑃𝑄 +  207,22 𝐸𝑆𝑇. 𝑃𝑄 − 2,7 𝑉𝐼𝑁𝐶. 𝑃𝑄 
+ 1,13 𝑃𝐼𝐵𝑇−1 + 𝜀𝑖𝑡 

R2 97,76% 

R2 ajustado 97,68% 

Resultados obtidos com o software econométrico Gretl 1.9.12. 
Nível de significância de 5%. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das regressões. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo teve como proposta analisar os dados referentes ao número de 

estabelecimentos e vínculos empregatícios, por setor da atividade econômica, 

nas cidades de Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, no período de 

2002 a 2010. As principais fonte de informações empíricas foi a Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A metodologia quantitativa utilizada foi a de regressão linear múltipla, a partir de 

dois modelos econométricos desenvolvidos. O primeiro, com todas as variáveis 

de estudo, e o segundo, apenas com as informações sobre as MPEs. Apesar 

dos modelos apresentarem um bom ajuste, não foi possível explicar o 

crescimento do PIB, por meio das MPEs. 
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Para um segundo estudo propõe-se uma série temporal mais extensa e variáveis 

que possam mensurar os fluxos das MPEs, buscando verificar uma explicação, 

por meio do comportamento do número dessa categoria de negócios, para a 

evolução do PIB do município.  

 

8.        FONTES CONSULTADAS 
 
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10 ed. 

Atlas, São Paulo, 2010. 

 

AMATO NETO, J. Grandes oportunidades para as micro, pequenas e médias 

empresas. Disponível em 

<http://www.pro.poli.usp.br/sala_de_imprensa/clipping/grandes-oportunidades-

para-as-micro-pequenas-emedias-empresas>. Acesso em: 11 jun. 2012. 

 

CARVALHO, N. et. al. A Má Gestão e o Ambiente Competitivo como 

Influenciadores na Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas. Disponível 

em: <http://www.unifenas.br/extensao/administracao/vcongresso/ca039ex.pdf> 

Acesso em: 05 de jul de 2013. 

 

DOLABELA, F. O Segredo de Luiza. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.  
 

DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Cultura Editores 

Associados, 1999. 

 

ERCOLIN, Carlos Alberto. Fatores financeiros determinantes da mortalidade 
de micro e pequenas empresas. 2007. Dissertação (Mestrado em 
Administração) – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA/USP. São 
Paulo, 2007. 
 

GUJARATI, D. N. Basic Econometrics. 4. Front Matter. The McGraw−Hill 
Companies, 2004. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produto 
interno bruto dos municípios 2002-2010. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005_2009/d
efault.shtm>. Acesso em 12. jun. 2013.   
 

LEMOS, C. Inovação para Arranjos e Sistemas Produtivas de MPME. In: 

VISLLASCHI, A. et al. Interagir para Competir: Promoção de Arranjos 

Produtivos e Inovativos no Brasil. Brasília: SEBRAE: FINEP/CNPq. 2002 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005_2009/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005_2009/default.shtm


CATEGORIA CONCLUÍDO 

LUNDVALL, B. A. et al. National systems of production, innovation and 
competence building. Summer Conference, Denmark, 2001. 45 p. 
 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Relação Anual de 
Informações Sociais. RAIS. Brasília: Base de Dados Estatísticos, 2010. CD 
ROM. 
 
MORELLI, G. H. F. Micro e pequenas empresas: a necessidade de prioridade 
na política econômica. São Paulo: SEBRAE, 1994. 
 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 

Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas. Brasília: SEBRAE, 2009. 

 

SOLOMON, Steven. A grande importância da pequena empresa: a pequena 

empresa nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Nórdica, 

1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


