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Uma análise sobre a relevância das empresas de pequeno porte na redução das 

desigualdades na distribuição de renda no Brasil 

 

 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação examina o papel das Micro, Pequenas e Médias Empresas 

(MPME’s) na evolução da distribuição de renda do Brasil, com base em dados 

municipais dos anos 2000 e 2010. O objetivo é investigar se as MPME’s tiveram 

impacto na redução da alta desigualdade do país através do incremento da renda dos 

seus trabalhadores. Os resultados encontrados mostraram que nas cidades mais 

pobres as MPME’s tiveram um impacto positivo na distribuição de renda. Também 

fizemos um comparativo da evolução das MPME’s nas últimas décadas nos outros 

países dos BRICS. Nós concluímos que as MPME’s vêm aumentando sua 

participação na economia brasileira e que elas têm um papel muito importante nos 

municípios de menor renda. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento econômico, distribuição de renda, pequenas 

empresas 
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Analysis on the relevance of small and medium enterprises for the reduction of 

inequality 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper examines the role of Small and Medium Enterprises (SME’s) on the 

Brazilian income distribution, based on municipal data between the years 2000 and 

2010. The idea is to investigate if the SME’s had an impact on the reduction of the 

high inequality of the country, through increasing labour income. The results we found 

show that on the poorer cities the SME’s have a positive impact on income distribution. 

We also compare the evolution of SME’s on the last decades in the BRICS countries. 

We conclude that the SME’s have been increasing their participation on Brazilian 

economy and they have a very important role on the poorer cities.   

 

Keywords: economic development, income distribution, Small and Medium 

Enterprises   
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INTRODUÇÃO 

 

As empresas de pequeno e médio porte têm um importante papel na geração 

de empregos no Brasil pois empregam cerca de 52% da população economicamente 

ativa, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE, apud SEBRAE, 2013). Existe uma preocupação do setor 

público com o segmento e algumas políticas e órgãos governamentais foram criados 

para atender e incentivar esses empreendimentos. Alguns exemplos são: a criação 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em 1972, 

para dar assessoria na criação e gerenciamento de pequenas empresas; a criação 

do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas 

e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Nacional) em 2006; a criação de uma 

nova categoria de empreendedor (Micro Empreendedor Individual), em 2008, com o 

objetivo de legalizar trabalhadores informais, permitindo que eles paguem impostos e 

tenham direito a benefícios sociais; a promulgação da Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, em 2006; e, mais recentemente, a criação do Ministério da Micro e Pequena 

Empresa, em 2013.  

Apesar da importância do empreendedorismo para a geração de empregos, 

aparentemente existem poucos estudos e conhecimento a respeito. Enquanto 

existem muitas iniciativas ao redor do mundo para apoiar o segmento das Micro, 

Pequenas e Médias Empresas (MPME’s), algumas visões mais céticas são contrárias 

a tais iniciativas. Nessa linha, uma visão contrária às políticas pró MPME, por 

exemplo, é a de que as grandes empresas é que oferecem os postos de trabalho de 

qualidade, são mais produtivas e podem investir em pesquisa e desenvolvimento 

(SCHIVARDI, 2001). Uma outra visão cética a respeito do tema identifica que mesmo 

em termos de criação de empregos, as pequenas empresas não são melhores do que 

as grandes (LITTLE et al., 1987). Neste trabalho, analisaremos tais questionamentos, 

à luz dos dados disponíveis para o período recente no Brasil e em alguns países 

emergentes. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas de pequeno porte é 

o acesso a linhas de crédito. Se, por um lado, os bancos têm dificuldade em obter 

boas fontes de informação para avaliar o risco das pequenas empresas, por outro, as 

altas taxas cobradas pelos bancos (para cobrir o risco) podem impedir que as 
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empresas possam obter o empréstimo. A restrição financeira às MPME’s na América 

Latina é ainda maior: nessa região, elas recebem apenas 12% do crédito da 

economia, enquanto nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) elas captam cerca de 25% do crédito total, em 

média (AVENDAÑO et al., 2013)  

Dados do DIEESE (apud SEBRAE, 2013) mostram que a remuneração média 

real dos empregados de Micro e Pequenas Empresas (MPE) no Brasil, embora seja 

realmente menor do que a das Médias e Grandes Empresas (MGE), cresceu 32% 

entre 2002 e 2012, enquanto as MGE´s aumentaram a remuneração média em 

apenas 22%. No mesmo período, a desigualdade foi reduzida no país: o índice de 

Gini1 caiu de 0,587 para 0,526, segundo dados do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD, 2013). Ainda segundo o PNUD, os índices de pobreza 

também apresentaram melhoria durante o início dos anos 2000: o percentual da 

população extremamente pobre2 caiu drasticamente, de 8,5% em 2002 para 3,6% em 

2012. Nossa análise empírica buscará identificar se existe relação entre o 

crescimento das MPE´s e a redução da desigualdade. Dessa forma, o objetivo deste 

trabalho é compreender o processo de crescimento das MPE’s e o seu impacto na 

redução da desigualdade social, por meio da geração de renda para as camadas mais 

desfavorecidas da população.  

 Na seção 1 discutimos a forma como as indústrias dos países em 

desenvolvimento evoluíram nas últimas décadas e a importância que as empresas de 

pequeno porte tiveram nesse contexto. Na seção 2, descrevemos com mais detalhes 

a evolução das MPME’s no Brasil. Posteriormente, apresentamos uma revisão 

bibliográfica a respeito da relação entre MPME’s e o crescimento econômico e entre 

MPME’s e a desigualdade. Na quarta seção apresentamos os dados que utilizamos 

para o Brasil e os resultados das estimativas econométricas. Por fim, apresentamos 

as conclusões. 

 

                                                           
1 Coeficiente de Gini:  medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, 
que consiste em um número entre 0 e 1, no qual 0 corresponde à completa igualdade de renda e 1 
corresponde à completa desigualdade. 
2 Definição de população extremamente pobre (PNUD, 2013): proporção dos indivíduos com renda 
domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, em reais de agosto de 2010. O universo de 
indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
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1. CENTRALIZAÇÃO DE CAPITAL, GLOBALIZAÇÃO E AS PEQUENAS 

EMPRESAS: CARACTERÍSTICAS DOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

Sabemos que a centralização de capital é uma característica do capitalismo que 

vem se intensificando nos últimos anos. A concentração do poder econômico nas 

mãos de grandes corporações ocorre no mundo todo e tende a deixar menos espaço 

para as empresas de pequeno porte. Por um lado, a concentração de capital em 

determinadas indústrias é importante para que se possa tirar vantagem das 

economias de escala na produção e ganhar competitividade em âmbito internacional. 

Por outro lado, o excesso de concentração de capital pode ser prejudicial aos 

consumidores e empregados, devido à falta de concorrência e à escassez de 

empregos. Isso porque as grandes corporações são mais intensivas em capital do 

que em mão de obra e, portanto, geram proporcionalmente menos empregos.  

No desenvolvimento da indústria brasileira, as empresas nacionais de pequeno 

porte foram pouco incentivadas, ou até mesmo prejudicadas pelas estratégias de 

desenvolvimento adotadas. Durante o processo de industrialização brasileiro, a 

centralização de capital foi se intensificando, na medida em que o controle sobre as 

principais atividades econômicas foi passando para a mão do grande capital 

multinacional. Às empresas nacionais de menor porte coube um papel coadjuvante, 

aproveitando as oportunidades abertas pelas multinacionais – pois, embora o capital 

tenha a tendência de se concentrar, aproveitando as economias de escala e 

aumentando seu poder monopolista, determinadas atividades não são passíveis de 

internalização por parte da grande empresa: ela precisa de parceiros fornecedores e 

distribuidores, que surgem ao seu redor e são muitas vezes absolutamente 

dependentes dela. 

Como apontado por Amsden (2009), a centralização do capital, embora 

necessária para desenvolver alguns setores, pode não ser desejável por conta da 

desigualdade social – a grande empresa em geral é menos intensiva em mão-de-obra 

do que a pequena, sendo responsável por mais acumulação de lucros e menos 

pagamento de salários aos trabalhadores (relativamente à receita total da empresa). 

Outro aspecto problemático é o excessivo poder de mercado, prejudicial ao 
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consumidor. Nessa linha, a existência de um maior dinamismo nas empresas de 

pequena escala é vista como positiva, pois gera grande número de empregos, reduz 

a migração exagerada de áreas rurais para urbanas e auxilia os países a balancear 

o desenvolvimento regional. 

Poucos planos de desenvolvimento dos países emergentes incluíam a 

preocupação com as pequenas empresas, sendo uma exceção o caso da Índia 

(AMSDEN, 2009) que tinha entre seus objetivos a proteção e promoção de pequenas 

indústrias e a prevenção para que o poder econômico não ficasse em mãos privadas. 

Nesse país, desde a primeira metade do século XIX, o governo já demonstrava a 

importância atribuída ao segmento de empresas de pequena escala por meio de 

diversos arranjos institucionais tais como: reserva de determinados produtos para o 

segmento, políticas específicas para promover clusters industriais, isenção de licença 

para atividades industriais, subsídios e incentivos para P&D (DAS e JOSEPH, 2014). 

O censo do segmento, realizado em 2006, apontava que existiam aproximadamente 

26 milhões de empreendimentos, dos quais 6% eram formalizados. Essa pequena 

fração representava, porém, 83% do total de empregos gerados – o restante seria, 

portanto, formado em sua maioria por trabalhadores por conta própria, autônomos, 

que não possuem empregados. A atividade econômica predominante nesse último 

grupo são os serviços, enquanto os empreendimentos formalizados se dedicam em 

sua maioria à manufatura. No ano de 2006, o segmento como um todo contribuiu com 

8% do Produto Interno Bruto, 45% da produção industrial e 40% das exportações 

(DAS e JOSEPH, 2014). 

Ainda segundo Das e Joseph (op.cit.), na Índia, a política industrial de 1956 

apoiava as empresas de pequena escala com subsídios diretos ou redução de 

impostos em relação às grandes empresas. Foram reservados 128 itens para 

produção exclusiva pela indústria de pequena escala e 166 produtos que o governo 

compraria exclusivamente desse segmento de empresas. Com a Resolução de 

Política Industrial de 1977, o número de itens aumentou para 504. O setor de alta 

tecnologia foi um dos setores identificados como estratégicos pela política industrial 

indiana. Os produtos reservados às MPME’s incluíam componentes eletrônicos, 

equipamentos eletrônicos de consumo e instrumentos de teste e medição. Foi uma 

estratégia, adotada nos anos 70, de crescimento conduzido pelo segmento de 

pequena escala, forçando as empresas a se organizarem com menor nível de 
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automação industrial e maior dispersão geográfica. Assim, as MPME’s na Índia têm 

grande participação nos setores de alta tecnologia. Segundo Prasad (2004) a 

indústria líder indiana – tecnologia da informação – estabeleceu as suas raízes nas 

empresas de pequena escala. Embora a participação das MPME’s no total de gastos 

com P&D do país seja pequena – cerca de 4% – a intensidade da P&D (em relação 

à receita bruta) é maior nessas empresas, quando comparadas com as grandes 

empresas privadas e as públicas (PRASAD, op.cit.). 

As pequenas empresas da Índia foram impactadas pela liberalização econômica 

a partir dos anos 80, assim como ocorrido em grande parte dos países em 

desenvolvimento. Muitas empresas não puderam enfrentar o aumento da 

competitividade com a entrada de produtos estrangeiros e o crescimento das 

exportações desse segmento diminuiu consideravelmente. A Nova Política Industrial 

de 1991, nesse contexto, visou reduzir a burocracia e o controle do governo, com 

algumas medidas tais como isenção da licença para fábricas e permissão para 

aquisição de capital das MPME’s (com limite de 24%). Diversas ações de incentivo 

foram realizadas pelo governo no período recente, incluindo nos anos 2000, com 

maior destaque para melhoria no acesso ao crédito. Com a chegada inevitável da 

globalização e a perda de competitividade, as MPME’s vêm sendo incentivadas a 

participar do processo de produção global, as chamadas redes de produção globais. 

Das e Joseph (2014) ressaltam porém que essa estratégia de inserção na 

globalização, geralmente subordinada às empresas multinacionais, apresenta uma 

série de desvantagens: 

Essas práticas têm criado uma síndrome de dependência em 

pequenas empresas e essencialmente vêm agindo contra a criação 

de uma cultura inovadora no cenário doméstico. Na realidade, um 

excesso de ênfase na orientação externa pode potencialmente 

resultar em negligência em relação ao mercado doméstico, que 

precisa de medidas de suporte incluindo melhoria de canais de 

distribuição para conectar pequenas empresas distantes aos grandes 

mercados consumidores dentro e fora do país. (idem, op. cit., p.141) 

Com frequência, as empresas multinacionais transferem para as MPME’s 

algumas atividades para tirar proveito do custo mais baixo da mão de obra. Na prática, 

as pequenas fornecedoras ficam submetidas a uma relação hierárquica e têm pouco 
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conhecimento do bem final da cadeia produtiva da qual elas fazem parte. Ainda 

segundo Das e Joseph (op. cit.), as MPME’s indianas – tipicamente dos setores de 

software e de vestuário – têm tido poucos benefícios ao participar das cadeias globais 

de produção, pois não existe na prática o aprendizado tecnológico oriundo dessa 

relação. 

A globalização trouxe uma situação difícil para as empresas de pequeno porte 

na Índia, pois: 

O setor em geral ficou defasado em em termos de geração de 

empregos a também exportações. Além disso, ao passo em que as 

decisões de investimento passaram a ser cada vez mais governadas 

pelas diretrizes do mercado, até as MPME’s passaram a se concentrar 

nas regiões mais avançadas, passando a agravar ao invés de reduzir 

as desigualdades regionais. (idem, op. cit., p.155) 

Em outros países em desenvolvimento, a atenção do setor público para o 

segmento de empresas de pequeno porte é mais recente. Na Rússia, por exemplo, 

somente no momento de transição do modelo comunista para o capitalista começou-

se a atentar para o potencial das pequenas empresas, especialmente nos setores de 

altas tecnologias. Os empreendimentos começaram a se desenvolver com base no 

movimento de cooperativas, na segunda metade da década de 1980 (SOKOLOV e 

RUDNIK, 2014). Considerando como MPME as empresas que empregam até 250 

empregados, a Rússia contava em 2007 com mais de 4 milhões de MPME’s, 

representando 93,5% do total de empresas e organizações do país (SOKOLOV e 

RUDNIK, op.cit.). O faturamento dessas empresas representava em torno de 50% do 

total, sendo 26% das micro e pequenas empresas (na definição do autor, são aquelas 

com até 100 empregados). Ainda segundo Sokolov e Rudnik (op. cit.), algumas 

políticas públicas para o segmento incluíram: uma lei federal (2007) e sistema de 

tributação especial para MPME’s e empreendedores individuais; um sistema de apoio 

financeiro para as MPME’s; o sistema de educação superior do país, que tem especial 

atenção para a formação de pessoal para as MPME’s; e um mecanismo de regulação 

para questões de propriedade intelectual. Conforme os autores, o maior problema 

enfrentado pelas empresas de pequeno porte na Rússia é o acesso a crédito, 

problema especialmente agravado após a crise financeira global iniciada em 2008. 

Ainda assim, o papel das MPME’s russas é importante no que diz respeito às 
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atividades de inovação tecnológica. No período analisado pelos autores (2001 a 

2007), houve uma redução no gasto com P&D nas empresas como um todo, mas nas 

empresas menores (de 50 a 200 empregados) houve um crescimento importante. 

Na China, as empresas de pequeno porte são bastante relevantes 

economicamente. São 42 milhões de empresas, representando 99,6% do total. A 

produção delas representa 58,5% do PIB e 68% das transações de importação e 

exportação, conforme dados de 2006 (CHENG e GAO, 2014). No mesmo ano, os 

impostos pagos pelas MPME’s representavam 48,2% do total. 

A economia chinesa conta com a participação de clusters industriais, tais como 

o Pearl River Delta e o Yangtze River Delta, nos quais a participação das MPME’s é 

essencial. O governo chinês criou 56 zonas de alta tecnologia desde 1985, que 

compõem uma política do governo para atração de investimento estrangeiro e 

geração de empregos. Segundo Cheng e Gao (2014): 

As zonas high-tech usam a nova política de descentralização que 

substituiu o planejamento central. As novas políticas põem mais 

ênfase na inovação e networking individuais e no espírito inovador de 

companhias e instituições. Nas zonas high-tech, indústria e comércio, 

impostos, seguridade social, fóruns e outras funcionalidades estão 

facilmente disponíveis; a zona high-tech não é mais o conceito de um 

parque industrial, se tornou uma região administrativa. O objetivo das 

zonas high-tech é estabelecer uma transformação de clusters do setor 

manufatureiro para promover a transformação de conquistas 

científicas e tecnológicas, além de incentivar inovações e o espírito 

empreendedor. (idem, op. cit., p. 178) 

 

O gráfico 1 mostra a distribuição da renda das empresas das zonas de alta 

tecnologia na China, mostrando que ela está bastante pulverizada em empresas de 

menor porte (classificadas pelo volume de receita anual). 
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GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS DAS EMPRESAS. HIGH TECH ZONES, 

2007 

 

Fonte: Ministry of Science and Technology and NBS of China (2008), apud Cheng e Gao 

(2014, p. 191) 

 

 As MPME’s chinesas também contam com as Incubadoras Tecnológicas para 

seu desenvolvimento. Elas têm uma função importante na criação e no 

desenvolvimento de empresas modernas, segundo Cheng e Gao (op.cit). Elas servem 

como uma ponte entre as universidades, centros de pesquisa e os empreendedores, 

buscam o apoio governamental e, unindo os fatores de produção, promovem o 

sistema nacional de inovação como um todo (idem, op. cit.). As incubadoras auxiliam 

as MPME’s ao reduzir o custo inicial para as start-ups, viabilizando o início das 

operações das empresas. Além disso, as incubadoras concentram indústrias 

similares no mesmo espaço, facilitando a transmissão do conhecimento tácito entre 

os pequenos empreendedores. Tais incentivos têm o objetivo de reduzir as 

desvantagens das MPME’s na China, que são principalmente a falta de capital 

humano e de fontes de financiamento. 

As PME’s sofrem pela falta de capital de giro e os canais de 

financiamento para elas são limitados, forçando-as a contar 

basicamente em acumulação própria de lucros e empréstimos 

bancários (...). Embora existam bancos comerciais para PME’s – 

cujas vantagens incluem baixo custo de transação, monitoramento 

eficiente, curta cadeia de gerenciamento, flexibilidade operacional, 

alta adaptabilidade, forte habilidade em controle de riscos – o custo 

de funding que eles podem fornecer estão distantes do que é 
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oferecido pelos quatro principais bancos estatais. Ao mesmo tempo, 

a sua rede e capilaridade é muito inferior às dos bancos estatais e o 

desenvolvimento de pequenos mercados de capitais para PME’s é 

lento. (idem, op. cit., p. 195) 

Na África do Sul, somente após 1994 o governo começou a dar apoio às 

MPME’s (NDABENI, 2014). Diferente de outros países, as MPME’s do país são vistas 

mais como importantes no alívio à pobreza e geração de empregos de baixa 

qualidade, do que como atores relevantes do crescimento econômico. Ndabeni 

(op.cit.) ressalta que existem poucos estudos sobre o tema no país e boa parte do 

segmento está na economia informal, ou seja, praticamente não existem dados sobre 

eles. O autor aponta que existem dois mundos paralelos no país – empreendedores 

formais, capacitados para entender e enfrentar as situações do mercado, e a 

economia informal ou os empreendedores de sobrevivência, de comunidades pobres 

e que não têm oportunidade de um emprego no setor formal. Existe pouca mobilidade 

de trabalhadores, o seu nível de formação em geral é baixo e o papel das MPME’s na 

inovação tecnológica é muito baixo. 

Embora seja difícil fazer comparações entre os países, pois a forma como as 

MPME’s são definidas em cada país é diferente, existe uma compilação de dados 

feita pelo Banco Mundial (WORLD BANK, 2014) que apresenta alguns indicadores 

úteis para nosso estudo. A data de referência dos dados varia conforme o país, mas 

estão entre os anos de 2006 e 2008. Vemos que entre os países do chamado BRICS 

– Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – o Brasil e a África do Sul são os que 

concentram mais MPME’s em relação ao tamanho da população. O indicador MPME 

por 1000 habitantes é de 20,6 no Brasil e somente 1,4 na Índia. Já a participação das 

MPME’s no PIB, dado que está disponível somente para Brasil e China, mostra uma 

grande disparidade: no Brasil, elas contribuem com somente 20% do produto interno 

bruto, enquanto na China chega a 59%, conforme podemos observar na tabela 1. 
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TABELA 1: COMPARATIVO PAÍSES BRICS (2008) 

  

Fonte: elaboração própria, com dados do IFC3 (2006 a 2008), apud World Bank, 2014 

 

O indicador de percentual da mão de obra empregada em MPME foi calculado 

para muitos países e apresentamos na tabela 2 alguns exemplos para fins de 

comparação. 

TABELA 2: COMPARATIVO PAÍSES SELECIONADOS (2008) 

 

Fonte: elaboração própria, com dados do IFC (2006 a 2008), apud World Bank, 2014 

 

A tabela 2 mostra que é difícil relacionar o nível de desenvolvimento de um país 

com a participação relativa das MPME’s no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo 

em que Bolívia e Venezuela possuem mais de 70% da força de trabalho empregada 

em empresas de pequeno porte, países ricos como a Itália e a Noruega também 

                                                           
3 IFC: Internacional Finance Corporation, braço do Banco Mundial responsável por investimentos no 
setor privado 

PIB per capita 

*

MPME's por 

1000 

habitantes

% 

trabalhadores 

em MPME's **

% MPME's no 

PIB

Rússia 9.660 9,6 16,6 …

Brasil 6.060 20,6 37,1 20,0

África do Sul 3.630 38,8 57,9 …

China 2.940 7,7 … 59,0

Índia 950 1,4 … …

* Em US$, método Atlas , ver anexo 1(d)

** Definição: força de trabalho empregada em empresas  com até 250 funcionários

América do 

Sul

% trabalhadores 

em MPMEs *
Europa

% trabalhadores 

em MPMEs *

Chile 23,1 Reino Unido 54,8

Argentina 27,6 França 61,7

Bolívia 79,3 Alemanha 60,5

Peru 42,3 Itália 81,0

Venezuela 72,4 Noruega 69,6

* Definição: força de trabalho empregada em empresas  com até 250 empregados
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apresentam indicador semelhante. Caberia nesse caso uma análise mais detalhada 

dos setores de atividade dessas empresas, para compreender melhor as diferenças 

que os números da tabela 2 não explicitam. 

 

2. A EVOLUÇÃO RECENTE DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

NO BRASIL 

 

 No Brasil, as políticas públicas para as empresas de pequeno porte 

começaram a se desenvolver nos anos 70. Desde a criação do SEBRAE, em 1972, a 

preocupação com esse grupo de empresas foi crescente e envolveu diversas 

políticas, desde o nível nacional até o municipal. Em um ambiente econômico 

dominado por grandes empresas, boa parte das quais multinacionais, o tema das 

MPME’s ganha importância na medida em que elas podem desenvolver a economia 

local, manter a renda gerada dentro do território onde a empresa se localiza e 

aumentar os empregos gerados internamente. Estudo publicado pelo SEBRAE 

(SEBRAE, 2014) apontou que as micro e pequenas empresas aumentaram sua 

relevância econômica nas últimas décadas, alcançando 27% do Produto Interno Bruto 

(PIB) em 2011. Em 1985, um levantamento semelhante havia apontado que as MPE’s 

representavam 21% do PIB. No comércio, em 2012, elas eram as principais geradoras 

de riqueza, respondendo por 53,4% do PIB do setor, fatia que cai a 22,5% na indústria 

e fica em 36,3% nos serviços (SEBRAE, 2013). 

 A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (BRASIL, 2006) envolveu diversas 

frentes de incentivo às empresas de pequeno porte, incluindo a criação do SIMPLES, 

a redução da carga tributária, desburocratização, estímulo ao empreendedorismo e à 

formalização.  A Lei incentiva os municípios e estados a adaptarem sua legislação e 

criarem medidas locais de apoio aos empreendedores. 

O SIMPLES permite o recolhimento unificado de impostos federais, estaduais e 

municipais, que incluem: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; Imposto 

sobre Produtos Industrializados – IPI; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 

CSLL; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

Contribuição para o PIS; Contribuição Patronal para a Seguridade Social; Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 



19 
 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

Empresas classificadas como Micro ou Pequenas podem optar pelo SIMPLES, 

o que inclui as empresas com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões (valor 

referente ao ano de 2014) e exclui diversos setores de atividade, tais como assessoria 

creditícia, gestão de crédito, asset management, compras de direitos creditórios 

resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring), 

importação de automóveis e motocicletas, importação de combustíveis, atividades de 

consultoria, locação de mão de obra, entre outras. 

Outro marco regulatório importante dos últimos anos foi a criação do 

Microempreendedor Individual (MEI), uma categoria que permitiu aos 

microempresários informais a obtenção de um registro no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), desde que tivesse auferido receita de no máximo R$ 60 mil 

no ano, fosse optante do SIMPLES Nacional, possuísse um único estabelecimento e 

não participasse de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Para essa 

categoria, também existe uma lista de atividades de podem ser incluídas, sendo 

basicamente os trabalhos manuais e comércios pequenos. 

Os microempreendedores individuais somavam, em 2012, 2,6 milhões de 

indivíduos. A idade desses trabalhadores é mais concentrada na faixa entre 35 a 64 

anos (54%) e acima de 65 anos (33%) e demonstra ser uma opção bastante adotada 

por pessoas já aposentadas. A maior concentração deles está no comércio (40%) e 

serviços (36%); os MEI dedicados à construção são 8% do total e na indústria 15% 

(SEBRAE, 2013). 

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa também regulamenta e facilita o 

processo de abertura e fechamento de empresas e cria uma nova regra para as 

compras públicas, segundo a qual os órgãos da administração pública devem 

favorecer as empresas de pequeno porte nas suas licitações. 

As mudanças no ambiente regulatório das empresas de pequeno porte, aliadas 

às transformações econômicas no Brasil e no mundo, vêm criando um ambiente 

favorável para o crescimento das MPME’s. Segundo o SEBRAE: 

As transformações tecnológicas e nos processos de trabalho que 

ocorrem nas grandes empresas, aliadas ao aumento da demanda de 
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bens de consumo e serviços ocasionado pelas mudanças 

progressivas na distribuição pessoal da renda, têm contribuído para 

que os micro e pequenos empreendimentos assumam papel ainda 

mais significativo na geração de postos de trabalho. Entre 2002 e 

2012, as MPEs geraram 6,6 milhões de empregos. (SEBRAE, 2013, 

p.15) 

Os dados mostram, porém, que a maior relevância econômica, em termos de 

massa de remuneração paga, está na mão das empresas de médio e grande porte. 

O gráfico 2 mostra a participação relativa das MPE’s em termos de empregos e massa 

de remuneração paga aos empregados formais. Vale ressaltar que tais dados incluem 

somente as empresas privadas não agrícolas e não incluem os empreendimentos 

informais e a administração pública. As MPE’s representavam 51,7% dos empregos 

formais e 39,8% da massa de remuneração em 2012. Nesses dois indicadores, houve 

uma leve queda entre 2002 e 2012, refletindo um aumento relativo das grandes 

empresas em termos de número de empregos. 

GRÁFICO 2: PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS MPE’S NO TOTAL DE EMPREGOS E 

MASSA DE REMUNERAÇÃO PAGA AOS EMPREGADOS FORMAIS NAS EMPRESAS PRIVADAS 

NÃO AGRÍCOLAS (BRASIL 2002-2012 (EM %) 

Fonte: elaboração própria; dados de MTE e Rais (SEBRAE, 2013) 

Por outro lado, embora a remuneração média dos empregados nas MGE’s seja 

maior, essa diferença foi reduzida no período de 2002 a 2012, conforme mostra o 

gráfico 3. O crescimento do rendimento médio nas MPE’s foi de 32% enquanto nas 

MGE’s foi de 22%.  
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GRÁFICO 3: REMUNERAÇÃO MÉDIA DOS EMPREGADOS E VARIAÇÃO 2002 - 2012 

 

Fonte: elaboração própria; dados de MTE e Rais (SEBRAE, 2013) 

 O maior número de estabelecimentos de micro e pequeno porte está nos 

setores de comércio e serviços, somando mais de 5 milhões de unidades. No setor 

de construção, são 312 mil estabelecimentos e na indústria 692 mil (SEBRAE, 2013). 

É relevante também o número de microempresas sem empregados, que somam 3,7 

milhões (mais da metade dos 6,3 milhões de MPE’s). 

Com base em dados municipais, avaliamos a distribuição geográfica das micro 

e pequenas empresas e verificamos que, conforme o tamanho do município aumenta, 

o percentual de trabalhadores de MPE’s diminui, como mostra o gráfico 4: 

 

32%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500

1000

1500

2000

2500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MPE MGE Variação MPE Variação MGE



22 
 

GRÁFICO 4: DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS CONFORME TAMANHO DO MUNICÍPIO 

 

Fonte: elaboração própria; Dados de MTE e Rais (SEBRAE, 2013) 

 

 Os dados apresentados mostram que as MPE’s no Brasil são mais relevantes 

nas regiões menos populosas, fato que corrobora a visão de que as micro e pequenas 

empresas devem ser alvo de políticas públicas de desenvolvimento local. Uma análise 

mais detalhada dos municípios brasileiros será feita na seção 4, na qual faremos a 

comparação entre indicadores de desenvolvimento humano e a representatividade 

das MPME’s. 

 

3. MODELO ECONOMÉTRICO 

3.1. ANÁLISE A RESPEITO DE MPME’s E SEU IMPACTO NA 

DESIGUALDADE DE RENDA 

 

 Beck et al. (2005) analisam uma base cross-country com o intuito de investigar 

a relação do segmento de MPME com o crescimento econômico e com a redução da 

pobreza e da desigualdade. Os autores buscam encontrar evidências favoráveis ou 

contrárias às políticas de incentivo às MPME’s. Para tal finalidade, criam um indicador 

para medir a relevância das empresas de pequeno porte em 45 países: o percentual 

da força de trabalho da indústria que é empregada em empresas com até 250 

funcionários (SME250). Em seguida, examinam a relação entre esse indicador e 
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alguns indicadores de crescimento econômico (PIB per capita) e evolução da 

desigualdade: a taxa de crescimento da renda do quinto mais pobre da população; a 

taxa de crescimento do coeficiente de Gini; a taxa de crescimento do percentual da 

população que vive com menos de US$1 por dia; e a taxa de crescimento do poverty 

gap4. Os resultados encontrados pelos autores deixam dúvidas a respeito da 

existência de causalidade entre o indicador SME250 e as medidas de crescimento 

econômico e desigualdade de renda. No entanto, segundo os autores, isso não quer 

dizer que não exista relação entre os fatores. Os números mostram evidências de que 

a maior participação de força de trabalho em empresas de pequeno porte é uma 

característica dos países mais desenvolvidos; porém, pelos resultados encontrados, 

não se pode dizer que o desenvolvimento seja uma consequência destas. 

 Em resumo, o modelo estimado por Beck et al. (op. cit.) para o crescimento 

econômico é: 

(yi,2000-yi,1990)/10 = α.yi,1990 +β.SME250i +γ.Xi + εi  , em que: 

 yi = Log do PIB per capita no país i 

 SME250i = indicador do percentual da mão de obra empregada em empresas 

de pequeno porte no país i 

 Xi = variáveis de controle 

 εi =   termo residual 

 E, para os indicadores de desigualdade, o modelo a seguir: 

  (Pi,t – Pi,t-1) = α. Pi, t-1 + β.(yi,2000- yi,1990)/10 + γ.SME250i + εi  , em que: 

 Pi,t é o indicador de desigualdade do país i no período t. As demais variáveis 

têm a mesma definição do modelo anterior. 

 Pela análise dos modelos percebemos que existem alguns problemas nas 

estimativas apresentadas. Com a utilização do indicador SME250 em um único 

momento (pois não há uma série histórica do indicador), surge uma possível 

inconsistência: o próprio crescimento econômico pode gerar a abertura de novas 

empresas, e esse efeito não é capturado pelo modelo. Os autores optaram, então, 

pela utilização de variáveis instrumentais, para extrair o componente exógeno de 

                                                           
4 Poverty gap: medida de pobreza que considera, além do número de pessoas vivendo com menos 
de US$ 1 por dia, a distância até a linha da pobreza 
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SME250 – características históricas e culturais dos países que explicam 

estatisticamente o indicador SME250. As variáveis instrumentais utilizadas pelos 

autores foram um indicador de diversidade étnica e dummies para economias em 

transição, africanas ou latino-americanas. Segundo os autores: 

Easterly e Levine (1997) mostram que a diversidade étnica tende a 

reduzir a provisão de bens públicos, incluindo as instituições que dão 

suporte ao ambiente de negócios. Países com uma herança legal 

recente de socialismo tinham instituições legais que não incentivavam 

o empreendedorismo e a formação de novas empresas. Por fim, 

países na África subsaariana e América Latina parecem mostrar 

características geográficas e culturais que impactam o 

desenvolvimento de MPME’s e o ambiente de negócios. 

Empiricamente, a divisão étnica e as três dummies explicam 69% da 

variação em SME250. (BECK et al., 2005, p.17) 

 

 Já nas regressões com os indicadores de desigualdade, Beck et al. (op. cit.) 

não encontram coeficientes estatisticamente significantes para o SME250. Os autores 

apontam apenas que a significância do coeficiente da variável valor inicial (Pi, t-1), com 

sinal negativo, indica que há convergência no que diz respeito aos indicadores de 

pobreza. Cabe ressaltar também que o número de observações utilizadas pelos 

autores é muito baixo (40, no máximo), o que prejudica a possibilidade de chegar a 

conclusões consistentes. 

 

3.2. APLICAÇÃO DO MODELO NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS  

 

Utilizamos dados no nível municipal para o Brasil, com base nos dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Atlas do Desenvolvimento Humano 

(PNUD, 2013) e do Observatório da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 

(http://www.atlasbrasil.org.br/2013). A RAIS é uma pesquisa que abrange 

estabelecimentos formalizados e os funcionários destes, com informações no nível 

individual a respeito de salários, horas trabalhadas, etc. Os seguintes dados dessa 

pesquisa foram agrupados por município: percentual de trabalhadores em MPME’s, 

percentual da renda (do trabalho) oriunda das MPME’s, número de empresas inscritas 
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no SIMPLES, renda média por município e tamanho do estabelecimento. O PNUD 

(2013) fornece uma base com indicadores municipais para os anos de 1991, 2000 e 

2010. Os indicadores incluem taxa de desemprego, percentual da renda auferida 

pelos 80% mais pobres, percentual da renda auferida pelos 40% mais pobres, Índice 

de Gini e percentual do rendimento que é oriundo do trabalho. Os dados do 

Observatório da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (2014) mensuram a 

implantação de políticas públicas favoráveis às MPE’s no nível municipal. O indicador 

extraído e utilizado nos modelos foi a nota (de 0 a 10) dada ao município de acordo 

com a intensidade com que a política do uso do poder de compra é utilizada. Tal 

política refere-se à capacidade do município de adequar seus processos licitatórios 

de acordo com as orientações da Lei Geral (BRASIL, 2006) e fomentar a economia 

local via compras junto às micro e pequenas empresas, com o monitoramento dos 

resultados. 

Ao todo são 5.542 municípios na base de dados que utilizamos. Apresentamos 

primeiramente alguns gráficos e tabelas que ilustram a variação dos indicadores 

mencionados ao longo do tempo (1991 – 2000 – 2010) e entre os municípios. No 

período em questão, a desigualdade de renda foi reduzida no país, como mostra a 

tabela 3: 

TABELA 3: INDICADORES DE DESIGUALDADE - BRASIL 

 

Quando olhamos os indicadores no nível municipal, vemos que uma grande 

quantidade de municípios tem um Índice de Gini calculado inferior à média nacional. 

A média nacional do Índice de Gini, portanto, é muito maior do que a média simples 

dos 5.542 municípios – ou seja, os poucos municípios grandes são os mais desiguais. 

O gráfico 5 mostra a distribuição dos municípios em relação à média nacional. 

ANO GINI PREN40 PREN80

1991 0.63 6.72 32.79

2000 0.64 6.85 32.44

2010 0.60 8.59 36.60
GINI = Índice de Gini

PREN40 = percentual  da renda auferida pelos  40% mais  pobres  da população

PREN80 = percentual  da renda auferida pelos  80% mais  pobres  da população

Fonte: Elaboração própria; dados  do Atlas  PNUD (2013)

ANO GINI PREN40 PREN80

1991 0.63 6.72 32.79

2000 0.64 6.85 32.44

2010 0.60 8.59 36.60
GINI = Índice de Gini

PREN40 = percentual  da renda auferida pelos  40% mais  pobres  da população

PREN80 = percentual  da renda auferida pelos  80% mais  pobres  da população

Fonte: Elaboração própria; dados  do Atlas  PNUD (2013)
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GRÁFICO 5: DISTRIBUIÇÃO DO ÍNDICE DE GINI DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS EM 2010 

 

Fonte: Elaboração própria; Dados do PNUD (2013). 

 

O resumo dos dados municipais é apresentado nas tabelas 4 e 5, que 

apresentam as médias simples dos municípios para as variáveis: percentual da renda 

auferida pelos 40% mais pobres, percentual da renda auferida pelos 80% mais 

pobres, índice de Gini, percentual da renda do trabalho, taxa de desemprego e renda 

per capita (em R$ de agosto de 2010).  

TABELA 4: RESUMO DAS PRINCIPAIS VARIÁVEIS EM 2000 

 

Fonte: elaboração própria; output do STATA. Dados do Atlas PNUD (2013) 
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TABELA 5: RESUMO DAS PRINCIPAIS VARIÁVEIS EM 2010 

 

Fonte: elaboração própria; output do STATA. Dados do Atlas PNUD (2013) 

Observando o resumo dos dados, vemos que, além dos indicadores de 

desigualdade terem melhorado entre 2000 e 2010, chama a atenção o fato de o 

percentual do rendimento do trabalho (prentra~2000 e prentra~2010) ter diminuído 

em média 5,7 pontos percentuais entre 2000 e 2010 – caiu de 74,2% em 2000 para 

68,5% em 2010. Esse fato nos surpreende pois no período não houve aumento da 

taxa de desemprego: ela caiu, em média, de 9,6% para 6,2%, conforme as tabelas 4 

e 5 mostram. Se o desemprego houvesse aumentado, uma hipótese seria a de que o 

rendimento do trabalho caiu relativamente por causa do aumento do pagamento de 

seguro-desemprego. Como não é o caso, algumas possíveis explicações são: o 

aumento dos benefícios sociais ao longo da década (como o Bolsa Família) e o 

pagamento de aposentadorias por conta do envelhecimento da população. Apesar de 

isso não ser o foco deste trabalho, investigamos se existe alguma relação entre a 

variável rendimento do trabalho e a existência de micro e pequenas empresas nos 

municípios. 

 Analisando os indicadores por Unidade da Federação, observamos que a 

maioria dos estados teve uma leve piora na distribuição de renda entre 1991 e 2000 

e uma melhora mais relevante entre 2000 e 2010. A maior variação do Índice de Gini 

no segundo período foi a de Santa Catarina, com queda de 0,07 ponto, assim como 

Mato Grosso e Paraná.  
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TABELA 6: VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE GINI POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

 

Fonte: Elaboração própria, dados de PNUD (2013) 

A variação do indicador PREN80 demonstra que todos os estados, exceto 

Roraima, tiveram melhora na distribuição de renda conforme esse indicador. Os 

estados com maior variação foram Mato Grosso, Santa Catarina, Ceará e Paraná. Os 

estados com maior renda per capita – São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal – 

são os que mostraram menor evolução positiva na distribuição de renda, conforme 

mostra a tabela 7. 

Unidade da Federação 1991 2000
Variação 

91-00
2010

Variação 

00-10

Santa Catarina 0,55 0,56 0,01 0,49 -0,07

Paraná 0,60 0,60 0,00 0,53 -0,07

Mato Grosso 0,60 0,62 0,02 0,55 -0,07

Ceará 0,66 0,67 0,01 0,61 -0,06

Mato Grosso do Sul 0,60 0,62 0,02 0,56 -0,06

Tocantins 0,63 0,65 0,02 0,60 -0,05

Alagoas 0,63 0,68 0,05 0,63 -0,05

Goiás 0,59 0,60 0,01 0,55 -0,05

Minas Gerais 0,61 0,61 0,00 0,56 -0,05

Rio Grande do Norte 0,63 0,64 0,01 0,60 -0,04

Piauí 0,64 0,65 0,01 0,61 -0,04

Bahia 0,67 0,66 -0,01 0,62 -0,04

Pernambuco 0,65 0,66 0,01 0,62 -0,04

Rio Grande do Sul 0,59 0,58 -0,01 0,54 -0,04

Espírito Santo 0,60 0,60 0,00 0,56 -0,04

Rondônia 0,62 0,60 -0,02 0,56 -0,04

Maranhão 0,60 0,65 0,05 0,62 -0,03

Pará 0,62 0,65 0,03 0,62 -0,03

Sergipe 0,63 0,65 0,02 0,62 -0,03

Amapá 0,58 0,62 0,04 0,60 -0,02

Paraíba 0,64 0,63 -0,01 0,61 -0,02

Amazonas 0,62 0,67 0,05 0,65 -0,02

São Paulo 0,55 0,58 0,03 0,56 -0,02

Rio de Janeiro 0,61 0,60 -0,01 0,59 -0,01

Acre 0,63 0,64 0,01 0,63 -0,01

Distrito Federal 0,62 0,63 0,01 0,63 0,00

Roraima 0,63 0,61 -0,02 0,63 0,02
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TABELA 7: VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DA RENDA DOS 80% MAIS POBRES POR 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

 

Fonte: Elaboração própria, dados de PNUD (2013) 

Utilizando dados no nível municipal, fizemos estimações do impacto das 

MPME’s nos indicadores de desigualdade. O indicador SME250 foi calculado com 

base nos microdados da RAIS. Tais dados estavam disponíveis somente a partir de 

2007, de forma que não foi possível calcular o indicador para os mesmos anos para 

os quais temos os indicadores municipais (1991, 2000 e 2010) e montar dados em 

painel. Portanto, o indicador foi utilizado somente para o ano de 2010. 

As equações estimadas foram:  

 

Unidade da Federação 1991 2000
Variação 

91-00
2010

Variação 

00-10

Mato Grosso 35,82 33,61 -2,21 40,39 6,78

Santa Catarina 41,12 39,38 -1,74 45,91 6,53

Ceará 29,98 29,79 -0,19 35,86 6,07

Paraná 35,85 35,36 -0,49 41,43 6,07

Mato Grosso do Sul 34,68 33,45 -1,23 39,40 5,95

Minas Gerais 34,10 34,63 0,53 40,12 5,49

Goiás 36,61 34,72 -1,89 40,17 5,45

Alagoas 32,76 28,86 -3,90 34,03 5,17

Rondônia 34,07 35,47 1,40 40,51 5,04

Rio Grande do Norte 32,45 31,60 -0,85 35,98 4,38

Piauí 31,77 31,36 -0,41 35,66 4,30

Tocantins 32,92 31,72 -1,20 35,99 4,27

Bahia 28,93 30,79 1,86 34,94 4,15

Espírito Santo 35,64 35,28 -0,36 39,15 3,87

Rio Grande do Sul 37,16 37,47 0,31 41,28 3,81

Maranhão 35,33 31,50 -3,83 35,15 3,65

Pernambuco 30,19 30,21 0,02 33,82 3,61

Pará 33,76 31,75 -2,01 35,35 3,60

Paraíba 31,73 32,79 1,06 36,01 3,22

Sergipe 32,57 31,32 -1,25 34,24 2,92

Amazonas 34,08 29,71 -4,37 32,09 2,38

Amapá 37,70 33,79 -3,91 36,04 2,25

Acre 33,06 32,33 -0,73 34,23 1,90

São Paulo 39,81 37,18 -2,63 38,56 1,38

Rio de Janeiro 34,66 35,12 0,46 35,74 0,62

Distrito Federal 34,04 32,41 -1,63 32,80 0,39

Roraima 34,83 35,70 0,87 33,96 -1,74
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(1) varpren40i = α pren40i,2000 + β SME250i + γ Xi + εi  , em que: 

varpren40i = (pren40i,2010-pren40i,2000)  variação do indicador percentual da 

renda dos 40% mais pobres entre 2000 e 2010, no município i 

pren40i,2000 = nível inicial (2000) do indicador percentual da renda dos 40% mais 

pobres no município i 

SME250i = percentual da mão de obra que é empregada em empresas com até 

250 empregados no município i 

X i = características dos municípios utilizadas como variáveis de controle: 

variação da renda per capita entre 2000 e 2010 (varrdpc), População em Idade Ativa5 

(pia_2010), taxa de desemprego em 2010 (desemprego_2010), esperança de vida 

em 2010 (espvida_2010), o percentual de renda oriunda do trabalho (prentrab_2010) 

e a taxa de frequência ao ensino médio (t_flmed_2010).  

 

(2) varpren80i = α pren80i,2000 + β SME250i + γ Xi + εi  , em que: 

varpren80i = (pren80i,2010-pren80i,2000)  variação do indicador percentual da 

renda dos 80% mais pobres entre 2000 e 2010, no município i 

pren80i,2000 = nível inicial (2000) do indicador percentual da renda dos 80% mais 

pobres no município i 

SME250i = percentual da mão de obra que é empregada em empresas com até 

250 empregados no município i 

X i = variáveis de controle, idem equação (1) 

 

(3) varindginii = α ginii,2000 + β SME250i + γ Xi + εi  , em que: 

varindginii = (ginii,2010-ginii,2000)  variação do índice de Gini entre 2000 e 2010, 

no município i 

ginii,2000 = nível inicial (2000) do índice de Gini no município i 

                                                           
5 PIA: População em Idade Ativa – População residente com 10 anos de idade ou mais 
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SME250i = percentual da mão de obra que é empregada em empresas com até 

250 empregados no município i 

X i = variáveis de controle, idem equação (1) 

 

Os resultados pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) são 

resumidos na tabela 8. Verificamos que o indicador SME250 é estatisticamente 

significante (a 95%) para as variáveis dependentes varindgini e varpren40, com o 

sinal esperado, significando que a existência de mais trabalhadores em empresas de 

pequeno porte está relacionada à queda da desigualdade. No caso da variável 

varpren80, o parâmetro estimado para SME250 é significante porém com o sinal 

inverso ao esperado: mais trabalhadores em MPME’s está relacionado a aumento do 

índice de desigualdade. Uma possível explicação para este resultado seria que a 

camada mais rica da população (os 20% restantes) são mais beneficiados pela 

existência de MPME’s do que os 80% mais pobres por serem os proprietários das 

empresas. 

Os modelos estimados são de corte transversal e, portanto, segundo GUJARATI 

(2006), não há, a priori, problemas de autocorrelação com esse tipo de base de dados. 

Os testes de normalidade dos resíduos, assim como os testes de 

heterocedasticidade, estão apresentados no anexo 26. Também descartamos a 

multicolinearidade, tendo em vista que em nossos modelos não observamos seu 

sintoma clássico, ou seja, R² alto e estatísticas t baixas. 

                                                           
6 Todas as regressões foram realizadas por meio do software Stata com correção do problema 

da heterocedasticidade, através do comando vce(robust) que realiza uma correção de White  
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TABELA 8: RESULTADOS POR MQO 

 

Fonte: elaboração própria; output do Stata. 

Um possível problema nessas estimativas é a endogeneidade da variável 

SME250. Para tratar essa questão, realizamos estimativas utilizando variáveis 

instrumentais, conforme sugerido por Beck et al. (2005). Como instrumento, 

selecionamos uma variável que indica a intensidade com que o poder local (prefeitura) 

incentiva o segmento de empresas de pequeno porte por meio das compras públicas 

(compras_pub). Esta variável estaria correlacionada com o indicador SME250, na 

medida em que um maior valor de compras_pub reflete o incentivo que as pequenas 

empresas locais recebem. Utilizamos também como variável instrumental a renda per 

capita do município. O poder explicativo das variáveis instrumentais sobre o SME250 

é apresentado na tabela 9, resultado de uma regressão simples. Vemos que os 
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coeficientes de compras_pub e rdpc_2010, embora não tenham um valor alto, são 

estatisticamente significantes. 

 

TABELA 9: VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS 

 

Fonte: elaboração própria; output do Stata. 

Utilizando essas variáveis instrumentais, fizemos a estimação com o método dos 

Mínimos Quadrados em Dois Estágios (o teste de Hausman, demonstrando que 

existe de fato endogeneidade, é apresentado no anexo 2). 

Os resultados com o método de MQ2E (tabela 10) foram surpreendentes em 

relação ao resultado por MQO – os coeficientes estimados para SME250 possuem 

sinal inverso ao esperado e todos significantes a 99%. O resultado da regressão com 

a variável varpren80 não são apresentados na tabela 10 pois ela obteve um valor 

negativo para o R². Esses resultados indicam que, ao contrário do que esperávamos, 

a distribuição de renda municipal seria prejudicada pela existência de mais pessoas 

empregadas em micro e pequenas empresas. 
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TABELA 10: RESULTADOS POR MÍNIMOS QUADRADOS EM DOIS ESTÁGIOS 

 

Fonte: elaboração própria; output do Stata. 

Considerando a grande quantidade de municípios do país e a enorme diferença 

entre as cidades grandes e mais ricas em relação às mais pobres, realizamos os 

mesmos testes considerando somente os municípios de menor renda (com renda per 

capita menor do que R$500 em 2010). Primeiramente, apresentamos a tabela 11, que 

resume a participação das MPME’s em cada classificação (municípios com renda per 

capita inferior a R$500, superior a R$500 e total). 
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TABELA 11: MÉDIA DO SME250 POR FAIXA DE RENDA DO MUNICÍPIO 

 

Fonte: elaboração própria; dados extraídos do STATA 

 Os resultados são apresentados na tabela 12 (MQO) e 13 (MQDE).  

TABELA 12: RESULTADOS POR MQO FILTRANDO MUNICÍPIOS MAIS POBRES 

 

Fonte: elaboração própria; output do Stata. 

Número de 

municípios

Média 

SME250

Desvio 

padrão

Municípios com renda 

per capita inferior a 500
2.982 36,4% 23,1%

Municípios com renda 

per capita superior a 500
2.560 61,5% 16,9%

Total 5.542 48,0% 24,0%
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TABELA 13: RESULTADOS MÍNIMOS QUADRADOS EM DOIS ESTÁGIOS, FILTRANDO 

MUNICÍPIOS MAIS POBRES. 

 

Fonte: elaboração própria; output do Stata. 

 

Quando filtramos somente os municípios com renda per capita inferior a R$ 500, 

chegamos em resultados mais parecidos ao esperado para a variável dependente 

varpren40, tanto no método MQO quanto em MQDE.  

O modelo apresentado na tabela 13 indica que, nos municípios de menor renda 

per capita, a existência de mais empresas de pequeno porte melhora a distribuição 

de renda em favor da camada mais desfavorecida (40% mais pobres). Já nas 

regressões com a variável dependente varpren80 (variação do percentual da renda 
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dos 80% mais pobres), o indicador SME250 não apresentou resultado significante. O 

fato de SME250 não ser significativo no modelo (2) mas o ser no modelo (1) indica 

que o impacto das MPME’s se dá principalmente na população de mais baixa renda. 

Utilizando como variável dependente o índice de Gini (modelo 3), o parâmetro 

estimado para SME250 teve o sinal esperado (negativo) e significante. Ou seja, a 

existência de mais pessoas empregadas em MPME’s é relevante para a queda da 

desigualdade nesses municípios. 

As variáveis de controle indicam alguns resultados interessantes, tais como: a 

taxa de frequência ao ensino médio (t_flmed_2010) é positivamente relacionada a 

uma queda na desigualdade. Esta variável é significante nos 3 modelos apresentados 

na tabela 13. Já a taxa de desemprego (desempr~2010) não apresentou resultado 

significante, ou seja, não tem poder explicativo sobre o aumento ou redução da 

desigualdade. Os valores iniciais dos indicadores de distribuição de renda 

apresentaram resultados significantes e com sinal negativo nos 3 modelos. Esse 

resultado indica que os municípios nos quais a distribuição de renda era pior em 2000 

evoluíram mais do que os municípios onde a distribuição de renda era melhor – ou 

seja, a melhora na distribuição da renda no período entre 2000 e 2010 foi mais intensa 

naqueles municípios onde a desigualdade de renda era mais grave.  

Fizemos a regressão por MQO com os municípios mais ricos (renda per capita 

maior que R$500). Os resultados são apresentados na tabela 14: 
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TABELA 14: RESULTADOS POR MQO FILTRANDO MUNICÍPIOS MAIS RICOS 

 

Fonte: elaboração própria; output do Stata. 

 

Considerando somente a fatia dos municípios mais ricos, não podemos dizer 

que as micro e pequenas empresas tiveram algum impacto na distribuição de renda, 

pois os coeficientes não são significantes para o SME250. Nesse grupo de 

municípios, não foi possível fazer a estimativa por Mínimos Quadrados em Dois 

Estágios, pois as variáveis instrumentais não tem poder explicativo sobre o indicador 

SME250. É interessante notar, voltando à tabela 11, que nos municípios mais ricos a 

média do indicador SME250 é 61%, enquanto nos mais pobres é 36%. Fica claro que, 

embora nos municípios mais ricos a variável SME250 não tenha poder explicativo 
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sobre os indicadores de desigualdade, a média do percentual de trabalhadores 

empregados em empresas de pequeno porte é maior do que nos municípios mais 

pobres, ou seja, os municípios onde as MPME's tem mais peso relativo na força de 

trabalho são mais ricos. 

Fizemos alguns testes adicionais para avaliar a relação entre o indicador 

SME250 e o percentual da renda oriunda do trabalho. Entendemos que é interessante 

investigar essa variável pois, conforme já mencionado, ela sofreu uma piora 

significativa no período analisado. Buscamos comprovar, portanto, se existe alguma 

relevância das empresas de pequeno porte para que aumente o percentual de renda 

oriunda do trabalho.  Os resultados são descritos na tabela 15, na qual os modelos 1 

e 2 se referem ao total dos municípios, 3 e 4 aos municípios mais pobres e, por fim, 

os modelos 5 e 6 incluem os municípios mais ricos. Os modelos 1, 3 e 5 foram 

estimativas por MQO e os restantes utilizando as variáveis instrumentais.  

TABELA 15: RESULTADOS PARA VARIAÇÃO DA RENDA DO TRABALHO 

 

Fonte: elaboração própria; output do Stata. 

Os resultados são parecidos com os apresentados anteriormente: quando 

filtramos os municípios mais ricos, o modelo não tem um resultado conclusivo. 

Considerando a base total e a estimativa somente com os municípios mais pobres, 

os resultados são melhores e temos coeficientes significantes e positivos para 
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SME250. Esses resultados indicam que a participação das pequenas empresas na 

geração de emprego tem grande importância para aumentar o percentual da renda 

oriunda do trabalho – ou seja, com a existência de mais oportunidades de emprego 

oferecidas pelas MPME’s, as pessoas ficam menos dependentes de outras formas de 

rendimento como aposentadorias ou auxílios governamentais. 

 

4.  CONCLUSÃO 

 

Este trabalho identificou que a existência de empresas de pequeno porte tem 

impacto significativo na melhora da distribuição de renda, tornando-a menos desigual 

nos municípios brasileiros de menor renda per capita. Sabemos que a melhoria na 

distribuição de renda na última década não foi causada unicamente pelo aumento do 

emprego em pequenas empresas – o governo realizou amplos programas sociais com 

foco na distribuição de renda nesse período – mas a nossa análise mostrou que o 

papel das MPME’s é importante para a geração de renda, especialmente para a 

camada mais pobre da população (40%) e tem um impacto significativo na redução 

do Índice de Gini dos municípios mais pobres.  O outro indicador de distribuição de 

renda que nós avaliamos – o percentual da renda dos 80% mais pobres – não 

apresentou resultado estatisticamente significante para esse grupo de cidades, 

indicando que o impacto maior das MPME’s se dá na camada mais pobre da 

população. 

Considerando a totalidade dos municípios não podemos chegar às mesmas 

conclusões. Nos municípios de maior renda per capita, identificamos que a 

participação das micro e pequenas empresas na geração de empregos é até maior 

(conforme mostramos na tabela 11) mas elas não são capazes de ter impacto positivo 

na distribuição de renda. 

Outro resultado importante que identificamos foi a relevância das MPME’s para 

aumentar a renda oriunda do trabalho. De forma geral, as estatísticas mostram que, 

entre 2000 e 2010, o percentual da renda do trabalho diminuiu drasticamente, 

especialmente em municípios menores. Isso significa que a renda de seguridade 

social e de aposentadorias tiveram aumento relativo à renda do trabalho, o que não 

é desejável porque significa que, comparando 2010 com 2000, a renda da população 
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depende mais da assistência do governo do que do seu próprio trabalho – apesar de 

a taxa de desemprego ter sido reduzida nesse período. Nosso modelo mostrou, 

porém, que o indicador SME250 é estatisticamente significante para explicar a 

variação no percentual da renda do trabalho: a existência de mais posições de 

trabalho em pequenas empresas aumenta a geração de renda dos trabalhadores e 

reduz a dependência de programas governamentais. Nós identificamos que, 

especialmente nas cidades mais pobres, o emprego em MPME’s é estatisticamente 

significante para explicar o incremento da renda oriunda do trabalho.  

Adicionalmente, nosso trabalho mostrou que os municípios mais ricos têm maior 

porcentual de trabalhadores em MPME’s, o que nos leva a concluir que maiores 

incentivos a esse setor podem impactar significativamente na elevação da renda em 

nível municipal. Contudo, devemos ressalvar que essa ideia não é corroborada pela 

análise que fizemos em alguns países selecionados (tabela 2), conforme comentamos 

no capítulo 1.  

As informações analisadas mostram que no Brasil o segmento de empresas de 

pequeno porte não é irrelevante e vem crescendo nos últimos anos. São empresas 

que, embora não sejam as condutoras do crescimento econômico no Brasil, são muito 

importantes para a geração de renda e de empregos nos segmentos mais 

desfavorecidos da população e principalmente nos municípios mais pobres.  
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ANEXO 1: NOTAS METODOLÓGICAS 

 

a) Critério utilizado no Anuário do SEBRAE, para os dados da RAIS: 

 

 

b) Definições (Banco Mundial): 

 

 

c) Países analisados por BECK et al. (2005): 

Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Camarões, Chile, Colômbia, Costa 

do Marfim, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Equador, Finlândia, França, 

Alemanha, Gana, Grécia, Guatemala. Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Quênia, Coréia, 

Luxemburgo, México, Holanda, Nigéria, Panamá, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, 

Indústria (1) Comércio e Serviços (2)

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas

Pequena empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas

Média empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas

Grande empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais

Fonte: SEBRAE

Elaboração: DIEESE
Nota: (1) As mesmas delimitações de porte foram utilizadas para o setor de construção

          (2) O setor serviços nao inclui administração pública e serviço doméstico

Porte
Setores

País Ano

Micro Pequena Média

Rússia 2008 1-15 16-100 101-250

Brasil 2007 0-9 10-49 50-249

África do Sul 2004

Agri <10, other <20; t<R 

6mil (differentiated by 

sector)

<50; t<R 32mil 

(differentiated by sector)

Agri <100; other <200; t<R 

64mil  (differentiated by 

sector)

China 2009

new classification, which 

might include micro will 

take effect at the end of 

2010 or 2011

<300 Indstr. 

<600 Constr. 

<100 Wholesale 

<100 Retail 

<500 Transp. 

<400 Post 

<400 in 

Hotels&Restaurants

<2000 Indstr. 

<3000 Constr. 

<200 Wholesale 

<500 Retail 

<3000 Transp. 

<1000 Post 

<800 in 

Hotels&Restaurants

Índia 2007
Mfg.: Invst. < US$ 50,000, 

Servc.: Invst. < US$ 20,000

Mfg.: Invst < US$ 1 mil, 

Servc.: Invst. < US$ 0.4 

mil

Mfg.: Invst. < US$ 2 mil, 

Servc: Invst. < US$ 1 mil

Definições MPME (número de empregados,  exceto onde estiver 

indicado)
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Romênia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Taiwan, Tanzânia, Tailândia, Turquia, Reino 

Unido, Zâmbia e Zimbábue. 

 

d) Atlas method: 

GNI per capita, (anteriormente denominado GNP per capita) é o rendimento 

nacional bruto, convertidos em dólares dos Estados Unidos usando o método Atlas 

do Banco Mundial, dividido pela população semestral. GNI é a soma do valor 

acrescentado por todos os produtores residentes além de qualquer produto dos 

impostos (menos os subsídios) não incluídos na avaliação da produção e as receitas 

líquidas dos rendimentos primários (compensação dos trabalhadores e dos 

rendimentos de propriedade) do estrangeiro. GNI, calculado em moeda nacional, é 

geralmente convertida em dólares dos Estados Unidos em taxas de câmbio oficiais 

para comparações entre as economias, embora uma taxa alternativa seja utilizada 

quando a taxa de câmbio oficial diverge excepcionalmente da taxa realmente aplicada 

em transações internacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ANEXO 2: TESTES DE ENDOGENEIDADE, HETEROCEDASTICIDADE E 

NORMALIDADE DOS RESÍDUOS 

 

1. Testes de Hausman (endogeneidade) 

Os testes apresentados indicam que há, de fato, endogeneidade no modelo 

estimado por MQO. 

  

a) Variável dependente varpren40 

 

Modelo utilizado no teste (filtrando cidades renda per capita inferior a R$500):  

varpren40i = α pren40i,2000 + β SME250i + γ1 varrdpci + + γ2 piai, 2000 + γ3 desempri,2000 + γ4 espvidai,2000 

+ γ5 prentrai,2000 + γ6 t_flmedi,2000 + εi   

Variáveis instrumentais no MQ2E: compras_pub e rdpc_2010 

 

 

A hipótese nula de ausência de endogeneidade é rejeitada. 
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b) Variável dependente varpren80 

Modelo utilizado no teste (filtrando cidades renda per capita inferior a R$500):  

Varpren80i = α pren80i,2000 + β SME250i + γ1 varrdpci + + γ2 piai, 2000 + γ3 desempri,2000 + γ4 espvidai,2000 

+ γ5 prentrai,2000 + γ6 t_flmedi,2000 + εi   

Variáveis instrumentais no MQ2E: compras_pub e rdpc_2010 

 

 

A hipótese nula de ausência de endogeneidade é rejeitada. 

 

c) Variável dependente varindgini 

varindginii = α ginii,2000 + β SME250i + γ1 varrdpci + + γ2 piai, 2000 + γ3 desempri,2000 + γ4 

espvidai,2000 + γ5 prentrai,2000 + γ6 t_flmedi,2000 + εi   

Variáveis instrumentais no MQ2E: compras_pub e rdpc_2010 

 



48 
 

 

 

Neste caso, o teste é inconsistente. 

 

 

2. Testes Breusch-Pagan – Heterocedasticiade 

Os testes de Breusch-Pagan confirmam que existe heterocedasticidade em 

alguns modelos, problema que foi corrigido através de uma correção de White 

no Stata. 

a) Variável dependente varpren40  

Modelo utilizado no teste (MQO):  

varpren40i = α pren40i,2000 + β SME250i + γ1 varrdpci + + γ2 piai, 2000 + γ3 desempri,2000 + γ4 

espvidai,2000 + γ5 prentrai,2000 + γ6 t_flmedi,2000 + εi   

 

O resultado mostra que o modelo não possui heterocedasticidade 
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b) Variável dependente varpren80 

Modelo utilizado no teste (MQO):  

varpren80i = α pren80i,2000 + β SME250i + γ1 varrdpci + + γ2 piai, 2000 + γ3 desempri,2000 + γ4 

espvidai,2000 + γ5 prentrai,2000 + γ6 t_flmedi,2000 + εi   

 

O resultado do teste mostra que o modelo possui heterocedasticidade. 

 

c) Variável dependente varindgini 

Modelo utilizado no teste (MQO):  

varindgini80i = α ginii,2000 + β SME250i + γ1 varrdpci + + γ2 piai, 2000 + γ3 desempri,2000 + γ4 

espvidai,2000 + γ5 prentrai,2000 + γ6 t_flmedi,2000 + εi   

 

O resultado do teste mostra que o modelo possui heterocedasticidade. 
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3. Normalidade dos resíduos  

Os gráficos da distribuição dos resíduos das regressões apresentadas na tabela 

13 são apresentados a seguir. O exame visual apontou a confirmação do 

pressuposto da normalidade dos resíduos. 

  

a) Variável dependente varpren40  

 

 

b) Variável dependente varpren80  
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c) Variável dependente varindgini 
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