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Geração de Vagas de Emprego das Micro e Pequenas Empresas (MPE`s) 

de Itajubá MG no período de 2001 a 2011. 

 

1. RESUMO 

 

 As Micros e pequenas empresas (MPEs) são fundamentais para promover o 

crescimento econômico, criar empregos e renda e melhorar as condições de vida da 

população. Os indicadores desse segmento empresarial demonstram sua 

importância na economia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O estudo se 

justifica em conhecer o perfil das Micro e pequenas empresas de Itajubá- MG bem 

como sua contribuição na geração de vagas formais de emprego no município no 

período de 2001 a 2011. A presente pesquisa caracteriza-se por ser um estudo 

qualitativo não desprezando números quantitativos indicadores de criação de vagas 

no município. Existe também a natureza exploratória, sendo o problema deste 

estudo a participação das MPE’s na criação de vínculos empregatícios no município 

de Itajubá/MG. 

 

Palavras chave: Micro e pequenas empresas, geração de vagas, Itajubá – MG. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As micros e pequenas empresas (MPE’s) tem assumido papel importante na 

economia brasileira com seu acelerado crescimento. Em momentos de instabilidade 

tem se colocado como importante geradora de postos de trabalho para uma grande 

parcela da população que enfrenta o desemprego. 

       Em 2011, as micros e pequenas empresas foram responsáveis por 99% 

dos estabelecimentos, 51,6% dos empregos privados não agrícolas formais no país 

e quase 40% da massa de salários. Entre 2000 e 2011, de cada R$ 100 pagos aos 

trabalhadores no setor privado não agrícola, cerca de R$ 40, em média, foram pagos 

por micro e pequenas empresas. (IBGE, 2003). 

Estes dados comprovam a importância das MPE’s para o Brasil e a 

necessidade de continuar a se investir no setor com politicas que facilitem a abertura 

de novas empresas. O SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas tem feito um importante papel no apoio as empresas que querem 



administrar com eficiência o ambiente organizacional e capacitar seus gestores 

como empreendedores de sucesso. Toda esta contextualização faz com que se 

criem novas empresas, a economia cresça e junto a ela toda a sociedade se 

beneficie com novas oportunidades de trabalho e renda. 

O estudo se justifica em conhecer o perfil das Micro e pequenas empresas de 

Itajubá- MG bem como sua contribuição na geração de vagas formais no município 

no período de 2005 a 2011. 

O estudo trará contribuição para a sociedade que é beneficiada pelos 

empregos criados, para os empresários que possuem empresas ou tem a intenção 

de abrir um novo negócio e poderá ter um panorama do mercado e para os órgãos 

públicos que oferecem apoio as MPE’s da cidade que poderão através do estudo 

analisar os benefícios que tem oferecido em relação à geração de emprego e renda 

e formular estratégias ainda mais eficientes para que as estatísticas cresçam mais. 

 

3. OBJETIVO 

O estudo se justifica em conhecer o perfil das Micros e pequenas empresas 

de Itajubá- MG bem como sua contribuição na geração de vagas formais no 

município no período de 2005 a 2011. 

Entre os objetivos específicos estão os seguintes passos: 

- Traçar o perfil das MPE da cidade de Itajubá-MG. 

- Identificar a quantidade de empregos formais gerados pelas MP no período de 

2005 a 2011. 

- Analisar a importância das MPE para economia do município. 

           O estudo trará contribuição para a sociedade que é beneficiada pelos 

empregos criados, para os empresários que desejam investir em novo negócio e 

poderá ter um panorama do mercado, para os órgãos públicos que oferecem apoio 

as MPE’s da cidade que poderão por meio desta pesquisa, analisar os benefícios 

que tem oferecido em relação à geração de emprego e renda formulando assim 

estratégias mais eficientes para as MPE´s e beneficiando o mercado de trabalho 

regional. 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser um estudo qualitativo não 

desprezando números indicadores de criação de vagas no município. Existe também 

a natureza exploratória, sendo o problema deste estudo a participação das MPE’s na 

criação de vínculos empregatícios no município de Itajubá/MG. Para o referencial 

teórico utilizou-se dados de órgão oficiais, obtidos por meio de pesquisa 

bibliográfica, e para extração dos dados sobre número de vínculos empregatícios e 

estabelecimentos em Itajubá tomou-se como base de dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2013). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Referencial Teórico 

 

5.1.1 Micro e pequenas empresas 

 

As micro e pequenas empresas (MPE’s) tem assumido papel importante na 

economia brasileira com seu acelerado crescimento. No período de 2000 a 2011 as 

MPE’s representavam 6,3 milhões de estabelecimentos no país com crescimento 

médio de 3,7% a.a. Neste período a criação de empregos no país foi de 7,0 milhões 

de emprego, passando dos 8,6 milhões em 2000 para 15,6 milhões em 2011, o que 

representou um aumento médio de 5,5% a.a. (DIEESE, 2012). 

As MPE’s são importantes para o desenvolvimento do País, tem sido 

responsável pela abertura de novos negócios em regiões menos desenvolvidas. A 

globalização, o forte crescimento de inovações tecnológicas e a desestabilidade 

econômica têm sido fatores que impulsionam que as MPE’s se estabeleçam no 

mercado como responsável pela geração de emprego e renda significantes para 

economia (CAVALCANTE, 2010).  

 
 
 
 
 
 



Os números gerados pelas micro e pequenas empresas demonstram 
a sua importância na economia, não só para o Brasil, mas no mundo, 
inclusive nos países desenvolvidos. Essa importante contribuição é 
reconhecida e constatada na realidade cotidiana, pelo que as micro e 
pequenas empresas representam na geração de empregos e 
ocupações, na produção e comercialização de bens e serviços que 
suprem as necessidades básicas, na interiorização do 
desenvolvimento e na dinâmica da economia dos pequenos 
municípios e bairros das grandes metrópoles (VIEIRA, 2007).  
 

Segundo a Análise do Emprego Formal SEBRAE (2011) a geração de 

emprego pelas MPE’s em termos setoriais foi relevante nos oito setores (Agricultura, 

Silvicultura, Serviços, Construção Civil, Comércio, administração publica, Ind. de 

Transformação, Serv. Ind. Util. Pública, Indústria Extrativista) com destaque para o 

setor de Serviços, com o incremento de 591.580 postos, seguido pelo Comércio, 

com a geração de 341.643 novas vagas, e pela Construção Civil, com a criação de 

202.419 postos. Demonstrando assim a força das MPE’s para a sociedade e sua 

economia. 

Amato Neto (2000) destaca que as Micro e pequenas Empresas estão 

inseridas com maior participação em setores como varejo e comércio e tem sua 

participação  menor em setores manufatureiros. 

 O governo tem dado cada vez mais apoio para que as MPE’s se estabeleçam 

e cresçam. Através de politicas publicas e leis. 

A lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 é o novo estatuto das 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que estabelece normas 

gerais de tratamento diferenciado para estes tipos de empreendimentos no âmbito 

nacional, estadual e municipal do território brasileiro.  

São estes os principais benefícios previstos na Lei Geral: 

 

1. Regime unificado de apuração e recolhimento dos impostos e contribuições 

da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive com 

simplificação das obrigações fiscais acessórias; 

2. Desoneração tributária das receitas de exportação e substituição tributária; 

3. Dispensa do cumprimento de certas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias; 

4. Simplificação do processo de abertura, alteração e encerramento das MPEs; 

5. Facilitação do acesso ao crédito e ao mercado; 

6. Preferência nas compras públicas; 



7. Estímulo à inovação tecnológica; 

8. Incentivo ao associativismo na formação de consórcios para fomentação de 

negócios; 

9. Incentivo à formação de consórcios para acesso a serviços de segurança e 

medicina do trabalho; 

10. Regulamentação da figura do pequeno empresário, criando condições para 

sua formalização; 

11. Parcelamento de dívidas tributárias para adesão ao Simples Nacional. 

Não existe uma forma global para conceituar e classificar Micro e Pequena 

Empresa. A caracterização é dada de acordo com a realidade de mercado de cada 

país que adota formas particulares para conceituar e classificar suas empresas 

(SOUZA, 2007). No Brasil as MPE’s são classificadas pelo SEBRAE - Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e pelo RAIS/TEM – Relação 

Anual de Informações Sociais/ Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o 

número de funcionários. No entanto o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, o 

regime tributário Simples Nacional e o BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social classificam as MPE’s de acordo com a receita bruta anual como 

observa-se no quadro seguinte: 

 

Quadro 1: Classificação das Micro e Pequenas Empresas 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2003) desenvolveu 

um amplo estudo sobre o estilo de Gestão das MPE’s e as denominou com as 

seguintes características principais: 

Nº de funcionários Micro Empresa Pequena Empresa

SEBRAE

Comércio e Serviços 0 a 9 10 a 49

Industria 0 a 19 20 a 99

RAIS/TEM 0 a 19 20 a 99

Receita Bruta Anual

Simples Nacional Até R$120.000,00 Até R$ 1.200.000,00

Estatuto MPE Até R$433.714,55 Até R$ 2.133.222,00

BNDES Até UU$400.000,00 Até UU$ 3.500.000,00

Classificação das Micro e Pequenas Empresas



a) Baixo volume de capital empregado;  

b) Altas taxas de natalidade e mortalidade;  

c) Presença significativa de proprietários, sócios e funcionários com laços  

familiares;  

d) Registros contábeis pouco adequados;  

e) Contratação direta de mão-de-obra;  

f) Baixo nível de terceirização;  

g) Baixo emprego de tecnologias sofisticadas;  

h) Baixo investimento em inovação tecnológica;  

i) Dificuldade de acesso a financiamento de capital de giro;  

j) Contratação direta de mão-de-obra; 

 l) Utilização intensa de mão-de-obra não qualificada ou sem qualificação. 

 

Leone (1999) em seus estudos distingue as MPE’s das empresas de grande 

porte a partir de características inerentes, ou seja, especificidades. Estes três 

aspectos são importantes para caracterizar as MPE’s de forma clara e objetiva. 

 No quadro a seguir observa-se estas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 2: Características das MPE brasileiras 

Especificidades 
Organizacionais 

Especificidades 

Decisionais 

Especificidades 

Individuais 

 Pobreza de recursos; 

  

 Gestão centralizadora; 

  

 Situação extra organizacional 
incontrolável; 

  

 Fraca maturidade 
organizacional; 

  

 Fraqueza das partes no 
mercado; 

  

 Estrutura simples e leve; 

 Ausência de planejamento; 

  

 Fraca especialização; 

  

 Estratégia intuitiva; 

 Sistema de informações 
simples. 

 Tomada de decisão 
intuitiva; 

  

 Horizonte temporal de curto 
prazo; 

  

 Inexistência de dados 
quantitativos; 
 

 Alto grau de autonomia 
decisória; 

  

 Racionalidade econômica, 
política e familiar; 

  

 Onipotência. 

 Onipotência do 
proprietário/dirigente; 
 

 Identidade entre pessoa física 
e jurídica; 

  

 Dependência perante certos 
funcionários; 

  

 Influência pessoal do 
proprietário/ dirigente; 

  

 Simbiose entre patrimônio 
social e pessoal; 

  

 Propriedade dos capitais; 

  

 Propensão a riscos 
calculados. 

Fonte: Adaptado de Leone (1999) 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As micros e pequenas empresas tem despertado interesse pelo seu potencial 

de crescimento e pela representatividade como geradora de postos de trabalho por 

todo país. Em Itajubá observa-se que as MPE’s se destacam por gerar 

oportunidades de emprego e colaborar no crescimento econômico e social da 

cidade. 

A pesquisa teve como base os dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Observa-se na figura 

1 que as MPE’s obtiveram crescimento do número de estabelecimentos criados em 

relação às empresas de médio e grande porte no período de 2001 a 2011. 

 

 

 

 



Figura 1: Evolução do número de estabelecimentos em Itajubá 

 

Fonte: RAIS/MTE (2013) 

 

Observa-se que o número de MPE’s criadas tem aumentado consideravelmente 

durante o período analisado. Em relação a media e grande empresas nota-se que as MPE”s 

tem crescido mais, isso significa benefícios quanto ao número de empresas criadas e 

quanto ao desenvolvimento que elas trazem para a região. 
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