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RESUMO 

Este estudo se voltou para a análise das mIcro, pequenas e médias empresas 

brasileiras e angolanas, entendendo as relações entre elas ao longo do desenvolvimento dos 

dois países, respeitadas as diferenças{, com o objetivo de identificar medidas capazes de 

facilitar-lhes o desenvolvimento, principalmente em Angola. Observou que as MPMEs 

vêm resistindo espantosamente aos processos históricos de concentração e centralização 

econômica carateristicos das economias em apreço, o que as toma fundamentais para o 

desenvolvimento sócio-político-econômico das nações estudadas. Para corroborar a idéia de 

que o megaestado está fadado ao fracasso, o estudo se concentrou em um capítulo na 

análise do papel do Estado ressaltando o seu caráter centralizador e a não- participação do 

cidadão angolano nas decisões. Considera fundamental um Estado em que esse cidadão 

possa realmente participar, sem deixar de chamar a atenção para o fato de que uma 

economia de mercado exige a participação de todos. A pesquisa de campo, porém, pareceu 

incipiente devido à dificuldade que foi encontrada para que empresários brasileiros e 

angolanos respondessem ao questionário pedido. Dos 200 questionários enviados apenas 

04 angolanos e 10 brasileiros responderam. Os resultados demonstraram uma imensa 

insatisfação dos microempresários brasileiros e angolanos no que se refere à eficiência e 

eficácia do SEBRAE e do INAPEM, órgãos diretamente ligados aos empresários. E ambos 

os casos, eles se ressentem do pouco caso com que são tratados e propõem menos 

dificuldades para o desenvolvimento de suas atividades laborativas. Conclui que as 

MPMEs brasileiras e angolanas se constituem em segmento importante capaz de gerar 

renda para grandes contingente populacionais. Sugere a adoção de uma política industrial e 

tecnológica como meio de alavancar não apenas a economia, mas também de viabilizar a 

retomada de crescimento dos dois países em uma nova ordem mais competitiva e 

globalizada. 
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CAPÍTULO I 

1. APRESENTAÇÃO 

As micro e pequenas empresas sempre existiram, até mesmo antes das grandes 

empresas. As relações entre elas vêm sendo objeto de análise por vários economistas, 

acadêmicos e políticos, ao longo do desenvolvimento capitalista. 

Observamos que as empresas de pequeno porte resistem espantosamente aos 

processos históricos de concentração e centralização econômica, representando, 

atualmente, um segmento importante nas atividades agro-industriais, comerciais e de 

serviços, responsáveis pela geração de empregos, salário, produto nacional e arrecadação 

de impostos. 

Nesse sentido, o fortalecimento dessas empresas se reflete, de forma direta, em 

estabilidade e equilíbrio para a economia, principalmente nos países em desenvolvimento, 

onde os rápidos processos de urbanização, aliados aos processos recessivos e ao baixo 

índice de poupança interna, direcionada para investimentos, como o caso do Brasil e de 

Angola, se conjugam numa forte pressão sobre o mercado de trabalho, aumentando a 

necessidade de maior geração de empregos, que pode vir a ser atendida pela ampliação dos 

espaços das micro e pequenas empresas. 



2 

o papel desempenhado pelas pequenas empresas em todos os países independe do 

seu grau de desenvolvimento ou regime político. Na verdade, transcende a esfera da. 

contribuição meramente social enquanto geradora de empregos e passa a representar um 

importante mecanismo de mobilidade social. E, nos dias de hoje, considerada à grande 

contribuição das empresas de menor porte, o mito de que somente o grande capital poderia 

se valer de inovações tecnológicas parece destinado a desaparecer. 

Desse modo, a discussão a respeito de micro e PMEs, hoje, insere-se no terreno de 

suas possibilidades sócio-político-econômicas e institucionais para a sua capacidade de 

inserção mais competitiva no sistema econômico capitalista. 

Do ponto de vista teórico, a discussão atual sobre as empresas de pequeno porte 

deixou a esfera da discussão da sobrevivência ou não desses empreendimentos e passou 

para uma discussão na qual a questão central concentra-se em quais as condições em que o 

processo de inserção dessas empresas se dá, quais os seus novos papéis e funções na 

estrutura econômica capitalista. A resposta a esse questionamento só poderá ser feita 

através de estudos mais amplos que incluam o processo de desenvolvimento econômico 

nacional e internacional, onde deve estar inserida uma análise estrutural e conjuntural de 

cada ramo econômico, no qual as hipóteses que formam o paradigma geral podem ser 

especificamente avaliadas. 

As razões para a mudança do enfoque estão, no momento atual, descritas como de 

transformações, delineadas por mudanças nas estruturas econômicas, marcadas em 

diversas economias do mundo, que impulsionam mudanças no mercado, no perfil 

concorrencial, nas formas operacionais e organizacionais das empresas, ou seja, 



transformam e modificam relações e regras de conduta no padrão de desenvolvimento 

econômico. 
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A nível mundial, essas mudanças vêm se corporificando, a partir das últimas 

décadas, refletindo-se em transformações nas relações entre os diversos agentes 

econômicos da estrutura produtiva. Nessa linha, assistimos a transformações SOCiaiS, 

técnicas, organizacionais, econômicas e políticas que marcam uma nova etapa, na qual o 

debate sobre o pequeno capital ganha espaço. Ao se alterarem as condições sócio-políticas 

e econômicas, também se altera a maneira de alisar e conceber as organizações, o trabalho 

e os sistemas de produção. 

Neste contexto, é que se msere a Administração Pública, baseada no modelo 

gerencial, que dá ênfase ao cliente- destinatário do seu serviço, como meio adequado de 

aproximar o governo e destinatários. Assim, como fenômeno de superestrutura, a 

organização governamental é, também, condicionada, por aqueles mesmos fatores. 

A conjugação desses fatores é que determina o "tônus" do processo governamental. 

É partindo desses pressupostos que o presente estudo procurou: (1) estudar e 

identificar os principais problemas das micro, pequenas e médias empresas para formar e 

criar uma visão de conjunto que permita um entendimento dos mesmos; (2) identificar os 

obstáculos básicos que limitam o desenvolvimento das micro pequenas e médias empresas 

em Angola e no Brasil; (3) analisar o desempenho do Instituto Nacional de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas em Angola -INAPEM, comparando-o mais especificamente 

com os CEBRAE e SEBRAE brasileiro, com os Estados Unidos da América do Norte e 
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com alguns países da Europa em matéria de apoio e fomento às pequenas e médias 

empresas e, finalmente, (4) apresentar subsídios concretos que contribuam para que os 

pequenos empresários devidamente estruturados, possam passar a exercer pressão política 

legítima e, assim, garantirem os espaços necessários para o exercício pleno de seu direito 

de produzir e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Angola. 

Este estudo não possuiu a pretensão de representar uma panacéia que equacionasse 

todas as preocupações que se levantam em relação à problemática das micro, pequenas e 

médias empresas. O que pretendemos foi iniciar um debate voltado para a atuação do 

Estado nas economias do Terceiro Mundo, em particular para Angola e Brasil na busca de 

soluções para o efetivo desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas em 

Angola. 

Dessa forma, o presente estudo pretendeu considerar a importância significativa do 

apoio da política oficial do Estado, sob as mais diversas formas. 

Buscamos, ainda, distinguir as discrepâncias marcantes entre as normas, a prática e 

a identificação dos "Ioci" efetivos do poder de decisão. Dentro desse mesmo enfoque, 

foram consideradas as variáveis administrativas e econômicas, estimulando a mudança da 

cultura, chamando a atenção de todos os segmentos para as questões das MPMES que 

devem passar a ser equacionadas dentro de estratégias de transformação econômicas e 

sociais, considerando o papel que as micro, pequenas e médias empresas desempenham 

no crescimento econômico, pois possuem a flexibilidade locacional; atuam como 

complemento às grandes empresas e, como geradoras de postos de trabalho e renda, além 

de participar na geração do produto nacional e na estrutura das exportações. 
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Relativamente ao horizonte espacial, o estudo pretendeu partir de uma revisão da 

literatura onde se evidenciou a importância das micro, pequenas e médias empresas no 

Brasil e em Angola através do tempo, detendo-se, nos órgãos de apoio e fomento 

brasileiros e angolanos CEBRAE, SEBRAE, BNDES), F AEN E INAPEM. 

A relevância do estudo está na possibilidade de compararem-se o papel das MPMES 

e, concomitantemente, o papel do Estado em duas economias aparentemente diversas em 

seu desenvolvimento: a brasileira, com problemas estruturais, mas sem o fantasma da 

guerra civil, e a angolana, totalmente devastada pela guerra, com problemas seríssimos na 

busca de uma melhor performance econômica e social. 

A comparação com o caso brasileiro passa a ser entendida como divulgação de 

conhecimentos, além de possibilitar a compreensão da necessidade de medidas de impacto 

real na busca do incremento das empresas em apreço. 

Do ponto de vista social, a pesquisa é relevante para a comunidade angolana carente 

ou não, pois a paz só se consubstancia com crescimento econômico e qualidade de vida 

para a população. As PMEs são essenciais ao relançamento da produção, condição que sine 

qua non ao crescimento econômico. Embora as empresas constituam uma categoria 

econômica, elas têm implicações nas esferas político, social e cultural. 

Ressalte-se, ainda, a relevância para a pesquisadora em dois níveis. De um lado, 

como pertencente à comunidade angolana, logo inserida no contexto sócio-político

econômico de Angola, de outro, como pesquisadora observadora, na busca de uma maior 
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amplitude de conhecimentos que lhe permitam, realmente, inserir-se no campo da 

Administração Pública. 

Pelo exposto, entendemos que a diversidade característica das micro e PMEs 

inviabiliza tratá-las como uma questão genérica tanto no que diz respeito às possibilidades 

de sua sobrevivência quanto à definição de políticas econômicas governamentais que 

possam representar o aporte institucional de base para o seu crescimento, inseridas, num 

plano de desenvolvimento econômico mais amplo. 

Assim, ao pesquisar acerca das micro, pequenas e médias empresas de Angola e do 

Brasil, este trabalho se voltou para o caso específico da atuação governamental no que se 

refere à criação, desenvolvimento e incremento desses segmentos econômicos. A ênfase 

recaiu sobre as perspectivas dos empresários brasileiros e angolanos quanto às políticas de 

apoio e incremento às MPMEs, por se considerar essas expectativas como foco de atenção 

desse segmento. 

No capítulo segundo, analisamos o papel das PMEs em países selecionados e as 

mudanças impostas pelas transformações ocorridas no sistema econômico mundial nas 

últimas décadas. Analisamos, também, as interferências do meio externo às PMEs que se 

diferenciam em se tratando de países desenvolvidos e em desenvolvimento.:fara 

completar, discutimos o quadro institucional que serve de base para o desenvolvimento das 

PMEs em países como a Itália, o Japão, a Coréia e os Estados Unidos. 

No terceiro, discute-se o papel do Estado nas MPMEs brasileira e angolanas 

evidenciando a importância do papel do Estado nesse contexto. 
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No quarto, descreveram-se os procedimentos metodológicos para o estudo. 

No quinto, procedeu-se à análise dos resultados dos questionários distribuídos entre 

micro, pequenos e médio empresários. 

No sexto, apresentaram-se a conclusão e as recomendações do estudo. 

Seguem-se a bibliografia e os anexos. 



CAPÍTULO 11 

2. ABORDAGEM TEÓRICA 

2.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, pretendemos determinar o papel das MPMEs na economia, bem 

como delinear o quadro institucional de apoio a essas empresas em alguns países 

desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. 

Em pnmeuo lugar, propusemos uma análise da importância das MPMEs na 

economia mundial, que devido à introdução de um novo paradigma tecnológico, a 

variabilidade dos processos e relações, dos produtos e o crescimento dos mercados, passa a 

ser mais importante do que a questão ligada à geração de empregos na economia. Em 

seguida, analisamos as interferências do meio externo nas MPMEs que se diferenciam de 

acordo com o desenvolvimento ou não dos países em apreço. E, finalmente, nos voltamos 

para a análise de todos esses questionamentos sob o prisma do aparato institucional 

desenvolvido para apoio dessas empresas na Coréia, nos Estados Unidos e no Japão. 
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2.2. O PAPEL DAS PMES NO MUNDO 

Sabemos que, ao longo do século XX, o poder econômico, nos países 

industrializados, se caracterizou pelo domínio da grande empresa, que, sempre, se 

apresentou como a força produtiva mais forte e poderosa, reduzindo, a capacidade de se 

avaliar a contribuição da micro e das pequena e média empresas. 

No entanto, a transição econômica verificada nos países industrializados, decorrente 

da inovação tecnológica, conduziu a uma reestruturação econômica fundamental nos 

negócios e nas estratégias comerciais. As organizações comerciais precisaram se 

reestruturar para se adaptar ao ritmo acelerado das mudanças tecnológicas e dos mercados. 

Foi, assim, que a importância das micro, pequenas e médias empresas se consolidou. No 

Brasil, na Europa Ocidental, na Ásia e nos EUA, a implementação e o estímulo das micro, 

pequenas e médias empresas foram considerados fundamentais no processo de 

desenvolvimento econômico. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a pequena empresa atuou como importante vetor 

econômico, contribuindo fortemente na geração de empregos e do espírito comercial, 

tendo os cidadãos se voltado para a aquisição do negócio próprio como forma de gerar 

capital. As pessoas se foram voltando para o trabalho autônomo, na busca de maior 

liberdade e de auto-realização. 

Atualmente, em todo mundo, verificamos a tendência da adoção das micro, pequenas 

e médias empresas como meio de retomar o crescimento. Nos últimos anos, tem havido 

uma mudança no quadro da economia mundial. Estas mudanças foram impulsionadas por 



10 

fatores como liberalização das economias nacionais e o rápido desenvolvimento da 

tecnologia (principalmente a eletrônica) culminando na formação de uma economia global 

de mercado onde nenhum País pode controlar sozinho a dinâmica econômica 

(T AKASHASlll, 1992,p.9). 

o papel desempenhado pelas MPMEs em todos os países, independe do grau de seu 

desenvolvimento ou regime político~ está além do aspecto quantitativo e do campo da 

economia. l 

Em alguns países capitalistas, o maior desempenho das PMEs e, até mesmo sua 

maior capacidade de sobrevivência, está associado à maior reestruturação sofrida pelas 

grandes empresas (GEs), que partiram em busca de uma maior reorganização da produção, 

do desenvolvimento de novos mercados e produtos e da aplicação de estratégias associadas 

a uma maior diversificação de sua base produtiva, resultando em novas formas de relações 

PMEs/GEs. 

Este cenário vem se modificando nos últimos anos. Toda a redução de empregos 

industriais nos Estados Unidos ocorreu nas grandes empresas. No período de 1988 a 1990, 

naquele País, as pequenas empresas responderam por 3,2 milhões de novos empregos, 

época em que as GEs tiveram um déficit líquido de 5000.000 empregos. Nesta esteira, 

(DRUCKER, 1992) afirma que: 

1 Segundo trabalho publicado pelo CNI-DAMPI, as pequenas empresas respondem por mais de 90010 do 
número de estabelecimentos em todo o mundo. Empregam cerca da metade da mão-de-obra mundial e 
são responsáveis pela criação da maior parte dos novos empregos tanto em paises como Estados Unidos, 
Alemanha, Japão, Tigres Asiáticos bem como países do Leste Europeu que buscam nas PMEs que 
buscam nas PMEs a solução de problemas sociais. 



"também com relação à posição no mercado, à exportações e à lucratividade, as 
pequenas e médias empresas tiveram resultados superiores aos das grandes empresas. 
A inversão da dinâmica do tamanho ocorre, também, nos demais países desenvolvidos, 
até mesmo no Japão, onde ser maior era sempre ser melhor"(p.26). 
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Para corroborar suas assertivas, DRUCK.ER (Op. Cit. p.27) chama a atenção para o 

dualismo existente entre, de um lado, indústrias manufatureiras de base material (que 

viabilizaram o crescimento mundial desde o início do século) e, de outro, indústrias com 

base na informação e na ciência (farmacêuticas, telecomunicações, informática) que vêm 

dominando o crescimento mundial nos últimos trinta anos. 

Nessa linha, há uma desmistificação de que o processo de inovação só é possível em 

grandes empresas. Os avanços tecnológicos, somados às mudanças de hábito dos 

consumidores em direção a produtos e serviços mais personalizados, encontraram na 

criatividade e flexibilidade das MPMEs pronta resposta. 

No Canadá, os dados de 1990 revelaram a importância das MPMEs na geração de 

empregos. Dos 1,2 milhões de novos empregos criados no período de 1978 a 1985, 

709.000 (59,6% ) do total foram criados por empresas que empregavam menos de cinco 

pessoas. Este padrão é constante em todas as regiões do País. No final de 1985, das mais 

de 800.000 empresas que empregam pelo menos uma pessoa, 20% delas tinham menos de 

um ano (BULLOCH, 1990,p.25). 

Em alguns países europeus, como a França e a Itália, as PMEs vêm se destacando 

pelo crescimento do emprego em termos absolutos, mesmo em períodos de crise 

econômica. Na Espanha, na década de 80, as PMEs tiveram um crescimento melhor e, por 
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isso, aumentaram sua participação no emprego total. As GEs espanholas perderam, em 

conjunto, cerca de 30% do emprego, enquanto as PMEs perderam apenas 12%. E, se 

analisarmos apenas os empregos gerados pela abertura de novos estabelecimentos no 

período, verificaremos que 85% foram provenientes das PMEs .2 

2.3. ESTRUTURA DAS PMES 

A estrutura das PMEs em países desenvolvidos varia significativamente da estrutura 

das mesmas PMEs em países em desenvolvimento (ou com um processo de 

industrialização tardia como o Brasil). As descontinuidades tecnológicas representam o 

ponto fundamental dessa questão, dado que diferentes condições de reprodução implicam 

diferenças significativas da estrutura da organização industrial. 

Existem elementos comuns, do ponto de vista global, que se apresentam tanto para 

as PMEs em países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento, desde acesso 

ao crédito e à tecnologia, até ao conhecimento e aplicação de modernos processos de 

organização administrativa. Estes elementos, no seu total, representam o apoio para as 

PMEs se expandirem e, até mesmo, sobreviverem, tendo, como pano de fundo, a 

institucionalização ou não da intervenção estatal onde as PMEs se encontram. 

Nos países desenvolvidos, o apoio às PMEs faz parte de uma política seletiva 

caracterizada por apoio a setores específicos que têm grande contribuição para o 

desenvolvimento industrial, tanto no curto como no longo prazo, a partir do qual são 

2 CNI-DAMPI. Op. Cit. p. 17. 
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definidos os papéis e espaços que cabem a cada unidade produtiva. 

Nos países em desenvolvimento, as PMEs sofrem pressões maIores quanto à 

participação política do Estado. Nesses, o Estado concentra recursos e esforços nos 

grandes empreendimentos, através de beneficios diretos ou indiretos ao grande capital 

nacional, estrangeiro ou estatal (FERREIRA, 1985,p.2). 

Nessa perspectiva, os programas de apoio governamental às PMEs, nos países em 

desenvolvimento, resumem-se em ações marginais, representadas, muito mais por funções 

políticas e legitimadoras do sistema, não se consubstanciando numa verdadeira política 

econômica hegemônica que defina os rumos e as diretrizes a uma industrialização que 

priorize o desenvolvimento das PMES. 

2.3.1. As PMEs e a Economia Informal 

A economia informal é entendida, neste estudo, como o somatório de atividades 

econômicas não registradas pela contabilidade nacional de um país. Existe em toda a parte, 

apesar de ser, mais ou menos representativa, dependendo do País em questão, do seu grau 

de desenvolvimento e da burocracia institucional. 

A economia informal chega a representar 17% na Itália (SOLIMEO, 1991,p.27). No 

entanto, em países em desenvolvimento, onde o mercado de trabalho não consegue gerar 

oferta suficiente de empregos formais, em resposta à demanda crescente (desemprego 

estrutural), os índices de informalidade são bem superiores aos demais nos países 

desenvolvidos. 
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Além da necessidade de criar emprego, a informalidade se fortalece graças à rigidez 

e à complexidade das normas regulamentadoras e/ou da elevada tributação fortalecida por 

legislações rígidas, que inviabilizam o processo de legalização da empresa. 

Dessa forma, a informalidade da economia traz mais aspectos negativos para o 

sistema econômico como um todo, que positivos. Quando consegue gerar emprego e 

renda, tem aspectos positivos; mas, no conjunto, os reflexos são negativos por seu impacto 

sobre a receita pública e pela concorrência desigual com as PMEs legalizadas que 

suportam o ônus da formalização, ainda, sobre o aspecto da produtividade e proteção do 

trabalhador (SOLIMEO, 1991,p.27). 

Por outro lado, as PMEs formais gozam de privilégios em determinados países, nos 

quais as empresas informais não têm acesso a benesses como crédito facilitado, concessões 

em termos de divisas, restrições de competição através de tarifas, cotas, licenças 

comerciais e até padrões de determinados produtos. 

2.3.2. As Políticas Governamentais e as PMEs 

As políticas governamentais representam o maior fator de interferência externa para 

as PMEs. Elas se diferenciam em grau de contribuição de país para país embora os 

problemas internos, associados a essas empresas, em essência, sejam similares em todo o 

mundo. 

o maior estímulo que os governos podem dar à criação, crescimento e modernização 
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das PMEs está associado à estabilidade política e econômica e às regras que regem as 

atividades empresariais, somadas à liberdade de "empreendedor" (SOLIMEO, 1991,p.20). 

Isto implica formulação de políticas governamentais direcionadas ao provimento de uma 

infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das empresas e, principalmente, da 

educação. 

Nos países em desenvolvimento, as políticas governamentais deveriam estar mais 

associadas a um tratamento diferenciado na esfera burocrática e fiscal que pudesse 

assegurar, efetivamente, igualdade competiti~ entre as PMEs e as GEs. Assim, 

conquistas sindicais de trabalhadores por melhores políticas salariais atingem, 

indiscriminadamente, todas as empresas, independentemente de seu tamanho ou do 

faturamento, como é o caso do Brasil. 

No cerne dessa discussão FAJNZYLBER (1983) considera que: 

"O apoio para integrar eficientemente as pequenas e médias empresas em torno do 
eixo central constituído por grandes empresas deve concentrar-se naqueles ramos 
dos quais, pelo grau de especialização, pela existência de escalas reduzidas de 
produção e pela ausência de economias de escala ou pela dispersão regional de 
demanda, a PME adquire uma relevância que transcende a dinâmica político-tática e 
se converte em elemento essencial de uma estratégia destinada a satisfazer 
necessidades desenvolvendo - centralizada e criativamente - as potencialidades 
nacionais" (p.43). 

Para esse autor, as medidas de apolO e fortalecimento das pequenas e médias 

empresas devem estar inseridas no âmbito do papel do Estado centrado em proporcionar 

condições necessárias à formulação e execução de uma política econômica estável que 

assegure o fortalecimento deste setor de forma a promover a produção nacional e a mais 

valia nos mercados. Essa idéia suscita discussão na medida em que as economias 
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emergentes, ao mesmo tempo, que repudiam a excessiva presença do Estado nos negócios, 

ainda não encontraram alternativas para libertar-se dessa presença. 

A dinamização e a flexibilidade do mercado de livre concorrência só poderá ocorrer 

se houver o binômio oferta-procura de bens e serviços. A produção de bens e serviços, da 

mesma forma, só se concretizará com investimentos. Nessa linha, os investidores precisam 

de estabilidade, um ambiente econômico favorável e confiança nas políticas 

governamentais, para que surjam empresários - empreendedores - capazes de criar 

pequenas empresas que poderão, certamente, crescer e tornarem-se grandes. 

Na sociedade capitalista, o mercado foi e continuará sendo o integrador da atividade 

econômica. Esta atividade, requer um Estado efetivo, capaz de desempenhar um papel 

catalisador e complementar das atividades dos indivíduos e das empresas. A 

sustentabilidade de todas as práticas e iniciativas no mercado dependerão das empresas - o 
,/ 

meio de organizar a produção e o consumo na economia. E nelas e por elas que se 

desenvolvem os mercados. Por sua vez os mercados necessitam do papel do Estado 

provedor para o lançamento das bases institucionais para a definição das personalidades 

dos mercados. O Estado deverá ajustar a sua atuação na provisão de bens - bem público -

e na regulação do mercado. 

Os possíveis cenários para o tratamento das PMEs estarão condicionados a fatores 

macropolíticos, muitos dos quais representam verdadeiros dilemas na medida em que se 

confrontam com o modelo econômico em curso. 

Vale lembrar, que, em algumas economias mais liberais, contata-se uma tendência 
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de transformar o papel do Estado de provedor a mero regulador, dando excessiva ênfase 

aos mecanismos de mercado, entendido como solução para tudo. 

Porém, é necessário ter em conta que o aumento do papel regulador estatal pode ser 

um fator de influência negativa sobre a economia, pois nele sempre se desenvolveu 

maléficbs como a: burocratização e a corrupção. 

Ressaltemos, ainda, que as empresas são o me10 de orgamzar a produção e o 

consumo na economia. Face as transformações profundas ~ ~correm no mundo dos 

negócios, os mercados demandam variedade e variabilidade dos produtos e dos processos 

de produção que seguem a evolução da demanda de necessidades intangíveis e da evolução 

tecnológica. Em conseqüência assumem liderança de mercado empresas com capacidade 

competitiva nacional ou internacional. 

Na mesma perspectiva, os estudos do OCDE (1995) assinalam que 

"Os poderes públicos têm um papel a jogar em relação à competitividade das PMEs 
em particular sobre o acesso à informação científica tecnológica, que é a causa 
fundamental dos /imites de seus recursos humanos, financeiros e tecnológicos, das 
falhas de mercado em geral e, em particular, das imperfeições estruturais inerentes "ao 
mercado" da informação científica e tecnológica em concreto. Esta função é 
particularmente necessária nos momentos em que as PMEs são mais vulneráveis, quer 
dizer, na suafase de arranque e de mudança estrutural" (p. 102). 

Por outro lado, KRUGLIANSKA e SBRAGIA (1995) apontam que: 

"Um dos fatos que se tem constatado e que acompanha a globalização e a 
regionalização do mercado a nível mundial é que a competitividade das empresas não 
depende só da competitividade individual das mesmas mas também da competitividade 
das demais empresas que integram a cadeia produtiva no ambiente em que as 
empresas estão inseridas (. .. ). A gestão tecnológica enquanto esforço de planejamento, 
organização, coordenação e avaliação do processo de absorção, de geração e 
disseminação do conhecimento tecnológico apresenta características singulares na 
pequena e média empresa industrial. Tais características sugerem esquemas 
diferenciados ao abordar o componente de elevada integração horizontal, uso de 



pessoal de diferentes níveis de formação e experiência e articulação externa com 
grandes empresas e instituições de apoio"(p.237-40). 
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Para FAJNZYLBER (Op. Cit.), a inserção das PMEs nos planos de política industrial 

contribuiria tanto para uma reestruturação industrial (com maior capacidade de respostas 

às novas exigências de demanda e de competitividade no cenário internacional) como para 

reforçar a necessidade de superar uma disfunção da maior parte da população. O mesmo 

autor considera que os esforços de uma política de industrialização deveriam estar 

centrados, no que ele chama de "núcleo endógeno", privilegiando grupos nacionais, 

representando, em muitos países, uma reestruturação de todo um padrão industrial já 

consolidado. Isto resultaria em uma maior integração entre setor público e privado e nos 

diferentes tamanhos de empresas dentro deste. 

2.3.3. As Relações entre as PMEs e as GEs 

As GEs têm razões de natureza política e econômica para apoIar direta ou 

indiretamente o desenvolvimento das PMEs. Sob o ponto de vista econômico, a 

cooperação entre as empresas de diferentes dimensões, quer sob a forma de 

subcontratação, empreitada ou por redes de distribuição por meIo de franquias, 

concessões e licenças, possibilita o desenvolvimento das indústrias de bens de consumo 

durável (SOLIMEO, 1991,p.32). 

Dessa forma, as PMEs desempenham papel fundamental como colaboradoras das 

GEs que, por meio da divisão de tarefas, aumentam a produtividade com redução de 

custos. Assim, as relações entre as GEs e as PMEs se estabelecem em uma esfera, na qual 

as PMEs, por sua maior flexibilidade, cumprem o papel de treinar pessoal para atuar nas 
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GEs. 

SOUZA(1990,p. 103-104) discute o processo de subcontratação sob dois pontos de 

vista diferentes. No primeiro, as PMEs atuam em cenários competitivos e no segundo, 

participam de um "modelo de adoção", quadro que deve ser visto como "uma nova 

divisão de trabalho entre empresas e das transformações que esta imprime às relações 

entre elas". 

No primeiro cenário, as GEs podem usar as PMEs como "amortecedores" elevando 

o número de subcontratações para atender possíveis flutuações de demanda. Neste 

contexto, as PMEs são vistas como uma categoria desprivilegiada com poucas chances de 

inserção positiva via competitividade. Suas chances de sobrevivência encontram-se apenas 

em estruturas de mercado com menores barreiras à entrada, distante dos mercados 

oligopolizados que lideram a economia mundial. 

No "modelo de adoção" as PMEs interagem com as GEs, por meio de um plano 

estratégico destas, ficando, de alguma forma, sob seu controle. Como exemplo, podemos 

citar o caso do Japão onde o sistema de subcontratação forma uma extensa rede de 

relações hierarquizadas e interdependentes entre as empresas em cuja cúpula encontra-se 

a "empresa-mãe", algumas vezes o único ou maior cliente de um número significativo de 

empresas subcontratadas (SOUZA, 1990,p.106). 

Acreditamos que, para atingir este estágio de interação entre PMEs e GEs, a 

estrutura industrial do Japão teve de passar por um grande avanço tecnológico que 
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permitiu o desenvolvimento de uma eficaz rede de comunicação e rígido controle da 

"empresa -mãe" sobre as subcontratadas. Todo esse processo constitui-se hoje em recurso 

estrutural onde o Estado tem grande participação. 

No segundo cenário de interação PMEs/GEs, a condição em que sobrevivem e 

crescem as PMEs é bem mais agradável do que a primeira. 

Dessa forma, as relações de "exploração" entre capitalistas ( a favor das GEs e de 

dependência unilateral) tendem a ser tão menos usuais quanto mais dinâmicos e intensivos 

forem os setores , isto é, quanto mais as PMEs desempenhem papel relevante como 

determinantes da competitividade das GEs (SOUZA, 1990,p.109). 

2.3.4. As PMEs e a Cooperação Internacional 

A abertura dos mercados e a globalização da economIa, trouxeram à tona o 

desenvolvimento da cooperação internacional com o intuito de se reduzir o "gap" 

tecnológico entre as nações. 

Nesse contexto, observamos, por exemplo, muitos países desenvolvidos dando apoio 

às nações em desenvolvimento, diretamente ou por meio de organismos internacionais, 

inclusive com programas específicos voltados ao fortalecimento das PMEs. 

De outra forma, a cooperação internacional acontece diretamente entre as empresas, 

especialmente entre as PMEs cuja participação nas transações com o exterior vem 

crescendo em ritmo acelerado. 

BIBLIOTECA MAmO H~r~RiQU:: SIMONSEN 
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SOLIMEO (1991, p. 33) afirma que a cooperação entre empresas privadas, em 

programas oficiais é de " extrema importância porque se desenvolve a nível de mercado". 

Segundo esse autor, os convênios bilaterais, tanto governamentais como privados entre 

PMEs exigem a criação de um "ambiente externo favorável "nos países receptores e apoio 

logístico ou incentivos nos países desenvolvidos. Da mesma forma, uma legislação fiscal 

favorável à atividade empresarial e uma garantia aos investimentos estrangeiros bem como 

marcas, patentes e propriedade intelectual são pré-condições básicas para a atração de 

acordos cooperativos como as "joint-ventures". 

2.4. A EXPERIÊNCIA DAS PMEs 

2.4.1. COREANAS 

As grandes empresas, entendidas como aquelas que possuem mais de 300 

empregados, ampliaram sua participação na economia coreana entre 1963 e 1973. Em 

1973, aproximadamente 1000 grandes empresas detinham quase 60% do total dos 

trabalhadores industriais, 73% do valor agregado industrial e 63% do total das exportações 

do País. A partir de 1973, porém, essa tendência se inverte e o número de pequenas 

empresas (de 5 a 19 empregados) e médias ( de 20 a 299 empregados) quase triplicou, 

passando de 22.000 para 62.000 em 1990. A participação dessas empresas no emprego 

global atingiu quase 58% com um valor agregado industrial de 42,5% e suas exportações 

45,5%, com um mínimo de 28% em 1985 (HILLEBRAND, 1992,p. 1). 

Quando tratamos das PMEs coreanas, observamos que a evolução da participação 

dessas empresas pós-1973 abrange, também, as médias empresa pertencentes aos grandes 

grupos, distorcendo a análise. O mesmo HILLEBRAND (1992) estuda quatro conjuntos de 
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explicações para essa inflexão, a saber: 

• "as condições favoráveis ao desenvolvimento de indústrias de bens de consumo 

intensivas em trabalho, que desfrutam de um crescimento econômico elevado e 

persistente, um crescimento populacional significativo, um aumento de renda dos 

consumidores e um mercado interno amplamente protegido da conco"ência externa; 

• um crescimento da demanda de bens intermediários pela grande indústria, em 

conseqüência da ampliação das indústrias de meios de produção, bens de capital e 

eletrônica, desde metade dos anos 70; 

.a intensificação do fomento estatal desde fins da década de 70 que pelo menos 

diminui a discriminação econômico-política das pequenas e médias empresas e 

• a capacidade crescente, desde metade dos anos 80, sobretudo das médias 

empresas, de penetrar em mercados internacionais( p.3). 

Os objetivos planejados pelo governo coreano prevêem um aumento da participação 

das PMEs em 72% da força de trabalho e a geração de 53% do valor agregado industrial, 

comparável aos índices japoneses de 1987. 

As PMEs coreanas, a exemplo das grandes empresas, estão passando por um 

profundo processo de reestruturação desde o final dos anos 80. Dentre as principais 

dificuldades encontradas para a reestruturação salientamos: 
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• "a enorme elevação de custos, como conseqüência das, desde 1987, altas taxas de 

aceleração dos custos salariais unitários, altos juros no mercado de capitais, crescentes 

preços da terra e dos aluguéis; 

• "uma escassez ascendente de força de trabalho, gerada pelo sobreaquecimento da 

economia e da modificação das preferências dos trabalhadores que optam por empregos 

na grande indústria e na prestação de serviços; 

• "uma elevação da concorrência externa em conseqüência à -mesmo que cautelosa 

- abertura do mercado interno; 

• "uma concorrência mais acirrada nos mercados externos por outros países em 

desenvolvimento e novos concorrentes (RP China, Indonésia, Tailândia) bem como os 

próprios países industrializados; " a desaceleração do crescimento dos EUA, seu principal 

mercado de destino"(p. 4). 

Dessa forma, a estratégia para as PMEs crescerem e se fortificarem no mercado 

interno e internacional é a reestruturação de sua produção no sentido de alcançarem 

padrões de eficiência internacionais através de produção mais intensiva em produtos com 

maior valor agregado, com maior qualidade e produtividade, métodos gerenciais mais 

modernos, uma profunda modernização do estoque de capital e a intensificação do 

emprego de tecnologias modernas. 
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o número de PMEs coreanas competitivas é bastante reduzido, segundo estimativas 

do Ministério do Comércio e Indústria. Em 1987, aproximadamente 10% das PMEs (em 

tomo de 6.000 empresas) devem ter realizado atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D). E, como resultado de um levantamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 

1989, somente cerca de 900 PMEs dispunham de um departamento de P&D, sendo que, 

até o início dos anos 80, na indústria de transformação coreana, praticamente não existiam 

atividades P&D. 

A elevação da competitividade mundial tem exigido das PMEs coreanas muito mais 

do que competitividade baseada em baixos salários e, atualmente, não se limita a requerer 

inovações tecnológicas. Quer mais. Pretende o desenvolvimento de uma estratégia de 

competitividade mais ampla baseada nas chamadas "best practice technology"e "best 

practice organization ofproduction", ou seja, uma competividade mais acirrada exige das 

empresas, independente do seu tamanho, o desenvolvimento da "especializaçãoflexívef' . 

Segundo HILLEBRAND (1992): 

"o uso de tecnologias modernas em especial das técnicas de automação f1exivel, ainda 
está em fase inicial. Mais avançada está a utilização de tecnologias de automação 
informatizada de escritórios. Os potenciais racionalizadores de uma divisão de 
trabalho "interfirmas" conscientemente moldada são aproveitados acima de tudo no 
campo da P&D. Conceitos logísticos modernos como "just-in-time" -mesmo que 
utilizados pela maioria das empresas médias da OECD - quase não encontram 
aplicação ainda"(p.20). 

A incerteza estrutural macroeconômica traz um desafio às PMEs: o de procurar 

formas mais complexas de competitividade para neutralizar o "handcap" no plano macro. 

Nessa linha, a maioria das empresas tradicionais e marginais não conseguirá sobreviver à 

competição. Isto permite que nos voltemos para as palavras de HILLEBRAND (1992, p. 
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21):" é questionável se a PME indústria coreana dos anos 90, sob pressão competitiva 

mais acirrada, possa dar continuidade à história de sucesso dos últimos 15 anos". 

2.4.2. NORTE-AMERICANAS 

As pequenas empresas representam 27,6% do total de empregos gerados e obtêm 

um apoio institucional governamental forte e abrangente. 

A política de apoio às pequenas empresas nos EUA é executada, a nível federal pela 

Small Business Administration -SBA, criada em 1953, tendo como funções básicas: 

• a defesa e a interpretação dos problemas e necessidades das pequenas empresas 

junto ao governo federal , bem como representar o segmento no Congresso; 

• consultoria e assistência técnica gerencial; 

• ajuda às PMEs quanto às garantias, condições adequadas e não discriminantes nos 

financiamentos. 

No que se refere à consultoria e assistência gestão empresarial, a SBA utiliza 

principalmente três dispositivos: 

1- O Programa SCORE (Service Corps of Retired Executives) composto de 

profissionais aposentados que aportam conhecimentos e experiências nas pequenas 

empresas. Conta com 12.000 membros. 
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2- Os SBJ's ( Small Business Institutes ). Estes SBI estão localizados em 530 

universidades em todo o país e são subvencionados parcialmente pela SBA. Os 

empreendedores encontram cursos de gestão empresarial e recebem ajuda concreta para 

a solução de problemas. 

3- Os SBDC (Small Business Development Center ) apoiam a criação e 

desenvolvimento de empresas e são subvencionados pelo SBA. Em todos os USA se 

encontram 50 SBDCs principais e 500 secundários. Através dos fundos da SBA aplicam 

cerca de US$ 130 milhões por ano, correspondentes à subvenção de 50% dos projetos 

(CNI-DAMPI, 1993). 

Em 1982, foi criado o Programa Small Business Inovation Research (SBIR) para 

aplicar recursos financeiros em inovação e desenvolvimento tecnológico nas pequenas 

empresas que obriga as principais agências federais a reservarem 1,25% de seus 

orçamentos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento em pequenas empresas, 

sob a forma de subvenções. Este programa destinou UR$ 431 milhões em 1986, para as 

pequenas empresas. 

Mas são as atividades desenvolvidas pela SBA que recebem a maior importância 

dentro dos EUA, como foco de principal fonte financeira às PMEs : 

"A SBA possui escritórios estaduais e locais, pois acredita que, quanto mais próximos 
estiverem das empresas que servem, melhor atendimento e eficiência proporcionarão. 
Dessa forma, podem estabelecer contato direto e permanente com os bancos 
regionais facilitando a concessão de financiamentos aos pequenos negócios" (CNI
DAMPI, 1993, p.8). 
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A SBA garante até 90% dos financiamentos com valor até UR$ 150.000 e 85% de 

empréstimos deste valor até UR$750 000. O Programa de crédito garantido da SBA 

funciona bem porque os fundos governamentais asseguram o dinheiro emprestado, em 

caso de inadimplência da empresa. 

A SBA possui múltiplas possibilidades na concessão de garantias, com exceção de 

empreendimentos especulativos. Mas, existem vários programas específicos de 

financiamentos, envolvendo prazos diferenciados (chegando até a 25 anos em casos 

especiais) e custos reduzidos quando se objetiva a criação de empregos em determinada 

região. 

2.4.3. ITALIANAS 

As pequenas empresas se destacam na economia italiana desde a década de 70. Na 

década de 90, observamos que a economia italiana ainda se baseia muito na performance 

da pequena empresa, sendo ela capaz de não só desempenhar ótimo papel nos setores 

típicos de pequena escala, mas tendo provado sua eficiência em mais de um aspecto. 

MUSCARADA (1990,p.30) destaca: 

• "sua alta rentabilidade, marcada por uma maior participação nos lucros brutos 

do que as grandes empresas : sua porcentagem, na realidade, é de mais de 38% no caso 

das empresas com menos de 100 empregados, contra 30% nas empresas com mais de 1000 

empregados. 
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• Sua grande participação nos fluxos de exportação. As empresas com até J 00 

empregados no setor industrial contribuem com mais de 26%: este percentual chega a 

44,4% quando consideramos os chamados setores "tradicionais ", como, por exemplo, 

maquinaria leve, têxteis, roupas, couro, mobiliário e alimentos . 

• Sua considerável contribuição ao nível de emprego, gerando mais de 3.200.000 

empregos nas empresas dos setores de mineração e industrial com até J 00 empregados, 

enquanto que o número co"espondente, no caso de empresas com mais de J 00 

empregados é de 2.600.00. 

Em 1987, para 112 mil empresas que fecharam as portas, 298 mil novas empresas 

foram criadas com um saldo favorável de 186 mil novas unidades em operação. A taxa de 

natalidade de empresas é, portanto, extremamente alta (+8,3%) sendo que a taxa de 

mortalidade demonstra tendência de queda rápida representando 3,3%em 1987 contra 

4,3% em 1986 e 7% em 1985. Esses dados resultam numa taxa líquida de crescimento de 

5% em 1987, sendo a mais alta em relação à taxa de três anos anteriores. Desta taxa 

crescente de natalidade, quase todos os novos empreendimentos são pequenas empresas 

(MUSCARADA, 1990,p. 38). 

o mesmo MUSCARADA (1990) realça, também, o aspecto do crescimento 

qualitativo das PMEs italianas, desde a estrutura organizacional, que tem apresentado 

tendências de abandonar as formas legais mais simples e embrionárias para adquirir 

identidade empresarial mais complexa, tornando-se menos incertas, com menos riscos. 

Outro aspecto qualitativo diz respeito ao fato de que as novas empresas estão cada vez 
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mais orientadas para os setores emergentes ligados a inovações, pesquisas aplicadas, 

renovação de processos e desenvolvimento de novos materiais, protótipos e novos 

produtos. E, a partir de 1983, mais de 26% das empresas com até 100 empregados, cujo 

faturamento não excedesse 4,5 milhões de dólares- iniciaram um processo de automação 

que objetivava a substituição de maquinaria obsoleta, a expansão da capacidade de 

produção e a redução no custo da mão-de-obra (MAZZONIS, 1990,p.6). 

A economia italiana é marcada por forte presença de PMEs. No entanto, não tem 

demonstrado desenvolvimento, mas uma adaptação e aplicação de novas tecnologias à 

necessidade de melhorar a produção das indústrias tradicionais, fazendo-as se adaptarem 

cada vez mais às exigências do mercado consumidor - é a "modemização das indústrias 

tradicionais" (MAZZONIS, 1990 ,p. 6). 

o modelo de desenvolvimento das PMEs industriais italianas não se deu 

isoladamente, mas pelo crescimento de redes de empresas que fazem parte de um sistema 

de produção integrado, fortemente ligado entre si, com um nível muito alto de 

especialização da manufatura dos produtos da indústria tradicional. Segundo MAZZONIS 

(1990): 

"este modelo industrial tornou-se de tal modo significativo nas economias locais que, 
nas regiões do nordeste central italiano, um grande número de distritos industriais 
pode ser identificado, cada qual com uma grande concentração de empresas muito 
pequenas altamente especializadas nas várias atividades relacionadas com determinado 
ciclo integrado de produção" (p.6). 

o resultado do processo de produção italiano é fruto de uma maior flexibilidade do 

ciclo de produção, altamente adaptável à demanda de um mercado volátil, com 

necessidades constantes de novos produtos bem como do aparecimento de novas 
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oportunidades de mercado. Esse sistema permite uma maior fluidez de informações, como 

a troca de experiências em inovações tecnológicas e o uso de novas técnicas 

administrativas tanto interna quanto externamente às empresas individuais. 

o sistema italiano, também, traduz-se numa "socialização de vantagens" em um 

processo "inteligente" de conglomeração a partir da herança de alguns recursos, 

resultando na existência de pequenos produtores capazes de visualizarem e aproveitar as 

oportunidades que a coletivização e a cooperação representavam (SOUZA, 1990,p.70). 

Dentre os exemplos de coletivização italiana são a indústria têxtil do distrito de 

Prato, as mini-siderúrgicas da região da Bréscia e a indústria mecânica da região de Emília 

Romagna. 

Embora esses exemplos ainda sejam localizados, os modelos de organização flexível 

e ágil da produção para enfrentar uma demanda cada vez mais incerta são de fundamental 

relevância. Vale lembrar que as organizações flexíveis resultaram em alterações tanto no 

interior de cada empresa individualmente, como representaram uma mudança no perfil da 

estrutura industrial italiana como um todo e tiveram, também, papel importante na 

retomada das taxas de crescimento da economia do país a partir de fins da década de 70 

(SOUZA, 1990,p. 77). 

As PMEs italianas, hoje, sofrem restrições financeiras originadas, dentro das 

empresas, no despreparo dos gerenciadores em controlar a função financeira 

adequadamente e, por parte do governo, através do setor bancário que não oferece 
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transparência e segurança nas operações de créditos realizadas às PMEs. Só assim essas 

empresas teriam mais condições de se capitalizarem para poder inovar e correr maiores 

nscos. 

o principal mecanismo utilizado pela Itália, para garantir os financiamentos às 

pequenas empresas é a caução mutual, prática esta iniciada nos anos 50 e que hoje soma 

cerca de 250 sociedades. A partir de 1976, as sociedades de caução mutual italianas 

adotaram os estatutos de "consórcio", onde as empresas aderentes contribuem com cotas 

para a formação do ''fundo'' e suas responsabilidades se limitam à cota-parte. Em certas 

regiões, organismos públicos contribuem financeiramente para a constituição dos 

"fondos" dentro de suas políticas de desenvolvimento regional. E as sociedades de 

garantia mutual italianas cobrem até 100% do financiamento (CNI-DAMPI, Op. Cit.). 

2.4.4. JAPONESAS 

A definição de PMEs, na indústria japonesa, leva em conta dois fatores: menos de 

300 empregados e menos de 100 milhões de yenes de capital. 

As PMEs japonesas não tinham acesso às tecnologias adotadas pelas GEs e, devido à 

sua pouca capacidade financeira, eram obrigadas a utilizar processos produtivos intensivos 

em mão-de-obra barata como fonte de sobrevivência. Além disso, as GEs exerciam forte 

controle sobre o mercado impedindo-Ihes o acesso direto. 

As PMEs japonesas só começaram a recuperar o atraso tecnológico após a TI Guerra 

Mundial, quando uma série de condições favoráveis passaram a contribuir para a sua 
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desestagnação (IIDA,1986, p.176). 

A década de 60 representa o início do despertar das PMEs para a questão 

tecnológica, com a adoção de uma postura ativa com grandes interesses no processo de 

atualização tecnológica para poder usufruir dos beneficios de uma tecnologia mais 

avançada. 

Assim, tendo adquirido capacidade para absorver e adaptar tecnologias, além de 

realizar os seus próprios desenvolvimentos, a situação recente das PMEs japonesas do 

ponto de vista tecnológico, pode ser caracterizada de acordo com lIDA (1986), como: 

• grande ênfase na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, especialmente 

robôs, computadores, aviões e aplicações de fibra ótica; 

• produção de máquinas e produtos, integrando grande número de funções, como 

sistemas de comunicação, máquinas de controle numérico, máquinas de ensinar; 

• adaptação do produto às novas necessidades do consumidor, através de desenhos 

sofisticados e adaptados à moda e 

• expansão da indústria de conhecimento intensivo, como empresas de engenharia, 

consultoria, processamento de dados e software (p.I82). 
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2.4.4.1. Política Tecnológica para as PMEs 

O governo japonês cada vez mais tem-se interessado pelo desenvolvimento 

tecnológico das PMEs que estão evoluindo de empresas de capital intensivo para empresas 

com conhecimento intensivo (intensive knowledge), onde o grau de conhecimento 

embutido em cada produto é muito elevado (fabricantes de robôs, por exemplo). Contudo, 

muitas empresas ainda têm dificuldades para desenvolver sua própria tecnologia, devido, 

fundamentalmente, à insuficiência de fundos e à falta de recursos humanos qualificados, 

dependentes, então, do apoio governamental, ou seja, de consultoria técnica, 

desenvolvimentos tecnológicos, transferência de tecnologia, treinamento técnico e 

informações tecnológica. 

Além disso, o governo japonês facilita o acesso ao financiamento e viabiliza sua 

concessão de acordo com a capacidade de garantia do pequeno empresário, através da 

"Small and Medium Enterprise Agency" no âmbito do MITI (Ministério da Indústria e do 

Comércio Internacional) e a "Japan Small Business Corporation "sociedade comercial do 

Estado, cuja missão principal é o financiamento das PMEs, de acordo com as políticas de 

desenvolvimento setoriais; a formação e a capacitação de técnicos e empresários das 

PMEs; a difusão de informações para as PMEs e a gestão de uma caixa de assistência 

social para as PMEs. 

Quanto aos mecanIsmos de acesso ao crédito, o Japão estruturou um sistema 

financeiro particularmente orientado para as PMEs, cujas bases principais se apoiam em 

associação de bancos comerciais que destinam 43% dos recursos para as PMEs; grupo de 

estabelecimentos financeiros, constituído de cooperativas ou associações mútuas, que 
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destinam 79% dos créditos para as PMEs e grupos de estabelecimentos públicos que 

destinam seus financiamentos exclusivamente para as PMEs.3 

Em todas as modalidades, a presença governamental se faz presente, tanto na 

supervisão quanto no aporte de recursos, através do " Small Business Credit Insurance 

Corporation" que, por sua vez, relaciona-se com as associações empresariais setoriais ou 

locais. 

2.4.4.2. Processo de Subcontratação 

No Japão, as pequenas empresas e subcontratantes industriais têm desempenhado 

importante papel na rápida industrialização da economia. De acordo com SOUZA (1990): 

" No caso do Japão, as estratégias de ajustes, resultantes da busca de maior 
.f1exibilidade como forma de aumentar a competitividade internacional de sua indústria, 
traduzem muito mais um esforço de modernização crescente das relações interempresas 
do que um movimento profundo de reestruturação . Um dos pontos centrais desse 
processo consistiu em um programa de racionalização das pequenas empresas que 
expressava, de um lado, os interesses políticos do Partido Democrático Liberal "em 
protegê-las'" e promovê-las e, de outro, o interesse das GEs exportadoras em 
aproveitar as potenciais vantagens (em termos de custos, produtividade e 
competitividade o de criar, manter e fortalecer uma extensa e eficiente rede de 
fornecedores altamente especializados em fase do processo produtivo ou na fabricação 
de componentes (p. 77). 

Os vínculos entre as "empresas-mães" e as " empresas satélites" garantiram às 

pnmeuas o controle e a coordenação do sistema e às segundas estímulo à flexibilidade e 

independência suficiente para processar melhorias em produtos e/ou processos. 

3 Confederação Nacional da Indústria- Cm-Departamento de Assistência à Pequena indústria, ag/1993. 
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De acordo com SOUZA (1990), as GEs japonesas- empresas-mães- partiram na 

direção dos setores em "expansão" o que representou para as PMEs (empresas 

"satélites "), a racionalização e a modernização da organização da produção. 

E já por volta de 1980, as PMEs japonesas compravam 64% da produção da 

indústria de máquinas de controle numérico. Este reaparelhamento das PMEs permitiu 

maior rapidez na passagem de produção de um produto a outro, com menores custos de 

produção, o que representou maior competitividade da indústria japonesa no mercado 

mundial de máquinas -ferramenta. 

Nessa linha, o exemplo japonês quanto à produção e ao uso de máquinas ferramenta 

evidencia dois aspectos importantes. O primeiro se refere a um processo de inversão da 

relação entre a indústria de máquinas-ferramenta e seus clientes, pois, ao invés da 

utilização de equipamentos de multi-uso (flexíveis) para produzir equipamentos de uso 

específico (rígidos), temos o uso de equipamentos de uso específico para produzir 

equipamentos flexíveis, ou seja, para atender as necessidades "artesanais" de seus 

clientes. O segundo salienta a dificuldade de distinção entre a construção e a utilização de 

máquinas-ferramenta, demonstrando que, em um ambiente em mudança, elas podem 

obedecer a uma mesma lógica (PIOR & SABEL, 1984,p.220). 

2.5. DISCUSSÃO 

Apesar das diferenças geográficas, históricas, culturais e econômicas existentes 

entre a Itália, os EUA, a Coréia e o Japão, é possível verificar em todos eles 

características comuns no que tange à importância das PMEs , no contexto das diferentes 
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. .. 
economlas naclonals. 

Dessa fonna de acordo com um estudo publicado pelo CNI-DAMPI (agosto, 

1993,p.16), as PMEs mundiais: 

• ocupam metade do pessoal empregado e sua participação vem crescendo 

sensivelmente; 

• representam entre 30 e 50% do valor da produção industrial; 

• predominam nos mesmos setores de atividades; 

• bens de consumo: têxtil e confecção, madeira e mobiliário, couro, gráfico, 

alimentos; 

• bens intermediários: metalmecânica; papel; 

• bens de capital: instrumentos de precisão e informática. 

• Caracterizam-se por sua enorme heterogeneidade. 

Para os países em desenvolvimento, este quadro não se altera muito. Diante do 

processo de internacionalização e globalização da economla, os países em 

desenvolvimento, como o caso dos latino-americanos e da África, para reduzir suas 

lacunas diante dos desenvolvidos, terão que buscar estratégias de desenvolvimento 
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industriais que permitam seu ingresso na economia mundial pela adoção de modelos de 

estruturas empresariais de especialização flexível, representando a capacidade que deve 

possuir uma empresa de reagir adequadamente às mudanças ocorridas no mercado interno 

e no mercado mundial. 

No caso da indústria, a flexibilidade significa uma possibilidade de adaptação ao 

mercado do tipo de bens e produtos que são fabricados, à quantidade e qualidade de mão

de-obra , aos insumos e matérias-primas utilizados em um momento determinado e ao 

processo produtivo empregado. Nessas circunstâncias, a utilização de equipamentos de 

objetivos múltiplos, o estabelecimento de modalidades integrais de sub-contratação e de 

outros serviços complementares tomam-se necessários, para tomar a produção mais 

eficiente e competitiva (YORI, 1993,p.12). 

o mesmo YORI (1993, p. 14) salienta a importância de que a maior competitividade 

dos países latino-americanos, no mercado internacional, repousa na estratégia de 

exportações, com base na produção via especialização produtiva flexível, que traz 

embutido o conceito de distritos industriais que, por sua vez, está ligado à participação de 

um grande número de empresas especializadas, porém com idêntica mentalidade e cultura 

empresarial, implicando um forte processo de colaboração e cooperação, no qual, 

certamente, terão papel primordial as MPMEs. 

Isto exige que as políticas de desenvolvimento ofereçam as condições adequadas que 

vão desde apoio infra-estrutural, acesso a novas tecnologias, treinamento de pessoal até 

políticas de financiamento a longo prazo com linhas especiais às PMEs, assim como 
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políticas de desenvolvimento industriais dos países desenvolvidos. 

Assim, assumindo como cerne da discussão as questões referentes à exequibilidade 

das políticas e programas de apoio e fomento às pequenas e médias empresas de Angola e 

do Brasil, o próximo capítulo se divide em dois grandes itens. O primeiro trata dos 

antecedentes históricos de Angola, entendendo a inserção das micro, pequena e média 

empresas inserida nesse contexto. No segundo, volta-se para a microempresa no Brasil. 



CAPÍTULO lU 

3. MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS ANGOLANA E 

BRASILEIRA: A AÇÃO DO ESTADO 

3.1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é determinar a importância das PMEs angolanas e 

brasileiras dado o processo de desenvolvimento adotado pelos dois países e a 

caracterização do aparato institucional que embasa o desenvolvimento dessas empresas. 

Em primeiro lugar, o estudo pretende apresentar uma retrospectiva histórica de 

Angola, onde se evidenciam os principais problemas que levam à necessidade do 

implemento das PMEs; em segundo, se concentra no caso brasileiro, onde a importância 

das MPMEs está reconhecida, fazendo, ao final as comparações necessárias. 

3.2.A REPÚBLICA DE ANGOLA 

3.2.1.Antecedentes Históricos 

Angola situa-se na região ocidental da África Austral. O seu território estende-se por 

uma superficie de 1.650Km de costa e de 4.837 Km de fronteira terrestre. A República de 

Angola possui abundantes recursos naturais que a poderiam colocar entre os países de 
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maior potencial de crescimento do mundo. Suas reservas de petróleo são de primeira 

qualidade e sua exportação constitui-se em significativa fonte de divisas. Ao mesmo 

tempo, seu clima e solo são excelentes para a agricultura, o que já a levou a ocupar o 

quarto lugar nas exportações de café. 

Contudo, a guerra que opõe os nacionalistas angolanos, desde 04 de fevereiro de 

1961, ao sistema colonial português, constituiu-se em fato novo e perturbador que passou 

a influenciar as atividades econômicas do País. 

o setor agrícola foi, naturalmente, o mais atingido pelo êxodo para o exterior de 

cerca de trezentos e cinqüenta mil refugiados e o extermínio de mais de cem mil 

angolanos, que constituíam a população ativa das zonas agrícolas do norte do País, 

abrangendo, notadamente, o Congo e Malange, regiões das grandes plantações do café, do 

milho, do algodão. 4 

Depois do setor agrícola, o setor industrial também se ressentiu, tendo a 

administração colonial tomado medidas de urgência que não obtiveram sucesso de longo 

prazo. 

Nessa perspectiva, a produção do petróleo, de minério de ferro e de diamantes não 

4 BOA VIDA, A . Angola: cinco séculos de exploração portuguesa. Segundo a edição brasileira de 1967. 
S/d :União dos Escritores Angolanos, p. 133-34. 
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teve queda apreciável e até aumentou, 5 por conta das poderosas companhias 

concessionárias destes produtos constituírem verdadeiros Estados dentro do território 

angolano, com fronteiras reconhecidas, departamentos de Polícia e de Exército próprios, 

Serviços de Segurança, de Saúde e de Propaganda, que cortaram as possibilidades dos 

africanos abandonarem as condições de trabalho forçado em que viviam. 

Nos primeiros meses de 1963, houve um acréscimo da produção de petróleo, mas 

registrou-se um relativo decréscimo da extração de alguns minérios, como cobre e ferro. 

No que tange, porém, às principais indústrias transformadoras de Angola, como as 

indústrias de fabrico de cerveja, da manufatura do tabaco, do papel, dos derivados da 

pesca, do açúcar cristalizado, dentre outras, houve prejuízo, o que se explica pelo fato de 

essas colônias terem as suas fábricas nos grandes centros urbanos da colônia e o 

proletariado africano das cidades constituir a segunda grande força revolucionária em 

Angola, depois dos trabalhadores rurais. Dessa forma, foi nos centros urbanos, nas fábricas 

e nas oficinas de Luanda, Malange e Nova Lisboa que a repressão policial rnaissefuz~. 

Assim, em resumo, pode-se afirmar que a produção agrícola sofreu, com a guerra, no 

seu conjunto, alguns prejuízos; a produção industrial aumentou no domínio das indústrias 

extrativas e, no campo das indústrias transformadoras, elevou-se, principalmente, a 

produção dos ramos do açúcar, da cerveja, do tabaco e dos tecidos. A indústria dos 

derivados da pesca entrou em crise, a construção civil declinou bem como às indústrias a 

s Petróleo :90.517 ton; mais 35,4% em relação a 1960; ferro:812.138 ton.; mais 23,2 % e diamantes 
:1.147.439 quilate!!; mai!! 8,6% apud BOA VIDA, A .Op. Cito p. 136. 
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ela relacionadas. 

3.2.2. A Situação Econômica 

O crescimento econômico de Angola tem sido irregular. Nos últimos anos, o PIB 

registrou uma regressão de 25% em 1993 e uma recuperação de 8,5% em 1994, 12,6% em 

1995, tendo conhecido um declínio em 1998 e em 1999 (Compacto de Informação 

Econômica, 1999, p. 210). 

O setor agrícola sofreu uma quebra de 28%, a indústria transformadora de 9,5% e a 

construção de 7,5%. Também o setor dos serviços mercantis (bancos, comércio, transporte 

e outros) acompanhou a "tendência de descompressão no ritmo geral de crescimento 

económico, tendo a respectiva taxa de crescimento passado de 7,2% em 1995, para 3,8% 

em 1996." (ROCHA, 1998, p. 25). 

A rede rodoviária nacional é de cerca de 175.000 Km, dos quais 7955 Km de 

estradas asfaltadas e 7870 Km de estradas pavimentadas (relatório de 94). O estado de 

conservação da rede ferroviária é precário e os riscos de circulação são elevados devido à 

existência de minas. Por outro lado, a destruição de pontes impede/limita a utilização 

plena da rede viária. 

Os sistemas ferroviários têm os seus terminais nos três principais portos de Angola. 

Também, a rede interna de telecomunicações é bastante deficiente. Há províncias 

onde não se encontram ligações telefônicas ou telegráficas. O mercado de 
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telecomunicações conta com a Angola Telecom. 

A economia angolana, nessa perspectiva, caracteriza-se por dependências e 

desequilíbrios orçamentais e desequilíbrios estruturais dos quais vale destacar os 

desequilíbrios crônicos, dependência do petróleo, das importações, desequilíbrios entre a 

oferta e a procura, desemprego e dívida externa elevada. 

Nessa linha, os elevados índices de pobreza demonstram a crise angolana que se 

revela na carência da grande maioria da população (67%), no fracasso e abandono da 

educação, da saúde e do saneamento básico, dentre outros. 

Vale lembrar que o problema fundamental dos países em desenvolvimento, aí 

incluída a República de Angola, é o da acumulação primitiva, para a qual as empresas 

estrangeiras só concorrem " num grau ínfimo indo o essencial para reforçar o 

imperialismo, enfraquecendo, ainda mais, por isso mesmo, a posição global do Terceiro 

Mundo ".6 

Dessa forma, esse empobrecimento foi se configurando desde a Independência 

política do País que não foi, infelizmente, acompanhada de independência econômica. 

6 JALÉE, P. " A Exploração do Terceiro Mundo". S/e, s/do Apud GUERRA, H . Angola: estrutura 
económica e classes sociais.6a ed. União dos Escritores Angolanos, 1988. 
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Nesse contexto, Angola passou a sofrer uma certa retração de investimentos, 

caracterizada, a curto prazo, pela crescente importação de capitais e, a longo prazo, pela 

tendência de diminuição de investimentos, lucros e outros proveitos que não regressaram 

ao território. Isto se deveu a não-existência de um forte poder de agregação interna. 

3.2.3. Independência de Angola 

A idéia de Independência política, se concretizou em 25 de abril de 1974, quando a 

Revolução dos Cravos reconheceu à Angola o direito à autodeterminação e à 

independência. Janeiro de 1975 marcava o início do processo que deveria conduzir o novo 

País a uma independência pacífica. O texto dos acordos assinados entre Portugal e os 

representantes do MPLA, FNLA e a União Nacional para a Independência de Angola 

(UNIT A) previa a formação de um governo de transição englobando as quatro partes, a 

posterior realização de eleições e, finalmente, a transição solene do poder para o governo 

saído desse pleito. Não foi, infelizmente, o que ocorreu, devido aos grandes interesses 

internacionais da época que levaram ao conflito entre os três movimentos armados, 

contribuindo para a completa desestabilização do País e o êxodo de milhares de quadros e 

empresários portugueses e angolanos. Essa debandada em grande escala abalou 

profundamente a estrutura econômica do País. 

As lutas entre movimentos armados, as interferências estrangeiras, como a invasão 

dos sulafricanos e tropas do exército zairense e a retirada de Portugal do processo -

levaram o MPLA a proclamar unilateralmente a independência, constituindo a República 

Popular de Angola. O governo angolano foi imediatamente reconhecido pela maioria dos 

países do mundo, sendo Portugal um dos últimos a fazê-lo. As relações entre o novo País e 
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a antiga potência colonial mantiveram-se tensas durante vários anos, vindo a normalizar-se 

muito mais tarde. 

3.2.4. A Importância das Matérias-primas Exportadas por Angola 

As matérias-primas exportadas por Angola se constituem de importância 

fundamental para a sua economia. Estas exportações - algodão, açúcar, caju -de 

Moçambique-; café, algodão, diamante - de Angola,- são fator de articulação pelo número 

de empresas que delas se ocupam, pela mão-de-obra que movimentam, em um primeiro 

momento. Além disso, permitem a articulação de setores da economia angolana com 

países desenvolvidos da Europa, como a Alemanha e da Ásia, caso do Japão. Portugal 

serve de país intermediário nessa articulação e podemos observar que alguns dos principais 

grupos financeiros portugueses cresceram à custa da exploração de Angola, Moçambique e 

Guiné. 

Um outro fator de desarticulação se refere à existência do setor de serviços e 

administração. Este setor vem se tomando cada vez mais dispendioso e limitativo dos 

lucros dos grandes monopólios, o que gera agitação política e social, alimenta a tendência 

de a Administração Central legar, cada vez mais, a gerência dos serviços e administração 

a uma burguesia local, sem contar com o problema da guerra, que aumenta as despesas 

improdutivas. 

3.2.5. Solução dos Problemas Econômicos = Solução dos Problemas Políticos 

A solução dos problemas econômicos que assolam a população angolana perpassa 

pela solução de um problema de natureza política, que depende de profundas alterações na 
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situação econômica, base e sustentáculo de todas as relações. 

Após a Independência, em 1975, o Estado forte passou a ser entendido como o lugar 

no qual se concentrariam os recursos humanos e financeiros, ou seja, um meio para 

acelerar o desenvolvimento e eliminar as injustiças sociais. Nessa linha, a Administração 

Pública definiu-se como voltada para a promoção do bem-estar social por excelência, 

consubstanciada no desenvolvimento de uma rede escolar e sanitária de base de acesso 

universal. A estratégia passaria pelo controle da economia e pela eliminação das relações 

injustas de mercado. Daí a expansão excessiva da Administração Pública. Esta expansão, 

porém, não foi seguida de uma contrapartida econômica, nem de uma gestão eficaz o que a 

levou rapidamente ao fracasso. 

Os exemplos de promoção do bem-estar social, patentes na legislação que vigorou 

até recentemente, cuja" missão social era o principal propósito da função pública" não se 

consubstanciaram, pois não foram delineados instrumentos que assegurassem a 

sustentatibilidade dessas idéias. Fazia-se necessário compatibilizar a dimensão, a gestão 

técnica e administrativa, os recursos financeiros e técnicos para equilibrar o balanço entre 

a oferta e a procura desses recursos. 

Nesse linha, os acordos celebrados em 31 de maIO de 1991 seTVIram para o 

relançamento da esperança e demonstraram que era possível um entendimento das partes 

em confronto. 
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3.2.6.1. O Programa de 1995/1996 
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Em 1995, o governo angolano aprovou o Programa Econômico e Social, cUJOS 

objetivos eram : 

• apoiar o lançamento de projetos que se traduzam em novos investimentos de 

comprovado interesse econômico- social, ou em ações de recuperação; 

• aumentar a produção nacional e substituição das importações; 

• apoiar a criação de novos empregos; 

• promover o lançamento de novas empresas e a expansão e modernização das já 

existentes; 

• dinamizar os setores e as regiões mais desfavorecidas, atenuando os 

desequilíbrios setoriais e regionais. 

No quadro dos objetivos preconizados pelo Programa Econômico e Social do 

Governo para 1995/96, relativamente ao relançamento do Setor Produtivo Nacional, 

através do apoio e incentivo às micro, pequenas e médias empresas, a Comissão 

Permanente do Conselho de ministros aprovou, em 04 de dezembro de 1995, o 

PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR PRODUTIVO com a atribuição de uma verba 

inicial de US$ 25 milhões. O PROGRAMA seria executado pelo FUNDO DE APOIO AO 

EMPRESÁRIO NACIONAL -F AEN e pelo INSTITUTO NACIONAL DE APOIO ÀS 
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PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS- INAPEM, instituições vocacionadas para apoio ao 

desenvolvimento do empresariado nacional e sob a tutela do Ministério da Economia e 

Finanças. 

o Programa reconhecia a fragilidade dos empresários angolanos, salientando, porém, 

a tenacidade com que os empresários se vinham mantendo em um mundo dificil e caótico. 

Dessa forma, para a consecução desse programa foi definido o Sub-Programa de Apoio ao 

Setor Produtivo para relançamento da produção nacional que, em princípio, se deveria 

basear na integração dos setores da esfera produtiva, nomeadamente, agricultura, pecuária, 

pesca e indústria. 

Este Sub-Programa de Apoio ao Setor Produtivo sena, essencial e 

fundamentalmente, apoiado pelo estabelecimento e desenvolvimento de pequenas e 

médias empresas (PMEs); que passariam, então, a ser a "mola do crescimento" ou seja, a 

peça fundamental no processo de reconstrução nacional. 

Os articuladores do Programa consideraram que as mIcro e pequenas empresas 

poder-se-iam tomar principal pólo de desenvolvimento empresarial. 

Dessa forma, a implementação do referido Programa permitiria ao Governo 

aumentar as possibilidades de participação do empresariado nacional como elemento 

insubstituível no crescimento e desenvolvimento da economia angolana. 
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o Estado, neste contexto, assume um papel regulador, apoiando e incentivando as 

micro e PMEs, selecionando-as a partir de critérios de acesso definidos, quanto ao 

âmbito, prioridades, critérios (graduação) e capacidade técnica. 

Os financiamentos seriam executados através do Banco de Comércio e Indústria 

(BIC) que atua como Banco Agente do F AEN/ INAPEM, tendo a responsabilidade de 

celebrar os contratos de financiamento e gerir todos os pagamentos relativos a reembolsos 

de capital e pagamentos de juros. 

Nessa perspectiva, uma vez analisados os requisitos que uma dada micro, pequena 

ou média empresa teria de reunir para que se possa candidatar aos financiamentos e 

incentivos previstos pelo Programa, fazia-se necessário ponderar a especificidade de cada 

sector de atividade de forma a que as candidaturas sejam processados de acordo com os 

pedidos formulados .. 

Quanto aos prazos de reembolso, seriam estipulados de acordo com a especificidade 

de cada setor. Assim, para a agricultura e pecuária, o prazo máximo seria de 10 anos, para 

a indústria, 7 anos, para comércio e serviços, de 4 anos e para outros setores, incluídos nas 

prioridades de agricultura, pesca, setor da indústria transformadora, setor da construção e 

comércio e serviços (máximo de 5 anos). Além disso, para investimento em Capital 

Circulante, o prazo máximo seria de um ano. 

Os juros seriam cobrados de acordo com as taxas vigentes, mas o Programa previa 

bonificações de juros que não deveriam ultrapassar o limite de 50% dos juros cobrados 
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pelo sistema bancário. 

o Programa previu, ainda, a participação do capital próprio, permitindo o recurso a 

"outras instituições que aceitem participar na operação a financiar", ressaltando a 

importância de que, nas empresas já existentes, o peso do capital próprio fosse relevante, 

"no sentido de se criarem condições de autonomia na gestão do projecto e ou empresa". 

o Programa exigia que, o promotor garantisse a participação mínima de 15% do 

valor total do Capital Fixo a investir no projecto. No caso de capital circulante, a 

exigência era de 30%". 

Além do exposto, o projeto previa bonificações que tinham como objetivo melhorar 

a estrutura financeira das empresas e corrigir as assimetrias que se verificavam na 

economia nacional. 

Para participar do Programa os candidatos deveriam preencher uma ficha/impresso 

simples preenchida, designada de "Ficha de Candidatura" a ser adquirida na F AEN ou 

no INAPEM, acompanhada de alguns documentos que comprovassem a legalidade dos 

promotores de projetos e elementos referentes às garantias reais ou pessoais oferecidas 

para a apreciação das candidaturas. 

Apesar, porém de todo o aparato, nem a política de apoio e fortalecimento às 

PMEs, nem os programas previstos para a assistência e o desenvolvimento das mesmas 

lograram êxito. Pelo contrário, manifestaram-se meramente como funções políticas e 
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legitimadoras do sistema. Constata-se falta de coerência na aplicação dos princípios que 

são aprovados; ausência de constância nas ações e uma quase completa falta de 

entrosamento entre as diferentes instituições voltadas para a assistência aos pequenos e 

médios empresários. Além disso, os programas de assistência técnico-financeira estiveram, 

muitas vezes, distanciados das reais aspirações do empresariado, existindo, na verdade, 

apenas em nível de discurso político, não sendo efetivados na prática e, quando o eram, 

apresentaram, sempre, um efeito prático reduzido, penalizando, assim, toda a classe 

empresarial, em particular, as emergentes. 

3.2.6.2. O Programa de Estabilização e Recuperação Econômica de Médio Prazo 

(1998-2000) 

Em novembro de 1997, o governo angolano anunciou o Programa de Estabilização e 

Recuperação Económica de Médio Prazo, considerando o ano de 1997 como o "ano 

primeiro de um programa global de recuperação e desenvolvimento da economia nacional 

.Nessa linha, o Projeto apresenta 1997 como o ano da consolidação e estabilização da 

economia e das finanças como pré-condição para a assunção de quaisquer outros objetivos. 

Este Projeto analisou a situação de Angola no n semestre de 1996, destacando uma 

desaceleração da inflação, seguida de uma estabilização da moeda, sendo que, no caso 

específico da microempresa ressaltava a formação do empresariado com a reestruturação 

do INAPEM e seu envolvimento em avaliação de projetos, informação industrial. Falava

se, também, em incentivar a cooperação empresarial internacional, apoiar a participação 

dos empresários nacionais em feiras, colóquios, fóruns no exterior, a constituição de 

centros de tecnologia e na criação do gabinete único para as empresas e de um Gabinete de 
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Informação e Promoção Industrial. Para incrementar a produtividade, o Programa sugere 

apoio/participação em ações de formação, qualificação e reciclagem da mão-de-obra 

industrial. 

Quanto à política comercial, o Programa de Estabilização sugeria que a econom1a 

de mercado a se estabelecer em Angola não poderia ser regida por políticas essencialmente 

administrativas, "porquanto inibe as forças de mercado e consequentemente a 

concorrência, impondo-se pôr conseguinte, que o Estado redefina o seu papel enquanto 

agente promotor do crescimento econômico". 

Quanto às demais política, o Programa as subdividia nos domínios da Reforma 

Administrativa e Reorganização Institucional, da Política de Relançamento da Produção 

Interna, da Educação, da Assistência e Reinserção Social e no domínio Cambial. 

o Programa citava também, a articulação entre a estatização, a recuperação e o 

crescimento econômico, afirmando que a retomada do crescimento econômico de Angola 

se inscreve num quadro balizado, por um lado, na reabilitação da moeda nacional como 

meio de troca e, por outro lado, pela imperiosidade de se reconstruírem rapidamente os 

circuitos entre as economias rural e urbana, fator este, aliás indispensável de "coesão 

social e de unidade nacionaf'. 

Vale, ainda ressaltar que o quadro geral de objetivos aparece integrado por três tipos 

de preocupações: a primeira que identifica alguns objetivos estratégicos balizadores das 

opções das políticas econômicas; a segunda, voltada para a escolha de objetivos 
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fundamentais e uma direcionada para a identificação de objetivos operacionais maIS 

imediatos e centrados na estabilização macroeconômica e na recuperação da produção. 

Para constituir uma classe empresarial nacional, o Programa propunha a oferta ao 

setor privado de uma economia minimamente equilibrada com um sistema financeiro e 

bancário eficiente e uma gestão transparente da atividade do Estado; uma regulamentação 

desburocratizada e simplificada, onde se contemplariam instrumentos como a liberalização 

dos preços dos produtos de origem nacional, dentro das condições normais de mercado e 

como estímulo ao aumento da produção; disponibilização de crédito ao setor privado; 

reestruturação dos subsídios a produtos consoante a sua natureza; liberalização seletiva 

das importações sem prejuízo da competitividade e da poupança de recursos; 

reestruturação do sistema bancário nacional, com destaque para as pequenas e médias 

empresas do setor empresarial do Estado, bem como do Parque Imobiliário Habitacional 

do Estado, além de reestruturação de todos os fundos de apoio ao empresariado nacional e 

criação de outros mecanismos de suporte mais lestos e eficazes, reestruturação do 

INAPEM com o propósito de o aproximar do setor privado desenvolvendo as suas 

atribuições de formação e promoção; negociação de linhas específicas de crédito externo 

para o setor produtivo e, finalmente, revisão e aprovação de legislação para a resolução do 

problema da propriedade urbana, rural, dos solos industriais e dos direitos específicos. 

o Programa chamava a atenção para os incentivos ao desenvolvimento da sua 

atividade e um programa específico de apoio às PMEs para além de programas específicos 

em determinadas áreas de atividades prioritárias. 



54 

Durante esse período, apesar das dificuldades financeiras foram realizadas várias 

atividades, dentre as quais se destaca o programa PROGREDIR, resultado de uma análise 

profunda da experiência acumulada pelo INAPEM ao longo dos últimos anos. Trata-se de 

um Programa integrado de apoio às MPEs. Nele, estão contempladas ações de incentivo ao 

surgimento do associativismo local, ações de apoios tecnológicos aos projetos, ações para 

legalização de empresas, enfim um conjunto de ações integradas que serão a garantia da 

boa execução dos projetos. 

Como primeiro passo, sugeria-se fosse implementado um PROGRAMA PILOTO 

em Luanda e em mais duas outras províncias, a serem definidas de acordo com as 

orientações do governo. 

As principais atividades que compunham esta fase foram as seguintes: lançamento 

do Programa Piloto, através de veiculação de anúncios na TV, rádios e jornais locais; 

distribuição dos folhetos explicativos, com a especificação de todas as condições para 

participação no Programa, condições de financiamento, critérios de seleção de propostas, 

prazos etc. A distribuição dos folhetos seria feita pelos Centros de Serviços do INAPEM e 

pelas representações regionais das demais instituições integrantes do Programa. 

Os elaboradores do Programa reconheceram-lhe a magnitude e aconselharam que os 

realizadores se ativessem a algumas premissas: 

• prime ira- que o Programa tenha, como público-alvo aqueles que têm vocação 

empresarial e que reunam um mínimo de condições para se tornarem empresários; 
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• segunda- que as ações, que assegurarão ao público-alvo o suporte técnico, legal e 

financeiro para estruturação e condução de seus empreendimentos, sejam simples 

objetivas e que sejam implementadas em curto prazo; 

• terceira- que o processo de capacitação das instituições do governo responsáveis 

pelas ações de formação ( em parte já prevista pelo Programa), seja contínuo e, cada vez 

mais, aprofundado; 

• quarta- que seja montada uma ampla rede de parceria entre instituições 

governamentais e privadas para operação do Programa; 

• quinta- que o lançamento de cada fase do Programa somente ocorra depois da 

disponibilização integral dos recursos necessários para o financiamento, de forma a lhe 

conferir confiabil idade; 

• sexta: que se garanta que todos os critérios adotados e que a própria sistemática 

do Programa tenham absoluta transparência para a opinião pública. 

Como podemos observar, a implementação do Programa pretende criar condições 

para que as PMEs possam participar de um mercado a que, até então, elas não tinham 

acesso. 
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3.3. NO BRASIL 

3.3.1. Primeira Fase: 1530-1822 

O Brasil iniciou suas primeiras indústrias no Período Colonial, com caráter 

primitivo, apenas para a produção indispensável. 

A partir do Ciclo do Ouro, quando toda a produção passou a ser escoada para a 

Europa, ficou impossível acumular capital e as pequenas e microempresas começaram a 

sofrer com problemas financeiros. 

3.3.2. Da Independência (1822) à República (1889) 

No início do século XIX, as pequenas empresas instaladas passaram a se expandir 

com seus próprios recursos. 

Em 1824, no Primeiro Reinado, fundava-se a primeira Colônia Alemã. Em 1828, 

fundava-se outra na margem do rio Negro. Os imigrantes desenvolveram e implantaram 

tecnologia e culturas não existentes no solo brasileiro.7 Iniciaram com a produção de 

vinho, trigo, centeio, a formação de pequenas propriedades policultoras, bem como, 

desenvolveram uma indústria de base artesanal. 

Houve, durante a primeira metade do século XIX, várias tentativas de implantação 

de fábricas. Eram fábricas pequenas e muitas desapareceram no decorrer do próprio 

7 Idem. 
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século XIX. 8 

Mesmo com todas as dificuldades, as pequenas indústrias foram a base da 

economia brasileira do século. Atenderam toda a população local já que as grandes 

empresas estavam voltadas para a exportação. A indústria metalúrgica e a de couro, 

por exemplo, eram constituídas basicamente por pequenos estabelecimentos. 

CARONE (1978, p.15) afinna:: "a maior fábrica de sapatos do Rio de Janeiro 

empregava 100 empregados, produzindo 50.000 pares de sapatos/ano. Um 

almanaque histórico editado em 1779 já assinalava a existência de 135 'lojas de 

sapatos' no Rio de Janeiro." 

Fábricas de móveis e mobílias também aumentam no Rio de Janeiro. No inquérito 

de 1822, o ramo gráfico assinala a existência de 25 tipografias no Rio de Janeiro, 14 

litografias e 19 oficinas de encadernação. Existiam, ainda, várias fábricas de microporte 

não registradas, as chamadas fábricas de fundo de quintal onde empregado e empregador 

trabalhavam lado a lado, utilizando um número reduzido de máquinas. Sabão, massas 

alimentares, olarias e pedreiras trabalhavam dessa forma. 

Em São Paulo, em pleno Ciclo do Café, as pequenas propriedades sofreram com a 

concorrência da grande lavoura cafeeira que absorveu a maior parte da mão-de-obra 

imigrante, e, aliada a outros brasileiros de menor poder aquisitivo, aproveitou as terras 

depreciadas e gastas pela exploração monocultural do café. Café que era produzido para 

8 Ibidem, p. 15. 
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exportação. 

Ao aproveitar a terra, os imigrantes foram preenchendo uma função que cabia à 

importação e o deslocamento para o oeste de São Paulo permitiu que se desenvolvessem, 

sem a concorrência da grande propriedade. A produção de gêneros para o abastecimento 

interno não era compatível com os padrões da grande propriedade extensiva e 

monocultural e os pequenos agricultores passaram a abastecer grande parte da população, 

economizando, para o País, grandes somas de recursos que seriam gastos com a 

importação de alimentos. 

3.3.3. Século XX: a consolidação das micro, pequena e média empresas 

A expansão industrial brasileira contemporânea esteve subordinada à natureza e 

forma do Processo de Substituição de Importação (PSI) em seus diversos estágios, mas não 

chegou a se concretizar em uma política industrial propriamente dita. 

As mudanças iniciadas nos anos 30 consolidaram a idéia do processo de 

industrialização como definidor dos mecanismos de política econômica. Nesse sentido, a 

Revolução 30 pode ser entendida como o marco da passagem de um modelo econômico e 

político- social primário-exportador para um modelo urbano-industrial, quando, então "o 

Estado assume o papel principal na viabilização desse processo, seja através de política, 

seja através de sua inserção reprodutiva em insumos básicos" (FERREIRA, 1985, p. 18) 

As políticas econômicas da década de 30, porém, fizeram-se graças ao protecionismo 

à região Sudeste em detrimento das demais. Este modelo político gerou transferência de 
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capital, via comércio, das regiões mais pobres, que, no entanto, possuíam um mínimo de 

base produtiva, para as regiões mais ricas, melhor dotadas de recursos. 

Somente a partir da década de 50, o governo passou a trabalhar, de forma ativa e 

organizada com o objetivo de promover uma política de desenvolvimento industrial para o 

País. O primeiro passo do governo foi detectar pontos de estrangulamento nas áreas de 

transportes, energia e indústria, o que levou à criação, em 1952, de um banco de 

desenvolvimento - BNDE- cujas funções eram gerir os recursos orientados para 

investimentos em infra-estrutura, principalmente, energia e transportes e, mais tarde, o 

papel fundamental na promoção do desenvolvimento das indústrias de base e na 

diversificação da indústria de transformação. 

Na busca de minimizar os efeitos das assincronias regionais, o governo criou a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -SUDENE-. 

Nessa linha, a grande expansão industrial ocorrida provocou uma forte tendência à 

centralização de capital e concentração de renda. Entre 1930 e 1961, o crescimento da 

produção nacional brasileira foi de 683%. De 1940 a 1961 o aumento foi de 479%. 

Segundo DURANT (1984, p. 107-112), esses fatos permitem concluir que, em um período 

de 22 anos, a produção industrial brasileira quase que sextuplicou e seu ritmo de 

desenvolvimento foi mais do que o dobro do ritmo do desenvolvimento global da 

economia. A intensa expansão industrial, ocorrida no Brasil, no final da década de sessenta 

e início da de setenta manteve a tendência de concentração e centralização do capital. A 

industrialização tardia, afirma PRADO JR (1986), numa época de internacionalização do 
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processo de acumulação de capital, trouxe profundos impactos para o País, tanto 

decorrentes da divisão internacional do trabalho como da configuração interna dos 

mercados, levou a uma diversificação da produção com bens intermediários, indústrias de 

base e bens de consumo duráveis. 

3.3.4. Fortalecimento das Estatais: continuidade das MPMEs 

As empresas estatais se fortaleceram e se expandiram aceleradamente o que permitiu 

uma maior internacionalização da economia e o crescimento dos grandes grupos 

econômicos nacionais e abriu as portas para a formação e penetração dos conglomerados 

em todos os setores da indústria nacional o que, surpreendentemente, não levou ao 

desaparecimento das PMEs (Pequenas e Médias Empresas). Ao contrário, elas se 

expandiram, integrando-se verticalmente nas grandes empresas, suprindo-as com bens 

intermediários como no caso da indústria de autopeças (SUZIGAN, 1990,p.23). Como 

salientam BARROS e MODENESI (1973): 

"Em 1969, as MPMEs predominavam na indústria de transformação brasileira, na 
proporção de 98,2% com as pequenas indústrias representando, isoladamente, quase 
90% do total. Em conjunto, o grande contingente de PMEs destaca-se mais pela sua 
contribuição ao emprego (63%) do que à formação do produto industrial (56% do 
Valor de Transformação Industrial- VTI) ."(p.36). 

No setor da infra-estrutura, observou-se um fortalecimento e uma expansão 

acelerada das empresas estatais, o que permitiu maior internacionalização da economia e 

crescimento dos grandes grupos econômicos nacionais e abriu as portas para a formação e 

penetração dos conglomerados em todos os setores da Economia Nacional. 9 

9 BARROS, F.J. R. e MODENESI, R. L. Pequenas e Médias Indústrias: análise dos problemas, 
incentivos e sua contribuição ao desenvolvimento. Rio de Janeiro: TPEAITNPES, 1973, p. 36. 
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No quadro a seguir, podemos observar que, em 1969, as MPMEs contribuíram com 

mais de 2/3 do VTI, (em sete gêneros industriais dentre os quais: mobiliário (89%), couros 

e peles (87%), madeira (82%) e alimentos (80%). 

Quadro I 

Participação da Pequena e Média Indústria no Valor da Transformação Industrial, 

Emprego e Número de Estabelecimentos - Brasil, 1969 

Gêneros Percentagem do I Número de Pessoas Número de 
VTI Ocupadas Estabelecimentos 
(%) (%) % 

1. Mobiliário 89 93 99,8 
2. Couros 87 89 99,8 
3. Madeira 82 95 99,8 
4. Diversos 81 82 99,3 
5. Alimentar 80 82 99,3 
6. Vestuário Calco 73 80 99,0 
7. Ed. e Gráfica 67 75 98,8 
8. Perfumaria 66 78 98,8 
9. Mecânico 63 66 97,1 
10. Min. Não Met. 60 70 99,1 
11. Bebidas 57 65 98,9 
12. Farmacêutica 56 62 94.0 
13. Mat. Plástica 52 63 96,8 
14. Química 52 62 97,7 
15. Papel e Papo 52 63 95,6 
16. Têxtil 50 48 91,4 
17. Metalúrgica 42 49 96,2 
18. Mat. Elétrico 40 45 92,1 
19. Borracha 32 60 97,6 
20. Fumo 27 54 97,7 
21. Mat. Trans. 26 33 92,5 
22. TOTAL 55,6 63 98,2 

Fonte: dados Primários: mGEIDEICOM, Prado Industrial, 1969. 

O quadro I demonstra ainda que as micro e pequenas empresas predominavam na 

indústria de transformação brasileira, em termos de números de estabelecimentos, na 

proporção de 98,2%, com as pequenas indústrias representando, isoladamente, quase 90% 
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do total da indústria de transformação. O conjunto das MPMEs contribuía com 63% na 

absorção do emprego industrial e com 55,6% na formação da produção industrial. 

Pode-se, portanto, afirmar que MPMEs representam a pequena economia e a classe 

média que, por sua vez, representa a estabilidade econômica a justiça social e a 

estabilidade política. 

Em 1978, dentro de uma visão global, de acordo com BARROS (1979) existiam, no 

Brasil, 170.000 empresas industriais das quais 89%, ou seja, 150.000 empresas, tinham 

menos de 20 pessoas empregadas. 

No caso de se considerarem as empresas com até 49 pessoas empregadas, verificar

se- á que sua participação, no conjunto, alcançou, aproximadamente, 98% de todo o 

universo industrial. Esse grande contingente de empresas era responsável por 67% da 

mão-de-obra industrial do País e contribuía com quase 60% do valor da produção 

industrial. Os setores de comércio varejista e atacadista somavam, aproximadamente 

600.000 empresas, das quais 99% empregavam menos de 20 pessoas. 

3.3.5. As MPMEs na década de 80 

O País, após a recessão de 1981/83, recuperou-se no triênio 1984/86. Mas, durante 

a recessão, os resultados de pesquisa de conjuntura, realizada mensalmente pela FIESP 

demonstram que as empresas com até 200 empregados obtiveram um bom desempenho. 

Segundo a Federação de Indústrias de São Paulo- FIESP( apud MOREIRA, 1987, p.24-

25) o indicador do nível de atividades dessas empresas cresceu 6% contra menos 0,9% 
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registrado pelas empresas que empregavam de mil a três mil funcionários e 5,9% para as 

que possuem mais de 7 mil funcionários. 

Em 1984, as MPMEs contribuíram com cerca de 22% na formação do VTI, mais de 

70% na receita comercial e mais de 80% na receita de serviços. Nesse ano, as exportações 

cresceram cerca de 25% em relação ao exercício anterior. 

Em 1985/86, a expansão deveu-se ao incremento do mercado interno (graças às 

MPMEs). As PMEs representaram 99,44% do total de estabelecimentos industriais, 

99,27% do comércio e 99,46% dos serviços, como pode ser observado no Quadro 11. As 

microempresas possuíram participação destacada neste contexto, respectivamente: 82,8%, 

90,9% e 93,5% para indústria, comércio e serviços. 

No que tange à participação destas empresas no total da receita/valor da produção 

dos três setores, embora seja relativamente menor, ela ainda é relevante. As PMEs 

representam 84,7% da receita gerada pelo comércio, 66,3% dos serviços e 64,9% do valor 

bruto da produção da indústria (SEBRAE, 1991). 
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Quadro 11 

Brasil: Participação das PMEs no Total dos Estabelecimentos Industriais, Comerciais 

e Serviços (1985) 

Setor Composição Porte de Empresas (1) 

Micro Pequena Média Grande Total 

Indústria 15,0 82.85 12,77 3,82 0,46 99,90 

Comércio 52,5 90,92 7,79 0,56 0,27 99,54 

Serviços 32,5 93,56 5,42 0,48 0,44 99,90 

TOTAL 100,0 90,6 7,7 1,03 0,35 99,69 

(1) Classificação de porte: 

• Indústria Micro até 19 empregados: Pequena: 20 a 99; Média: 100 

a 499; Grande: 500 ou mais. 

• Comércio/Serviços Micro: até 9 empregados; Pequena: 10 a 49; Média: 50 a 

99; Grande: acima de 100 

(2) Inclui empresas sem declaração de pessoal ocupado, o que impede que o total 

chegue a 100% 

Fonte: Calculado com base nos Censos Econôrrucos de 1985; Censo mdustnal IBGE, 1990; Censo 

Comercial, IBGE, 1990. Censo dos Sernços, IBGE, 1990. Pubücado pelo SEBRAE, Novembrol1991. 

Quanto à oferta de empregos, as PMEs do segmento industrial são responsáveis por 

78,2% do total de empregos do setor, o comércio por 88,0 e serviços por 69,6% 

respectivamente (SEBRAE, 1991). 

A análise do Quadro In, baseado nos dados publicados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística -IBGE, permitiu observar que, de 1960 a 1985, havia urna forte 

concentração da produção nas "grandes empresas" sendo que urna pequena parcela, cerca 

de 1,8% do total dos estabelecimentos, em 1985, detinha mais da metade da produção 
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industrial, 55,8%. Neste mesmo período, houve, também, uma expansão do número de 

"microempresas" a partir de 1975, o que elevou a participação das mesmas de 47,6% para 

68,9% em 1985. 

Por outro lado, a partir de 1975, observou-se uma queda na participação do número 

de estabelecimentos das "pequenas" empresas. Vale ressaltar que tal fato se deveu às 

contribuições relevantes que as pequenas empresas recolhem de encargos sociais e 

trabalhistas. Em conjunto, esses encargos representam 66,2% do total de encargos 

recolhidos pelo Setor Industrial onde as microempresas participaram com 5,5%, as 

pequenas, com 18,3%, as médias com 42,5% e as grandes com 33,7% do total (SEBRAE, 

1991. 

o estrato de microempresas (Quadro ill) tem apresentado uma tendência à perda de 

posição relativa no conjunto industrial de 1960 a 1980, com uma relativa recuperação no 

período de 1980-85. Contudo, sua posição quanto a pessoal ocupado caiu, passando de 

uma participação de 15,9% em 1960 para atingir 11% em 1985. Também a participação no 

valor da produção tem apresentado quedas ascendentes de contribuição para o valor 

global, passando de 11,4% em 1960 para apenas 2,8% em 1985. 
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QuadrollI 

Brasil: indicadores do número de estabelecimentos. Pessoal Ocupado e Valor da produção 

na Estrutura Industrial de Acordo com o tamanho - 1960-1985. 

Tamanho dos Micros I Pequenas Médias Grandes Total 

Estabelecimentos 

Estabelecimentos 1960 79,9 17,5 1,5 1,5 I 100,0 

(IBGE) 1970 49,8 43,9 3,9 2,4 100,0 

1975 47.6 45,5 3,8 3,1 100,0 

1980 65,1 30,3 3,1 1,5 100,0 

1985 68,9 26,1 3,2 1,8 100,00 

Pessoal 1960 15,9 28,2 13,7 42,2 100,0 

Ocupado 1970 8,3 34,9 17,6 39,2 100,0 

1975 7,9 36,9 15,2 40,0 100,0 

1980 10,8 35,1 19,6 34,5 100,0 

1985 11,0 30,6 20,3 38,1 100,0 

Valor 1960 11,4 27,3 14,6 46,7 100,0 

da Produção 1970 6,4 28,8 19,2 45,6 100,0 

1975 5,2 29,5 17,6 47,7 100,0 

1980 3,1 26,6 22,9 47,4 100,0 

1985 2,8 20,8 20,6 55,8 100,0 

Fonte: Censo Industrial de 1960 a 1985 do mGE 

Microempresa: menos de 10 pessoas ocupadas 

Pequena empresa: entre 10 e 99 

Média empresa: entre 100 e 249 pessoas ocupadas 

Grande empresa: pelo menos 250 pessoas ocupadas 

A análise permitiu concluir que: 



67 

Primeiro: o número de MPMES apresentou uma participação proporcional 

decrescente no contexto industrial a partir de 1975, passando de um percentual de 45,5% 

para 26,1% em 1985. 

Segundo: o nível de emprego alocado para as PMEs também apresentou participação 

crescente até 1980, caindo sua participação em 85, devido aos problemas políticos que já 

apontavam para o recrudescimento da economia. 

Terceiro: o número de médias empresas cresceu, passando de uma contribuição de 

1,5% em 1960, para 3,9% em 1970, caindo para 3,2 em 1985. 

Até o censo de 1975, os segmentos de micro empresas diminuiu ( de 79,9 em 1960 

para 49,8 em 1970 e 47,6 em 1975). O número de pequenas empresas aumentou (de 17,5% 

em 1960, para 43,9% em 1970 e 45,5% em 1975. As médias empresas apresentaram 

aumento de participação relativa tanto no número de estabelecimentos pessoal ocupado, 

como no valor da produção, enquanto que os segmentos, de pequenas e grandes empresas 

tiveram aumento de participação em todos os critérios analisados (até 1975). Tais números 

podem levar a afirmar que, em termos gerais, o que ocorreu no Brasil foi um processo de 

aumento no tamanho das firmas para quase todos os ramos industriais, decorrente da 

modernização do País. 

Em 1986, as MPMEs expandiram-se notavelmente devido ao Plano Cruzado, 

implantado aos 28 de fevereiro. Houve, então, uma mudança significativa na vida do 

cidadão brasileiro já que, com o Plano a produção foi incrementada em quase todos os 
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setores de atividade, a oferta de emprego aumentou, a moeda nacional ficou estabilizada, o 

consumo cresceu e, toda a mão-de-obra paralisada foi, sistematicamente, absorvida. Nesse 

sentido, uns tomaram-se proprietários de pequenas lojas ou ''fabriquetas'', outros 

ingressaram em sociedades comerciais ou civis e os demais conseguiram empregos nos 

vários ramos de atividade. Nesse ano foram construídos 517 mil estabelecimentos, foram 

gerados cerca de 2 milhões de empregos e investimentos de cerca de US$ 5 bilhões 

(SEBRAE,1991). 

Dessa forma, conclui-se que as MPMEs têm papel determinado na economIa 

brasileira de acordo com o processo de desenvolvimento econômico adotado pelo País e a 

caracterização do aparato institucional que embasa o desenvolvimento dessas empresas até 

a década de 90. 

3.3.6. A década de 90 

Na década de 90, os empresários orientados pelo Sebrae começaram a exercer uma 

pressão maior com os dirigentes do País que, conscientes do poder das micro, pequenas e 

médias empresas, passaram a ouvi-las quanto às suas necessidades mais prementes. 

Nesse contexto, a criação de um imposto único para as micro e pequenas empresas 

certamente iniciou uma nova era neste importante segmento da Economia brasileira. 

Este imposto, fartamente anunciado pela imprensa e pelo próprio Presidente da 

República, instituiu uma nova regra, opcional, a partir de 1997. As microempresas 

pagariam, no máximo, 6,5% à União, estados e municípios e as pequenas empresas, entre 
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5,4% e 10%, de acordo com seu faturamento. O prazo para a inserção no sistema se 

estendeu até 31 de março de 1997, mas, a partir de janeiro daquele ano, a empresa já 

poderia recolher o tributo pelo modelo simplificado. 

3.3.6.1. Estatuto das Microempresas 

As leis que estabeleciam as normas integrantes do Estatuto da Microempresa 

brasileira estavam divididas nos três níveis: Federal, estadual e municipal. 

A Lei Federal 7256, de 27/1/84, estabelecia as normas integrantes do Estatuto da 

Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos 

campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista e de desenvolvimento 

empresarial. 

Essa lei foi sensivelmente modificada pela Medida Provisória (MP) do governo que 

passou a considerar micros e pequenas empresas as pessoas jurídicas e as firmas 

individuais que tivessem receita bruta, anual igualou inferior ao valor de 120 mil reais. 

Outra novidade trazida pela MP referia-se ao imposto único de 5%, incluindo a 

Previdência Social. O imposto único inclui imposto de renda (IR), Programa de Integração 

Social (pISIPASEP), Contribuição sobre o Lucro (Cofias) e INSS. Permanecem, 

entretanto, as regras referentes a direitos trabalhistas como Fundo de Garantia e décimo 

terceiro salário (Cap. V da Lei 7256). 
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A MP assegura ainda que os tributos estaduais e municipais das microempresas (ISS 

e ICMS) poderão alcançar até 1 % e o IPI, pago por empresas industriais terá alíquota fixa 

de 0,5%. A inclusão dos impostos estaduais depende de um convênio com a receita, 

enquanto os municípios terão de aprovar uma lei específica nas assembléias legislativas. 

Neste caso, a Lei Estadual 2414, de 26/9/95 e a Resolução Municipal 1542, de 24/5/95 

deixam de vigorar, passando a depender o funcionamento da microempresa de acordos e 

leis posteriores entre Estado e Receita e Município. 

Segundo DOMINGOS (1996): "as microempresas continuam isentas do Imposto de 

Renda e do PIS/PASEP e ainda ganham uma vantagem brutal com a simplificação do 

recolhimento. Agora será preciso apenas um documento para recolher tudo ". 10 

A base do cálculo de imposto também foi alterada e o presidente do Sebrae não 

soube calcular a redução da carga tributária, no entanto afirmou que "a carga global cairá 

em média 7% (de 12% para 5%)". O recolhimento dos impostos terá que ser feito até o 

décimo dia do mês subsequente ao fato gerador. 

O Novo Estatuto pretende, portanto, eliminar três obstáculos que limitam a atuação 

das MPEs: o excesso de burocracia e de impostos e a escassez de crédito. 

\O Afif Domingos, presidente do Serviço Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE). In 
PERES, Leandra. "Microempre~ pagará imposto único". O C.lobo. Quarta-feira, 6 de novembro de 
1996, 2a edição, p. 25. 
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A tramitação do Novo Estatuto ganhou peso político ao conseguir a adesão, 

conforme já citado anteriormente, do senador José Sarney (PMDB-AP). O próprio Senador 

apresentou os Projetos 31 e 32/96 que formam o Novo Estatuto, a partir de uma proposta 

entregue a ele por representantes de confederações empresariais, no 5º Congresso 

Brasileiro da Micro e Pequena Empresa, realizado em novembro de 1995. Segundo ele: 

"Logicamente, os projetos ganham maior peso levando o meu nome. Mas não por causa 

da minha pessoa, mas por causa do cargo que eu exerço e pelos que eu exerci". José 

Sarney afirma que, ao apresentar os projetos, está cumprindo a promessa feita de apoiar a 

tramitação das reivindicações: "sem dúvida alguma, o sucesso da economia brasileira 

depende do fortalecimento da micro e pequena empresa ". 

A mudança mais importante, pelo fato de dar origem a outras quatro mudanças, 

assenta na inclusão da palavra "trabalhistas" no artigo 179 da Constituição, que prevê o 

tratamento diferenciado às micro, pequenas e médias empresas, "visando incentivá-las 

pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução desta por meio de lei". 

As quatro propostas que derivam da geral são as seguintes: 

• Fim da obrigatoriedade de se respeitar o piso salarial das categorias profissionais; 

• Não-aplicação aos empregados das normas previstas em convenções coletivas de 

trabalho; 

• Horário de trabalho negociado entre as partes, respeitada a jornada semanal de 44 
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horas; 

• Nas empresas com até cinco empregados, esses teriam apenas os beneficios do 

empregado doméstico, acrescidos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Podemos, ainda, enfatizar as propostas de emenda de autoria das deputadas Elcione 

Barbalho (PMDB-PA) e Maria Valadão (PPR-GO) estendendo aos pequenos produtores 

rurais os beneficios concedidos aos micro e pequenos empresários. A deputada Elcione 

Barbalho diz que é preciso dar mesmo tratamento à agricultura familiar porque os 

problemas são semelhantes. I I 

Atualmente, qualquer lei, sobre as empresas em geral, pode vir a prejudicar as ME e 

as EPP. O projeto de estatuto prevê que leis instituidoras de obrigações novas não afetarão 

as pequenas empresas. Entretanto, os favores concedidos às empresas em geral serão 

estendidos às ME e as EPP. 

As marcas e patentes poderão ser registradas sem a maioria das complicações 

existentes, para as ME e EPP. 

O projeto contém mecanismo para obrigar as entidades públicas a vender bens ou 

serviços para as ME e EPP por preço especial, oferecido a terceiros, sob pena de indenizar 

em dobro à beneficio recusado. 

11 MEDIROS, R. A. Gazeta Mercantil, 27/03/96, p. 4 
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A microempresa brasileira tem isenção do imposto de renda quando a sua receita 

bruta anual for inferior a cerca de R$ 80.000,00. Propõe-se um limite de isenção total, 

sempre que a receita bruta for inferior a R$ 204.000,00. Já a empresa de pequeno porte 

não conta com qualquer isenção. Propõe-se que ela pague o imposto de renda apenas 

sobre a parte da receita bruta anual que exceder o limite de isenção para a microempresa. 

o novo estatuto sugere, também, que as pequenas empresas possam optar pelo 

regime de tributação com base no lucro real. Neste caso, elas poderiam deduzir em dobro 

as despesas com pesquisa e desenvolvimento e contar pela metade o prazo de vida útil de 

máquinas e equipamentos, para fins de depreciação. 

Quanto à contribuição social sobre o lucro, não há, atualmente, qualquer isenção, 

seja para a ME ou para a EPP. 

o novo estatuto propõe a redução do IPI, até zero, para os produtos típicos das 

pequenas empresas. Também se propõe que o imposto de importação incidente sobre 

máquinas e equipamentos, ou bens destinados à pesquisa e desenvolvimento das ME e 

EPP seja reduzido ou eliminado. 

Além disso, a microempresa, atualmente, só não paga o PIS quando a sua receita 

bruta anual é inferior a R$ 80.000,00 mas paga incondicionalmente o COFINS. Pela 

proposta esta não pagará mais o COFINS e nem o PIS. Já a empresa de pequeno porte só 

pagará essas contribuições na parte que exceder o limite de isenção de R$ 204.000,00 da 

mIcroempresa. 
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Com o aumento do limite da receita bruta da microempresa, a isenção para IOF e 

taxas de fiscalização se ampliou para R$ 204.000,00. 

As cinco propostas mais polêmicas do Novo Estatuto, que tramitaram, pela Câmara 

federal, propuseram emendas constitucionais. A primeira pretendeu incluir a questão 

trabalhista no artigo 179 da Constituição (CF), com o objetivo de facilitar a formalização 

de empregados que até, então, não tinham direito algum porque trabalhavam na 

informalidade. 

As quatro outras emendas seriam no artigo 7 da CF que determina os direitos sociais 

da empresa. Uma delas refere-se ao cumprimento do salário piso da categoria fixado em 

dissídio. O SEBRAE pretende que a MPE siga apenas a lei, no que se refere ao salário 

mínimo. 

Além do piso, outros itens, incluídos no dissídio coletivo entre representantes de 

grandes empresas e de sindicatos também não precisariam ser obrigatoriamente cumpridos 

pelas pequenas. A jornada de trabalho resultaria, também, de um acordo individual entre a 

pequena empresa e seus funcionários. 

Outra emenda previu que microempresas, com até cinco funcionários, poderiam dar 

tratamento similar ao da empregada doméstica mais o depósito do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). Segundo Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae: "A 

maior benefiCiária seria a Previdência Social, pois ela ganharia novos contribuintes que 

hoje estão trabalhando na informalidade ". 
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3.6.2. O Crédito e a Burocracia 

3.6.2.1. O crédito 

Com o Novo Estatuto, o SEBRAE pretende fortalecer o Fundo de Aval, que substitui 

a necessidade de dar garantias reais para os bancos, além de medidas de incentivo, 

propostas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como o 

aumento do "dei credere", comissão que os bancos recebem para operacionalizar o 

crédito, para que o agente financeiro, repassador dos recursos, dê acesso ao financiamento 

para pequenas empresas. "O custo do dinheiro para o micro e pequeno empresário é 

insuportável e, devido à limitação de acesso a financiamentos, ele acaba trabalhando em 

h . I fi' ,,12 seu c eque especlG como pessoa lSlca . 

o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal (CEF) dispõem, hoje, de 

linhas de crédito especiais para investimento em infra-estrutura e formação de capital de 

giro. Para o empresário, as vantagens são os juros mais amenos e prazos generosos para 

amortização. 

Nas duas instituições, segundo MEDEIROS (1996), o nível de inadimplência está, 

relativamente, abaixo do de outros setores da economia. Segundo Antônio Mazali, diretor 

do BB, "se você considerar o cenário econômico atual, a insolvência dessas empresas não 

é preocupante. ,,13 

12 

\3 
Idem, ibidem 
Doca de Oliveira. Por conta Própria. Gazeta Mercantil, 27/03/1996, pp. 8-9. 
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Ricardo Amorim, presidente da CEF, por sua vez, afirma que "Na nossa experiência, 

as micro e pequenas empresas são as que têm menor insolvência". 14 Segundo ele, a 

filosofia do banco é fazer muitas operações com montantes menores para diluir seus 

riscos. O montante de empréstimos mensal da CEF é superior a R$ 30 milhões de reais. 

Uma vez que o setor foi definido como prioridade estratégica pelo BB e pela CEF, 

Mazali, do BB, afirma que não há burocracia na concessão de crédito para empresas que 

tenham um perfil aceitável: "Muitas, no entanto, estão operando com prejuízo e buscam 

financiamento para saldar dívidas em outros bancos, tornando-se uma operação de 

grande risco o que o BB não aceita". 15 

A CEF abriu seu caixa para as micro e pequenas empresas há quinze anos. Hoje, o 

banco coloca à disposição das micro, recursos através de diversas linhas. 

A CEF Giro Sebrae é o formato mais procurado no banco e atende 39 mil empresas. 

É uma linha destinada a formação de capital de giro, no limite de R$ 10 mil por empresa, 

com amortização mensal em 12 meses, pela tabela Price. O empresário paga Taxa 

Referencial-TR mais juro de 1 %. Nesse caso, o empresário pode contrair empréstimo para 

projetos de informatização, cuja garantia é o próprio equipamento. O limite de recursos 

depende do tamanho da empresa e do valor do equipamento. 16 

14 

15 

16 

Idem, ibidem 
Idem. 
Idem. 
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Além disso, existe uma linha de crédito na fonna de desconto de títulos, destinada à 

fonnação de capital de giro, que libera recursos como antecipação de recebimentos futuros 

A CEF opera, ainda, o Crédito Especial Empresa, uma nota promissória, paga em 

parcela única, cuja taxa de juros varia de acordo com o custo do dinheiro no dia do 

pagamento. 

Por sua vez, o BB, oferece, ao mercado, diversas alternativas, chamadas MIPEM 

(Micro,Pequena e Média Empresa), em parceria com o SEBRAE. Uma delas é uma linha 

de crédito especial para investimentos com teto de, até 35 mil UFIR (o equivalente a R$ 29 

mil). O contratante paga juros de TR mais 12% ao ano, com prazo de até 36 meses para 

pagar. 17 

A alternativa mais barata do BB fica na parceria com o Fundo de Apoio ao 

Trabalhador (FAT) que libera recursos para sustentar projetos de investimento com teto até 

R$ 35 mil. Neste caso, o contratante paga TJLP mais juros de 5,33% com prazo de, até, 36 

meses para pagar. 

Existe, ainda, o PRODEM (Programa de Desenvolvimento Municipal), criado para 

apoiar o desenvolvimento municipal, num trabalho conjunto com prefeituras. 

As "operações baratas" significam o aporte de R$ 500 milhões nos últimos dois 

anos. O BB tem 42 mil empresas em carteira, com empréstimos no valor médio de R$ 10 

17 Idem. 
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mil. Oferece, também, as linhas de crédito com remuneração convencional, e mais caras, 

além de programas personalizados. 

Os bancos privados, porém, oferecem, ainda poucas alternativas de crédito para 

mIcro e pequenas empresas. Dentre eles, destacam-se, por oferecer linhas exclusivas, o 

Bradesco e o Bamerindus. 

No caso do Bradesco, existem duas linhas exclusivas para financiar capital de giro 

de micro e pequenas empresas, ambas, segundo o diretor executivo do banco, Antônio 

Fernando Burani, com taxas preferenciais. 

Uma delas tem prazo de 196 meses e taxa de 4% ao mês, no caso de operações com 

garantia de duplicatas e 4.5% no caso de outras garantias. "Se fosse uma empresa de 

médio porte, essas taxas seriam de 6,5% e 7% respectivamente", afirma Burani. 

A outra linha tem prazo de 4 a 12 meses e foi aberta no final de fevereiro/95 quando 

o governo autorizou que as micro e pequenas empresas tivessem financiamentos com 

prazos superiores a seis meses. Neste caso, a taxa cobrada eqüivale à Taxa Referencial 

(TR) mais 2,5% ao mês para operações com duplicatas e TR mais 2,8% quando as 

garantias são outras. 

Em 1995, o Bradesco alocou R$ 250 milhões para financiar capital de giro de micro 

e pequenas empresas. Em 1994, esse número foi de R$ 50 milhões. Segundo Burani, o 

banco atendeu toda a demanda que recebeu, sem impor limites a essa carteira de crédito, 
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obedecendo, no entanto, a critérios de seleção de clientes. 

o Bamerindus, por sua vez, abriu sua primeira linha exclusiva de crédito no início de 

1996, em parceria com o SEBRAE. Os empréstimos podem ser feitos dentro do limite de 

R$ 2 mil e R$ 10 mil e pelo prazo máximo de 12 meses. As duas opções de taxas também 

são mais baixas, que as do mercado e o cliente faz sua escolha. Juro pré·fixado de 4% ao 

mês ou taxa de juro básica (TBF) mais 1 % ao mês. 

Observa·se, no entanto, que as linhas de crédito e fomento, muitas vezes existem 

oficialmente, mas não há dinheiro para alimentá-las. Nesse caso, devido à escassez de 

recursos, os bancos não fazem questão de divulgá-las. 

Quando, eventualmente, há dinheiro para os financiamentos, é preciso que os bancos 

abram cadastro e os candidatos ainda têm que enfrentar vários obstáculos. Muitos 

desistem e preferem financiar o crescimento com os próprios recursos. 

3.6.2.2. A Burocracia 

Um outro entrave, a burocracia, é fator para fechamento de empresas. O 

coordenador para a região Sul do SEBRAE de Santa Catarina, Mauro Spezia Poy, afirma 

que o peso dos tributos e dos encargos sociais é determinante no fechamento de oito a dez 

empresas antes do primeiro ano de existência. 

No entanto, segundo ele: "Engana-se quem acha que é o custo desses encargos e 

tributos em si que fecha empresas. Muitas vezes, o empresário é taxado como sonegador e 
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recebe multas que inviabilizam o negócio, por não conhecer a legislação tributária". 

Poy afirma que uma pequena empresa exige dedicação do empreendedor nas áreas 

de produção e vendas. 

"Ninguém vai dar mais importância aos tributos em detrimento da produção". O único 
recurso que resta, então, é a contratação de um contabilista": "Mas a burocracia e a 
complexidade de nossa legislação são tão grandes que mesmo esses profissionais 
cometem falhas. Afinal, eles têm que dominar cada pormenor de mais de cinqüenta 
diferentes taxas e impostos". 

o imposto único, entretanto, não agradou a todos os envolvidos. Membros da Frente 

Parlamentar da Micro e Pequena Empresa que se sentiram "deixados de lado", na 

negociação, ameaçaram o acordo. Foi necessária a intervenção do ministro-chefe da Casa 

Civil, Clóvis Carvalho que acalmou os ânimos minutos antes que a medida fosse 

anunciada. 

3.7. DISCUSSÃO 

Observamos que as MPMEs angolanas vêm sofrendo muitas restrições devido à 

crise que assola o País. Poderíamos afirmar que os entraves de que se queixam os 

angolanos advêm dessa crise não fossem eles da mesma categoria dos que acontecem no 

Brasil. 

No caso do Brasil, ocorreu que, nos períodos de expansão econômica, o processo de 

expansão industrial resultou no aumento do tamanho médio dos estabelecimentos em favor 

das MPMEs/GEs em detrimento das microempresas. 
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No segmento das microempresas , os ramos de produção de alimentos, mobiliário, 

têxtil, produtos de minerais não-metálicos, bebidas e mecânica representaram a maior 

perda de participação no número de estabelecimentos. Já os segmentos de eletrônica, 

mecânica e farmacêutica tiveram sua modernização e sobrevivência atreladas às 

associações com o grande capital internacional. 

Em 1970, o Banco Central do Brasil -BACEN- definia, pela Portaria 130, que os 

bancos comerciais deveriam abrir uma linha de crédito às PMEs, por meio da liberação de 

parcela dos depósitos compulsórios, objetivando reforço financeiros para capital de giro 

das PMEs, necessário, principalmente, em época de crise. 

No período do milagre, apesar de uma política industrial incipiente, as PMEs tiveram 

anos de crescimento tanto nos setores tradicionais como nos setores dinâmicos. 

A criação do Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa 

- CEBRAE - em 1972, permitiu que se multiplicassem os exemplos de apoio as PMEs 

através de associações. Como exemplo, podemos citar a criação do Departamento de 

Assistência à Média e Pequena Indústria na Confederação Nacional de Indústria - CNI

com a atribuição de incentivar a implantação de um sistema nacional de assistência técnica 

às PMEs industriais. 

Podemos notar que as condições de sobrevivência e crescimento das PMEs estão 

intimamente relacionadas, tanto no Brasil como em Angola, às políticas econômicas 

adotadas pelos países. Da mesma forma, os processos de industrialização tardio brasileiro 
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e angolano engendraram incentivos à industrialização em grande escala favorecendo as 

empresas de capital estrangeiro de grande porte. Nessa linha, as pequenas empresas 

passaram a se atrelar complementarmente às GEs nacionais ou estrangeiras, privilegiadas 

em todo esse processo. Portanto, às PMEs nacionais restavam os setores tradicionais onde 

se podiam manter. 

Com restrições à capitalização, a sobrevivências das MPMEs passou a depender, 

exclusivamente, da capacidade interna de autofinanciamento de cada empresa 

individualmente, ou da contratação de empréstimos a juros proibitivos. 

Dada essa escassez de recursos, as PMEs angolanas e brasileiras passam por 

dificuldades internas relacionadas a problemas de planejamento e controle financeiro, 

problemas com as áreas de comercialização e de produção, que, aliados à falta de 

habilidade administrativa, à carência de informações sobre a evolução do mercado de seus 

produtos, dificil acesso às fontes de métodos e processos mais avançados, exigências 

burocráticas de natureza fiscal, falta de acesso às fontes de financiamento, bem como 

dificuldades de atender as exigências de garantias reais ao próprio financiamento. 

Isto tudo provoca atrasos tecnológicos, exigindo ações que objetivem uma melhor 

integração dos pequenos negócios com as GEs de modo que os fatores de dominação 

oligopolista possam ser substituídos por relações de complementariedade. 



CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGIA 

4.1. TIPO DE PESQUISA 

De acordo com a taxinomia de VERGARA (1991), quanto aos fins, esta pesquisa é 

descritiva, considerando que buscou representar as características de pequena classe social 

emergente em Angola, suas necessidades e aspirações~ explicativa, na medida em que 

tentou esclarecer que fatores poderão viabilizar o desenvolvimento de micro, pequenas e 

médias empresas em Angola, comparando com o caso Brasil, onde a importância das 

MPMEs vem sendo reconhecida por todos os atores, desde o empresário até o Estado. 

Quanto aos meios, a pesquisa pode ser entendida como bibliográfica, devido à 

necessidade de levantamento do material publicado acerca do assunto~ documental, pois foi 

feita a análise de documentos de uso específico do Instituto Nacional de Apoio à Pequena 

e Média Empresa (INAPEMI Angola), bem como do SEBRAE, no caso Brasil~ de campo, 

pelo fato de que foi enviado um questionário com questões básicas acerca das MPMEs no 

Brasil e em Angola. O questionário em número de 200 foi enviado à Angola para pessoas 

que dão assistência às micro, pequenas e médias empresas, a consultores e aos empresários 

(público alvo da pesquisa). 
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De acordo com GIL (1995), a pesquisa pode ser, ainda, classificada quanto ao 

delineamento como estudo de caso, pois caracteriza-se pelo estudo profundo e exaustivo 

da economia angolana e brasileira permeado pelo estudo do caso das MPMEs brasileiras e 

angolanas fundamentamentando-se na idéia de que "a análise de uma unidade de 

determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo, ou, pelo 

menos, o estabelecimento de bases para uma investigação posterior mais sistemática e 

precisa" (p.79). 

Quanto ao envolvimento do pesquisador na pesquisa, trata-se de uma pesqUIsa 

participante, que se caracteriza pelo envolvimento do pesquisador e dos pesquisados no 

processo da pesquisa. Neste sentido, distanciam-se dos princípios da pesquisa acadêmica. 

Como o observador e seus instrumentos desempenham papel ativo na coleta, análise e 

interpretação dos dados, a pesquisa tende a privilegiar o lado conflituoso da realidade 

social. Dessa forma, o relacionamento entre pesquisador e pesquisado não se dá como 

mera observação do primeiro pelo segundo, mas ambos, de acordo com DEMO (1984) 

"acabam se identificando, sobretudo quando os objetos são sujeitos sociais também, o que 

permite desfazer a idéia de objeto que caberia somente em ciências naturais "(p. 115). 

4.2. UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa tem o seu universo referido ao papel das políticas econômicas e ao papel 

dos Estados envolvidos na formulação e implementação de políticas de apoio às mIcro, 

pequenas e médias empresas em Angola e no Brasil. 
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4.3. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Os sujeitos do estudo foram 60 sujeitos, assim distribuídos: 10 profissionais do 

SEBRAE e BNDES no Brasil e IOdo INAPEM em Angola, cujas funções estavam 

diretamente ligadas ao fomento de micro, pequenas e médias empresas, em um primeiro 

momento. Em um segundo, enviaram-se questionários para 20 empresários brasileiros e 20 

angolanos. 

4.4. COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados a partir de um questionário enviado aos sujeitos do 

estudo. Segundo LAKA TOS e MARCONI ( 1995): 

"Trata-se de um instrumento de coleta de dados, constituído de uma série ordenada 
de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 
entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, por 
co"eio ou por um portador. Depois de preenchido, é devolvido do mesmo 
modo "(p.20J). 

4.5. VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Como toda técnica de coleta de dados, o questionário também apresenta uma série de 

vantagens e desvantagens. 

4.5.1.Vantagens do Método 

Dentre as vantagens, vale destacar: 

a) Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados. 

b) Atinge maior número de pessoas simultaneamente. 

c) Abrange uma área geográfica mais ampla. 

d) Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de campo. 

e) Obtém respostas mais rápidas e mais precisas. 

f) Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 
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g) Há maior segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas. 

h) Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador. 

i) Há mais tempo para responder e em hora mais favorável. 

j) Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 

instrumento. 

k) Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

4.5.2. Desvantagens do Método 

Dentre as desvantagens, destacam-se : 

a) percentagem pequena dos questionários que voltam. 

b) Grande número de perguntas sem respostas. 

c) Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas. 

d) Impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas. 

e) A dificuldade de compreensão, por parte dos informantes, leva a uma 

uniformidade aparente. 

f) Na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, pode uma questão 

influenciar a outra. 

g) A devolução tardia prejudica o calendário ou sua utilização. 

h) O desconhecimento das circunstâncias em que foram preenchidos torna dificil o 

controle e a verificação; 

i) nem sempre é o escolhido quem responde ao questionário, invalidando, portanto, 

as questões; 

j) exige um universo mais homogêneo. 
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Mesmo, tendo em vista as limitações apresentadas, a presente pesquisa se justifica 

pela oportunidade de trazer à tona a importância da microempresa nas economias 

emergentes como a de Angola. 

4.6. TRATAMENTO DOS DADOS 

Após a coleta, os dados serão ordenados e será feita uma análise qualitativa das 

questionários, onde se busca identificar de que forma a atuação do Estado vem interferindo 

nas MPMEs brasileiras e angolanas. 

RIST (1977) afirma que a orientação metodológica - qualitativa ou quantitativa - a 

ser utilizada na produção de um conhecimento, deve-se à polarização em tomo de três 

díades: validade versus confiabilidade; subjetividade versus objetividade; holístico versus 

análise de componente. Outras díades podem ser construídas, porém estas três oferecem 

um quadro abrangente das convergências e divergências das duas orientações. 

Uma análise das páginas anteriores, a partir deste conjunto de díades, indica um 

tratamento qualitativo do tema. Isto é evidenciado: 

a) na ênfase à validade do que está acontecendo em detrimento da reaplicação e 

consistência das conclusões. O intuito é ir à essência dos dados, ser capaz de descrever e 

interpretar a realidade como é vista pelos sujeitos; 

b) na aceitação da interpretação subjetiva do fenômeno social em questão. A 

interpretação é subjetiva no que se refere à auto-valorização das experiências, das 

disposições de um sujeito ou de um pequeno grupo; 
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c) na tentativa de uma análise holística, isto é, segundo BOGDON e TA YLOR 

(1975), "0 sujeito do estudo não é reduzido a uma variável isolada ou a uma hipótese, mas 

é visto como parte de um todo" (p. 4). Em outras palavras, a realidade não é construída a 

partir do somatório das partes, mas é apreendida na sua totalidade por aproximações 

sucessIvas. 



CAPÍTULO V 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1. Os Sujeitos e suas Falas 

Neste capítulo, pretende-se apresentar a síntese das respostas obtidas nos 

questionários distribuídos aos empresários angolanos e brasileiros no que se refere ao papel 

da microempresa nos dois países e à opinião dos mesmos . 

Inicialmente, o estudo se voltou para a pré-análise dos materiais, o que permitiu que 

se identificassem os subtemas extraídos dos próprios questionários evidentemente 

vinculados aos temas centrais das mesmas. A análise levou à compreensão, de maneira 

abrangente, como os empresários angolanos e brasileiros percebem a sua atividade de 

microempresário em sua relação com o INAPEM em Angola e com o SEBRAE no Brasil. 

Em um segundo momento, as idéias que se referem a cada tema foram sintetizadas 

com o objetivo de identificar de que forma a atuação do Estado vem interferindo nas 

microempresas brasileira e angolana. 

Posteriormente, analisaram as posições dos dois grupos visando a análise global. 
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Vale ressaltar que a seleção dos sujeitos não correspondeu ao desejado. Houve 

dificuldade de os respondentes enviarem os questionários de volta para esta pesquisadora. 

Os angolanos, por estarem longe e os brasileiros por não se interessarem em 

responder. Isso diminuiu sensivelmente os sujeitos da pesquisa. Dos vinte 

microempresários brasileiros e angolanos, apenas 5 angolanos responderam ao 

questionário. Quanto aos brasileiros, a pesquisadora utilizou-se de correio para contactar a 

Zerocal, o Óleo Liza, o Chá Lintea, a Kopegnagen e a Ortobom. Não recebeu nenhum 

questionário de volta apesar da sua insistência. Os pesquisados pediram de O I a seis meses 

de prazo para devolver o material e até agora não o fizeram . Tentou "conversar" via fax 

a De Piá de Ipanema, mas foi informada de que a loja não tem como responder a qualquer 

questionário porque o dono "raramente" aparece. A Lacqua di Fiori também se negou a 

responder, a farmácia Nova Era afirmou que não responde a este tipo de questionário nem 

para a área acadêmica, a Cortinas Sinteko não concordou em responder. 

O SEBRAE também se recusou a responder a esse tipo de questionário por falta de 

tempo. 

Outros comerciantes recusaram-se porque a pesquisadora não era cliente da loja, por 

não acreditarem que a pesquisa era para a FGY. 

Houve, finalmente, alguns que concordaram em responder ao questionário e depois 

voltaram atrás. 
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A dificuldade encontrada no resgate dos questionários, no Brasil, deveu-se, por um 

lado, a que alguns dos microempresários não mais esperam ajuda dos agentes financeiros 

nem tampouco do governo. Estão cansados de promessas e se acostumaram a se virar 

sozinhos com a ajuda das famílias e quicá dos amigos. Essa parte do empresariado sequer 

apresenta sugestões. Por outro, pôde-se notar que o grupo considera o SEBRAE, um órgão 

de fachada, da mesma forma que os angolanos consideraram o INAPEM. Os 

microempresários afirmaram que só conheciam o SEBRAE pela propaganda No caso 

angolano, pode-se observar que ainda existe a esperança de se buscar ajuda no governo. Os 

microempresários buscam na ação estatal a solução para os seus negócios. 

Responderam ao questionário 11 empresários brasileiros e 04 angolanos. 

5.2. Sistematização do Material segundo os Itens Abordados pela Pesquisadora 

Este item será subdividido em duas partes. Na primeira, estão os questionários dos 

empresários angolanos e na segunda os brasileiros. 
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5.2.1. Empresários Angolanos 

Itens Abordados Empresário 
Optou por não se identificar 

Origem Angolano 
Aspectos Profissionais e Pessoais S/rI 
Tornar-se empresário S/r 
Intervenção do Estado 1 O Estado não cumpriu as promessas o que 

fez com que muitas empresas viessem a falir. 
Justificativa Há um grande fosso entre promessas, 

intenções do governo em atender as 
necessidades do emergente empresariado 
nacional, partindo do zero, vindo de uma 
longa convivência de mercado estatizado e 
protecionista. 

INAPEM Orgão de fachada 
Intervenção do Estado 2 Piorou minhas opiniões. 
Esclareça Não há uma efetiva vontade política de fazer 

crescer o empresariado nacional. 
Desenvolvimento Social Reformulação da política de financiamento 

empresarial, mobilização da sociedade civil. 
Outra Atividade ... A ausência de um setor privado ao longo de 

25 anos estagnou ou fez desaparecer 
atividades anteriormente existentes, não 
desenvolvendo novas, relegando a 
inoperância. 

Microempresa E evidente que um País não só se desenvolve 
com grandes empresas. Uma infinidade de 
nichos de atividades só pode ser preenchida 
pelas micro, pequena e médias empresas. 

I Para melhor compreensão, utiliza-se a abreviatura s/r para sem resposta. A autora. 
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Empresário n° 2 

Itens Abordados Empresário 

Sem identificação 

Origem S/r 

Aspectos Profissionais e Pessoais Ser meu próprio patrão é um desafio que me 

faz crescer dia a dia. 

Tomar-se microempresário Melhorou a minha condição de vida, ou seja, 

tenho uma qualidade de vida melhor. 

Exemplo: aumento de renda. Sou uma 

pessoa mais feliz. 

Intervenção do Estado I O Estado interveio de forma desordenada na 

mIcroempresa. 

Justificativa O governo não tem uma política nacional 

integrada para promover e desenvolver as 

PMEs. Falta de incentivos financeiros. 

INAPEM Não tem condições de suprir as necessidades 

dos empresários. É apenas um órgão de 

fachada. 

Intervenção do Estado 2 Não modificou minhas opiniões 

Esclareça Porque a microempresa continua sem o 

apoio do governo para pôr em prática de 

uma forma eficiente seus objetivos. 

Desenvolvimento Social A capacidade de inovar, como 

conseqüência da redução de quadros nas 

grandes empresas Assim o nO de crescimento 

de empregos passou para as MPMEs. 

Outra Atividade Sim. A Indústria de Informática. 

Microempresa Sim. 



Itens Abordados 

Origem 
Aspectos Profissionais e Pessoais 
T ornar-se microempresário 
Intervenção do Estado I 

J ustificati va 

INAPEM 

Intervenção do Estado 2 
Esclareça 

Desenvolvimento Social 

Outra Atividade 

Microempresa ... 
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Empresário n03 
Empresário 

Embora tenha respondido a algumas 
perguntas, este la senhorIa declara que 

não é empresário. 
S/r 
De ser autônomo e na melhoria de vida. 
Pode afetar no meu projeto de vida. 
O Estado não cumpriu as promessas o que 
fez com que muitas empresas viessem a falir. 
Basta olhar para o quadro 
microempresarial angolano e verificar que o 

setor funciona sobre um abandono total. ou 
seja. sem qualquer apoio do Estado. Sequer 
existe uma política específica para 
desenvolver o setor. 
Não tem condições de suprir as necessidades 
dos microempresários. 
Piorou minhas opiniões. 
Porque. a cada dia que passa. o descaso com 
o microempresariado angolano é maior . 
Repito: falha de uma política específica para 
o segmento com a inserção de vários 
programas. 
Programas de Apoio ao microempresário 
desde a orientação. a facilidade de crédito 
incentivos fiscais, redução da burocracia por 
parte das instituições ligadas à estruturação 
do negócio desde que inserido numa política 
específica do estado. Do ponto de vista legal 
e institucional, dentro de uma conjuntura 
estratégica do ponto de vista econômico e 
social. Por outro lado, a reestruturação do 
sistema financeiro baseado em uma nova 
visão de mercado. 
O setor microempresarial é muito promissor. 
mas existem setores como o turismo, a 
agricultura irrigada, o setor de serviços, 
mercado financeiro e vários outros. além dos 
tradicionais, como as indústrias, que 
dependem, atualmente, de um grau de 
economia de escala e agroindústria. 
Com certeza. desde que o governo reconheça 
o peso desse segmento e se conscientize da 
relevância do setor , bastando. para tal, dar 
mais atenção ao setor. A referência é fazer 
uma análise, maIS estatísticas sobre 
desempenho e o peso do setor em várias 
economias bem sucedidas. 
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Itens Abordados Empresários 
Origem Angolano 
Aspectos Profissionais e Pessoais Piorou até certo ponto. Não houve 

rentabilidade, receitas abaixo das 
possibilidades reais, por falta de apoio e 
incentivo por parte dos trabalhadores e do 
Estado. 

Tomar-se microempresário Afeta bastante, porque você não tem como 
associar um produto a uma boa qualidade de 
serviço ou vice-versa, causando, assim, uma 
baixa estima para a empresa e para o cliente. 

Intervenção do Estado 1 O Estado interveio de forma desordenada 
nas microempresas. 

Justificativa O governo alicia financiamentos para obras, 
serviços, aquisição de produtos sem garantia 
de verbas para apoiar o empresário até o 
fim, deixando de honrar seus compromissos 
com os empresários que nele acreditam . 

INAPEM Não tem condições de suprir as necessidades 
dos microempresários. 

Intervenção do Estado 2 Piorou minhas opiniões 
Esclareça O Estado não deu apoio ao microempresário; 

não criou estruturas de posicionamento para 
as empresas atuarem no mercado. 

Desenvolvimento Social Orientação à criação de m1croempresas, 
pequena/média empresa continuando, depois 
a apoiar seu desenvolvimento por intermédio 
de consultoria empresarial,Adm, Comércio 
Exterior, Consultoria Jurídica ou como 
orientação destinada ao financiamento e à 
expansão do negócio. 

Outra Atividade Sim. Procedimento para constituição e 
abertura em pesca, noções sobre gestão, 
sobre funcionamento de uma empresa. 

. preços compatíveis de venda etc. 
Microempresa ... Sim. Porque elas são suporte da economia de 

todo e qualquer País, gerando empregos, 
dando oportunidade de serviço. 
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5.2.2. Empresários Brasileiros 

Empresário n° 1 

Itens Abordados Empresário 
Chaveiro (24h) Tel.:247-21 27 

Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Não melhorou nada ainda. 
Tomar -se microempresário Afeta meus relacionamentos com as pessoas 

. Fico muito isolado de 8:00h ás 20 eu não 
tenho Quase contato com as pessoas. 

Intervenção do Estado 1 O Estado não cumpriu as promessas que fez 
o Que levou muitas empresas a falirem. 

Justifique sua resposta Hospitais - NADA. 
Emprego - NADA 
Não abriu espaço para microempresas . Os 
grandes empresários continuam mandando. 

SEBRAE Apenas um órgão de fachada. 
Influência do Estado S/r 
Desenvolvimento Social S/ri 
Outra atividade econômica com as mesmas S/r 
características 
Outra atividade que traria desenvolvimento S/r 
do País 
Microempresa como melO eficaz de S/r 
desenvolvimento 
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Empresário n° 2 

Itens Abordados Empresário 
Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Aumentou a responsabilidade. Sim, a visão 

externa sobre a sua pessoa melhora, às vezes 
uma visão não- correta. 

Tomar-se microempresário O relacionamento. Precisamos ficar atento, 
pois ser microempresário pode tomar todo o 
tempo da pessoa com trabalho. Muda o 
projeto de vida, mudam todos os conceitos. 
Novos conceitos são adquiridos. 

Intervenção do Estado 1 Todas as opções são verdadeiras. 
Justificativa Devemos estar sempre atento ás medidas do 

Estado. Todos os itens acIma são 
verdadeiros. O Estado tanto pode salvar a 
empresa como pode fazê-la falir. 

SEBRAE Apresenta sempre novidades que beneficiam 
o microempresário; 
não tem condições de supriras necessidades 
do microempresário; 
oferece cursos e consultoria que sempre 
atendem as necessidades do 
microempresário. 

Intervenção do Estado 2 Não modificou minhas opiniões 
Esclareça Na verdade, é um conjunto de: 

A) interesses; 
B) Política; 
C) Valores e 
D)Poder. 

Desenvolvimento Social S/r 
Outra atividade com as mesmas Todas bem tratadas Ex.: indústria naval, 
características mICro ... 
Microempresa como meio eficaz de Sim. Sem dúvida. 
desenvolvimento 
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Empresário n03 

Itens Abordados Empresário Correia Filmes Ltda. 
Tel.: 5762389 

Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Melhorou sua vida totalmente 
Tomar-se microempresário Afeta em todas as áreas positivamente 
Intervenção do Estado 1 S/r 
J ustificati va S/r 
SEBRAE Não temos acesso ao Sebrae. 
Esclareça Não modificou minhas opiniões. 
Desenvolvimento Social Não modificou minhas opiniões. 
Outra Atividade ... S/r 
Microempresa como melO eficaz de Sem dúvida. Claro que sim 
desenvolvimento 

mpres rIO n 
Itens Abordados Empresário 

Sapatos Silvina 
Rua Visconde de Pira.iá,330 subsolo 

Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Quando comecei foi muito bom. Vendia para 

o Brasil inteiro. Isto de 1960 a 1997. Daí em 
diante, acho que devido ao atual momento 
econômico do País, os negócios não vão 
bem. 

Intervenção do Estado 2 O Estado interveio de forma desordenada 
nas microempresas 

Justifique Não me importo com o Estado. Faço o meu 
trabalho e pronto. 

SEBRAE Nunca utilizei nem me interessei 
Sebrae. É apenas um órgão de fachada. 

pelo 

Intervenção do Estado 2 Não modificou minhas opiniões. 
Esclareça Com a situação do País, as privatizações, a 

Mesbla, as Casas da Banha faliram dentre 
outras e eu já estava sem empregados e 
quem está trabalhando sou eu e meus filhos. 

Desenvolvimento social S/r 
Outra Atividade S/r 
Microempresa como meio .... Sim. Claro. 



99 

E mpresano n 
Itens Abordados Empresário 

Marcenaria 
Rua Teixeira de Melo, 79-A-

Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Melhorou em relação a ser empregado mas 

não está dando. 
Tomar-se um microempresário Sempre tive meu próprio negócio. Não fui 

afetado em nada. 
Intervenção do Estado 2 O Estado melhorou este segmento 

econômico com as suas intervenções. 
Justificativa Diminuiu os impostos 
SEBRAE Só conheço de nome 
Esclareça Só melhorou quanto aos impostos, o que é 

fundamental para todos os 
microempresários. 

Desenvolvimento Social Facilidade de financiamento 
Banco do Povo 

Outra Atividade Investimento em Cultura, por exemplo. 
Microempresa como meio ... Claro. Por que é a facilidade de ser eu 

próprio o dono de meu negócios, pagando 
meus impostos e melhorando. 

E mpresarlO n 
Itens Abordados Empresário 

Sr. Rafael Av. N. Sa. de Copacabana,680, 
Loja 202 

Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Melhor planejamento vendo o futuro 
Tomar-se microempresário Não afetam. 
Intervenção do Estado I O Estado não cumpriu as promessas o que 

fez com que muitas empresas viessem a falir. 
Intervenção do Estado 2 Devido à alta carga de impostos e à grande 

burocracia na hora de ajudas financeiras. 
SEBRAE Ajuda na maior parte das divergências que 

podem ocorrer com a microempresa. 
Intervenção do Estado 2 Não modificou minhas opiniões. 
Esclareça Nunca obtive ajuda ou tentativa de melhoria 

no Estado. 
Outra atividade Redução de juros. 
Microempresa ... Com o apoio do governo local, sim. 
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mpres rio n 
Itens Abordados Empresário 

Uniformes Ipanema 
Telefone287-9746 

Origem brasileiro 
Aspectos profissionais e pessoais Melhora de vida 
Tomar-se um microempresário Nada me afeta~is sei o que quero. 
Intervenção do Estado 1 S/r 
Justificativa O Estado dá a impressão de que vai ajudar as 

microempresas, porém a sua carga tributária 
é demasiadamente alta. 

SEBRAE S/r 
Intervenção do Estado 2 S/r 
Desenvolvimento Social Diminuição de encargos 
Outra Atividade S/r 
Microempxesa ... Sim 

E á· °8 mpres riO n. 
Itens Abordados Empresário 

Matteus Sorvetes 
Rua das Laranjeiras,478 

Tel.: 581 1110 
Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Realização profissional 

Autonomia profissional 
Autonomia econômica 

Tornar-se microempresário Levar para casa e a família os problemas da profissão 
altera o equilíbrio familiar 

Intervenção do Estado I O Estado interveio de forma desordenada nas 
empresas! Não cumpriu as promessas/muitas vezes a 
intervenção foi benéfica. 

Justifique Os objetivos definidos pelo Estado são bons, mas os 
meios que o estado emprega são carentes: 
a) Assessoria SEBRAE: cara; 
Financiamentos: escassos; burocracia elevada para 
conseguir o financiamento. 

SEBRAE Oferece cursos e consultoria que sempre atendem as 
necessidades do micorempresário. 

Esclareça Fiquei mais consciente das dificuldades e tenho que 
redobrar meus esforços para superá-las. 

Intervenção do Estado 2 Melhorou minhas opiniões. 
Desenvolvimento Social Cursos de aperfeiçoamento nas várias áreas da 

empresa (ADM, Planejamento, O&M, informação 
etc) para o setor; 
Ajuda na análise de viabilidade inicial do 
investimento; 
Financiamentos adequados. 

Outra Atividade ... Todas. 
Microempresa ... Evidente. 
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mpres rIO n 
Itens Abordados Empresário 

Áureo -Encadernação, Capa Dura, 
Convites e Cartões 

Av. Mem de Sá! Arcos da Lapa 
Tel.252-17-71. 

Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Aumento de responsabilidade 

Maior carga de impostos 
Melhoria de vida. 

Tomar-se empresário Projeto de vida; 
Independência financeira. 

Intervenção do Estado 1 O Estado não cumpriu as promessas o que 
fez com que muitas empresas viessem a 
falir. 

Justifique O Estado promete reformas que não realiza : 
tributária (1), fiscal (1). Trata com desleixo 
aqueles que poderiam alavancar o 
desenvolvimento das cidades. 

SEBRAE Apenas um órgão de fachada. 
Intervenção do Estado 2 Piorou minhas opiniões. 
Esclareça Porque o Estado é omisso em relação aos 

microempresários, em suas necessidades 
técnicas, financeiras etc. 

Desenvolvimento Social Em Angola eu não conheço. No Brasil: 1 
Maior proximidade na relação patrão/ 
empregado; (2) maior garra por parte do 
microempresário em crescer, por isso maior 
fomentador de emprego por ter maIor 
necessidade. 

Outra Atividade ... No Brasil, a atividade agrícola ou política 
De Agricultura (não acredito na indústria 
Porque é muito atrasada ) poderia ser uma 
atividade bem remunerada. 

Microempresa ... Não adianta fazer com que as pessoas 
tenham seu negócio porque elas vão se 
afogar em impostos. 
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mpres rIO n 
Itens Abordados Empresário 

Mala Avião 
2621929 

Origem brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Não melhorei de vida. 
Tomar-se empresário Em casa e no trabalho positivamente. 
Intervenção do Estado 1 O Estado não cumpriu as promessas o que 

fez com que muitas empresas viessem a falir. 
Justificativa Os impostos não têm beneficiado realmente 

as empresas. É necessário mais incentivo. 
SEBRAE E apenas órgão de fachada. 
Intervenção do Estado 2 Não modificou minhas opiniões. 
Esclareça O governo não tem dado assistência ao 

microempresário e, a cada dia, maIS 
empresas fecham as portas. 

Desenvolvimento Social S/r 
Outra Atividade ... Sem incentivo governamental, nenhuma. 
Microempresa S/r 

E mpresarlO n 
Itens Abordados Empresário 

Abrigos e Toldos Prior e Bonfim 
Decorações (venezianas, portas 
Sanfona das, painéis luminosos) 

Tel.: 201-7096 
Rua Coração de Maria, n° 45510.ias AIB 

Origem Brasileiro 
Aspectos Profissionais e Pessoais Melhorei em todos os sentidos. 
Tomar-se microempresário Melhorou o relacionamento em casa, no 

trabalho e seu projeto de vida. 
Intervenção do Estado 1 O Estado melhorou esse segmento 

econômico com suas intervenções. 
Justificativa S/r 
SEBRAE E apenas um órgão de fachada. 
Intervenção do Estado 2 Melhorou minhas opiniões. 
Esclareça S/r 
Desenvolvimento Social S/r 
Outra Atividade S/r 

Microempresa ... Não. 
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5.3. Análise de Conteúdo 

Este item também se subdivide em dois tópicos. No primeiro, analisam-se as falas 

dos empresários angolanos e, no segundo, as dos empresários brasileiros. Para melhor 

visualização, os itens abordados passam a ser entendidos como categorias do discurso. 

5.3.1. O caso dos Empresários Angolanos 

1 a Categoria: Origem 

50% dos empresários angolanos optaram por não declarar sua origem. Os outros 

50% declararam-se angolanos. A pesquisadora não entendeu o porquê da resposta. 

2a Categoria: Aspectos Profissionais e Pessoais 

Neste item, a maioria afinnou que buscou, com a microempresa, ser seu próprio 

patrão. Este fato evidencia o que a literatura vem apontando durante este estudo, isto é, que 

existe uma deterioração da situação econômica e social do país e das condições de vida da 

população que busca melhores condições de vida num mercado emergente. 

3a Categoria: Tornar- se microempresário 

Aqui as respostas variaram sendo que o primeiro empresário não respondeu. O 

segundo disse que optou por ser seu próprio patrão o que considera um desafio diário, o 

terceiro, que declara não ser microempresário, mas entende que ser autônomo melhora a 

sua qualidade de vida. Finalmente, o quarto afinna que sua situação piorou por falta de 

apoio dos trabalhadores e de incentivos governamentais. Nesta perspectiva, já se delineia o 

perfil deste grupo de empresários que se sente abandonado, reflexo da crise política que se 

debruça sobre Angola. Também emerge a necessidade de reforço dos empresários 

nacionais. Sabe-se que oferecer, ao setor privado, uma economia minimamente 
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equilibrada, um sistema financeiro e bancário eficiente e uma gestão transparente da 

atividade do Estado, como está a reclamar o referido senhor, é condição sine qua non para 

a reestruturação do País. 

4& Categoria: Intervenção do Estado! Justificativa 

Os respondentes acreditam que o Estado não cumpriu as promessas que fez, 

deixando-os abandonados à sua própria sorte. A incompetência do Estado já é reconhecida 

e sua Administração Pública reflete, ainda hoje, a erosão dos quadros ocorrida no período 

pós- independência, agravada por uma crise de valores, princípios e padrões éticos de 

comportamento, como resultado de um longo período de guerra e de desintegração social. 

Deste modo, vale a idéia de que a cultura e o clima organizacionais da Administração 

Pública angolana são portadores de valores e princípios manifestamente conflituantes com 

as exigências e expectativas legalmente explicitadas . O Estado, nesse contexto, só pode 

desapontar os seus cidadãos. Conforme afirmam os respondentes há um fosso entre as 

promessas e as intenções do governo que não consegue atender as necessidades do 

emergente empresariado nacional. 

5& Categoria: O INAPEM 

O INAPEM, apesar de possuir a missão de promover o desenvolvimento econômico 

-social nacional, através do fortalecimento, estímulo à criação fomento das micro, 

pequenas e médias empresas foi considerado pela maioria dos respondentes um órgão de 

fachada. Isto implica considerar que os princípios que norteiam essa instituição não vêm 

sendo obedecidos. Na verdade, o INAPEM não tem conseguido cumprir a trajetória que 

lhe foi outorgada, seja valorizando ''permanentemente, o papel das P MES no 
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desenvolvimento da economia nacional", seja valorizando "os parceiros; ampliando 

sempre que possível, a sua participação nos programas e ações do INAP EM', seja, ainda, 

adotando "na execução dos programas um papel de articulador e mobilizador das 

competências" ou, sequer "gerar receitas próprias de forma crescente. " Quando fracassa 

em sua missão apesar dos belíssimos gráficos que faz publicar, passa a ser concebido como 

um órgão de fachada. 

64 Categoria: Intervenção do Estado 2/ Esclareça 

A crise de Angola é uma crise político-militar, econômica e social e o empresariado 

está ciente desse fato. Assim, não há como fugir ao fato de que o Estado não tem uma 

política voltada para o incremento da microempresa como vem apregoando. O Projeto de 

Apoio a mcro-investimento não sai do papel. O empresariado clama e reclama desse 

Estado que não consegue vencer esta crise. Também, vale ressaltar que é necessária uma 

estratégia global na qual todos se unam para que a estabilidade e o relançamento sócio

econômico de Angola se tomem reais. Nessa linha , a intervenção do Estado tende a ser 

sempre danosa pois revitaliza a idéia de um Estado Todo -Poderoso tão nefasta nos dias de 

hoje. Há que se pôr em prática projetos reais, que tenham prazos e etapas passíveis de 

serem cumpridos. Alguns dos respondentes vão mais longe e aventam a hipótese de falta 

de vontade política para promover o crescimento do empresariado nacional. 

74 Categoria: Desenvolvimento Social 

Os empresários angolanos acreditam que o desenvolvimento social depende da 

reformulação da política do financiamento empresarial, com a mobilização da sociedade 

civil. A grande questão passa a ser de que forma a Administração Pública pode ser 

promotora do desenvolvimento sustentado, e as potencialidades e limitações tanto do 
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Estado como do mercado como fatores de desenvolvimento econômico. Em Angola, 

infelizmente, o peso da intervenção do Estado ainda é excessivo e a descentralização 

emerge como necessidade inadiável. No entanto, a intenção do Governo em não abdicar 

de assumir uma forte responsabilidade social direta está evidenciada na responsabilidade 

que o Estado assumiu de promover a transição. 

88 Categoria: Microempresa 

Os atores do estudo se voltam para o problema da microempresa angolana dentro de 

um contexto absolutamente real. A análise da fala desses empresários revela a certeza de 

que nenhuma medida efetiva vem sendo tomada pelo governo no sentido de privilegiar 

esse segmento. O que se pode notar é que existe, por parte do empresariado, uma forte 

revolta quanto se citam as vantagens da microempresa enquanto geradora de empregos. 

Embora se tenham estabelecido para o INAPEM, linhas prioritárias de ação, que 

pretendem definir com clareza aonde a instituição deve concentrar as suas mais preciosas 

energias, essas ficaram apenas no papel. E o empresário só resta esperar que o governo se 

conscientize da importância da microempresa no cenário angolano. Também, na mesma 

perspetiva, vale ressaltar a importância que deve ser dada ao empresariado nacional que 

precisa ser valorizado. Existe um Programa voltado para o empresariado que sugere, em 

última instância, a reestruturação de todos os fundos de apoio ao empresariado nacional e 

criação de outros mecanismos de suporte mais eficazes, lestos e eficientes. 

5.3.2. Os empresários brasileiros 

18 Categoria 

Diferentemente dos empresários angolanos, os brasileiros fizeram questão de se 

identificarem Assim, todos se apresentaram como empresários, deixando inclusive, 
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endereço e telefone Este fato foi observado mesmo entre os que, por não terem querido 

responder ao questionário, o devolveram. Acredita-se que tal fato tenha ocorrido porque o 

empresariado brasileiro está mais maduro que o angolano, já que vem se habituando com a 

omissão do Estado e busca o seu espaço sem tanta esperança em relação ao suporte que o 

Estado lhe deveria oferecer . 

2a Categoria: Aspectos Profissionais e Pessoais 

Os brasileiros respondem que o fato de se tomarem microempresários aumentou-lhes 

a responsabilidade mas também que passaram a valorizar-se mais e a trabalhar. mais 

tempo. Um desses atores afirma da necessidade de tomar cuidado para não se tomar 

escravo do trabalho, perdendo até em termos de relacionamento. Ele afirma ainda que o 

projeto de vida muda e novos conceitos são adquiridos. 

3a Categoria: Tornar-se Microempresário 

Para os brasileiros, tomar-se microempresário significa tomarem-se financeiramente 

independentes. Da mesma forma que os angolanos buscam a tranqüilidade econômica no 

negócio próprio. No entanto, chamam a atenção para o fato de que a responsabilidade 

advinda dessa nova situação pode afetar o seu relacionamento com as pessoas. 

O que se observa é que o discurso dos brasileiros é menos denso que o dos 

angolanos. Dos dez respondentes, apenas dois dizem que os negócios vão mal. Outro chega 

a afirmar que nada o afeta pois sabe o que quer. Vale lembrar que a situação do 

microempresário no Brasil também não é excelente. Como os angolanos, deve cumprir 

exigências absurdas para levantar um empréstimo bancário, sofrem com o excesso de 
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burocracia e, até pouco tempo, pagavam tributos muito altos. No entanto, no País não há o 

fantasma da guerra civil o que já diminui em muito a tensão. 

4- Categoria :lntervenção do Estado l/Justificativa 

Os empresários nacionais afirmam que o Estado não cumpriu as promessas o que fez 

com que muitas empresas falissem. De todos os que responderam apenas um afirma que o 

Estado melhorou este segmento com suas intervenções. Os empresários vão além: cobram 

do Estado as reformas que ele apregoa e não faz. Os fatos expostos levam a crer que o 

empresário brasileiro está mais maduro e quer mudanças. São mudanças necessárias para 

que a sociedade passe, assim como em Angola, a ser ouvida pelas autoridades 

governamentais, para que as decisões sejam tomadas pelo conjunto da sociedade e não 

apenas pelo governo que impõe suas idéias de cima para baixo. 

sacategoria: SEBRAE 

O SEBRAE, se não é reconhecido por todos os empresários não deixa, porém, de 

encontrar seguidores dentre eles. Assim, embora considerado órgão de fachada pela 

maioria, é citado como instituição que propicia beneficios aos empresários. Isto demonstra 

que o grupo entrevistado, ele também, não procura o SEBRAE. É um velho costume dos 

países subdesenvolvidos, este de ficar esperando que as coisas aconteçam deixando de as 

fazer acontecer. 

6- Categoria : Intervenção do Estado/ Esclareça 

Os entrevistados divergem quanto ao item de intervenção do Estado. Alguns afirmam 

que as intervenções são maléficas para os microempresários. Outros acreditam da 

necessidade de estarem sempre atentos às medidas tomadas pelo Estado que tanto pode 
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salvar como falir uma empresa. Há alguns que consideram que as modificações 

introduzidas pelo Estado não mudam coisa alguma, pois, trata-se de um conjunto de 

interesses, de política, valores e poder. 

7· Categoria: Desenvolvimento Social 

Os atores praticamente ignoraram o item desenvolvimento social. Os que fizeram 

algum comentário limitaram-se a citar a necessidade de facilidade de financiamento, 

diminuição de encargos e à criação do Banco do Povo além de cursos de aperfeiçoamento. 

8· CATEGORIA: Outra atividade econômica . 

Neste item, a maioria preferiu ficar calada. Um dos entrevistados afirmou que 

qualquer atividade, desde que bem tratada, pode ser usada para desenvolver o Pais. 

~ Categoria: Microempresa 

Os respondentes forma unânimes ao considerarem a microempresa como alavanca 

social. Por suas características, ela pode diminuir o desemprego e, no Brasil, são 

responsáveis por alocar grande número de mão-de-obra. 

5.4. Discussão 

Este resultado implica ratificar a revisão da literatura, ou seja, de que, dentre as 

prioridades de Angola as micro, pequenas e médias empresas podem se constituir em mais 

um alavanca para o reerguimento de Angola desde que sejam implementadas políticas de 

financiamento empresarial, e a sociedade passe a participar efetivamente das decisões 

acerca do País. Os empresários angolanos sentem falta de um setor privado onde, sem a 

ingerência do Estado, possam trabalhar e desenvolver suas atividades. Ao mesmo tempo, o 
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estudo chama a atenção para o fato de que o Estado não se pode furtar de promover uma 

revolução cultural antes de pensar em se tomar menor. As medidas de apoio e 

fortalecimento das micro, médias e pequenas empresas devem estar inseridas no âmbito do 

papel do Estado centrado em proporcionar condições necessárias à formulação e execução 

de uma política econômica estável que assegure o fortalecimento das MPMEs de forma a 

promover a produção nacional e a mais valia nos mercados. Dessa forma, há um consenso 

entre o empresariado e a literatura no que tange à absoluta necessidade de o governo 

angolano se conscientizar da absoluta urgência de reformulação das políticas monetárias e 

creditícias e de incentivos praticados no País, de forma a tomá-las mais coerentes com as 

necessidades dos micro, pequenos e médios empresários. 

Vale lembrar que a ausência de uma tradição de diálogo entre o Estado e a sociedade 

contribui para que haja uma exclusão política e social de importantes segmentos da 

população. Também se acreditava que o Estado seria o grande integrador das diversidades 

culturais e regionais. No entanto, as empresas estatais falharam e a administração pública 

burocratizou-se e corrompeu-se (Relatório de Desenvolvimento Humano, Angola s/d). 

Dessa forma, ao longo da guerra civil, o Estado foi-se demitindo gradualmente de 

seu papel, mantendo-se, porém, centralizador; a economia de mercado é débil. O 

empresariado angolano adota, em sua maioria, modelos de gestão inadequados, refletindo a 

desconexão entre a cultura informal endógena e os métodos de organização formal 

exógenos. Nessa linha, os estudiosos reconhecem que o poder econômico dos empresários 

é pouco sustentável na medida em que é muito dependente do poder político e porque se 

alicerça, principalmente, em atividades não-produtivas. Da mesma sorte, a capacidade 

organizativa e de pressão do empresariado não permite obter respostas satisfatórias do 
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governo o que tem levado muitas associações a procurarem beneficios materiais 

individuais para seus membros em prejuízo dos interesses coletivos. 

No caso brasileiro, as perguntas e as dúvidas dos empresários também respondem a 

questões já comuns. Parece, no entanto, que o empresário brasileiro está mais maduro e já 

busca o seu espaço com mais independência. 

Nos dois casos, observa-se que as medidas de apoio devem situar-se no contexto das 

desvantagens econômicas que, em geral, afetam as empresas em apreço, em relação aos 

grandes empreendimentos. 



CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO 

o estudo permite concluir que as MPMEs angolanas e brasileiras se constituem em 

um segmento fundamental, quer na esfera econômica pela produção de bens e circulação 

de mercadorias, quer como setor capaz de absorver mão-de-obra e gerar renda para 

significativos contingentes populacionais. Contudo, o fato de a industrialização brasileira 

ter-se estruturado embasada em planos de desenvolvimento industrial que privilegiaram as 

GEs, provocou uma baixa absorção de mão-de-obra, em relação à experiência de países 

desenvolvidos da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. 

A participação do Estado na formulação de políticas econômicas que contemplem as 

MPMES é fator essencial para a retomada do crescimento no Brasil e a reconstrução 

nacional de Angola, dado o momento de transição e direção a novos padrões industriais em 

uma economia globalizada, na qual, sem dúvida, as MPMEs têm um importante papel a 

desempenhar. 

Nessa linha, os governos precisam aumentar a competitividade dos ramos mais 

dinâmicos da economia, cabendo às MPMEs uma política mais diretiva com o objetivo de 

suprir suas principais dificuldades econômicas. 
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Mas Angola tem concentrado suas preocupações na guerra civil há quase três 

décadas enquanto que o Brasil se concentra quase que exclusivamente em torno das 

políticas de estabilização econômica, deixando, ambos os países em segundo plano, essa 

política industrial que, para as PMEs deveria ter o significado de mudança de 

assistencialismo paternalista para o incentivo à atualização tecnológica. 

Por outro lado, os brasileiros, mostraram-se conscientes da necessidade de novos 

investimentos para as MPMEs embora se sentissem desiludidos com o papel que o governo 

vem desempenhando nesse contexto. 

Acreditamos que o que falta à Angola é a definição de uma política industrial que 

envolva o segmento das empresas líderes e o das MPMEs, como exemplo dos capitalistas 

avançados. Nessa política, os objetivos deverão ser claros e explícitos, representando um 

eixo central em torno do qual as empresas se possam organizar. Esta política deverá 

direcionar objetivos mais claros aos diversos segmentos das PMEs, sem, no entanto, 

representar uma continuação das políticas tradicionais de cunho financeiro e paternalista. 

Todos os empresários angolanos reconheceram que existe a necessidade de medidas 

econômicas que viabilizem a retomada do crescimento com o incremento das MPMES, e 

que nem o Fundo de Apoio ao Empresário Nacional - F AEN - nem tampouco o Instituto 

Nacional de Apoio à Pequena e Média Empresa- lNAPEM -têm conseguido cumprir seus 

objetivos, ou seja, promover o fortalecimento da classe empresarial do País. 

Os empresários identificaram que os programas previstos para a assistência e o 

desenvolvimento das MPMEs manifestaram-se meramente como funções políticas e 
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legitimadoras do sistema. Demonstraram saber que existe uma falta de coerência na 

aplicação dos princípios que são aprovados~ ausência de constância nas ações e quase 

completa falta de entrosamento entre as diferentes instituições direcionadas para a 

assistência a esta classe empresarial. 

Finalmente, o exposto permite que se delineiem as medidas capazes de facilitar o 

desenvolvimento de PMEs em Angola. 

Em primeiro lugar, a política de desenvolvimento pequenas e médias empresas em 

Angola se ressente, em primeiro lugar, de uma definição do que é essencial. Num segundo 

momento, de se encontrarem as ferramentas para a ação do Estado que melhor se 

compatibilizem com as capacidades do País. 

Experiências internacionais sugerem duas estratégias que se poderiam adotar para o 

caso das pequenas e médias empresas em Angola. A primeira se refere à necessidade de 

especificar o conteúdo das políticas com regras precisas e, depois, amarrar essas regras por 

meio de mecanismos que dificultem, ao máximo, qualquer mudança em curso (Revista 

FINANÇAS & DESENVOLVIMENTO 1997, p. 23). A segunda se volta para o trabalho em 

parceria entre empresas e cidadãos e instituições financeiras, retirando, ao máximo, o ônus 

do Estado que, ao longo de todo o percurso, deverá manter a certeza de empresas e 

cidadãos de que a flexibilização não será acompanhada de arbitrariedade. 

Em segundo lugar, a adoção pelo Estado, de uma política de incentivos e de crédito 

adequado ao empresariado. 
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Em terceiro lugar, a reestruturação do INAPEM, em bases reais, de modo que esse 

instituto passe a representar, de forma inequívoca, as PMEs, na luta pela reconstrução de 

Angola, com vistas ao crescimento do País. 

Nesse sentido o INAPEM deverá adotar uma gestão estratégica. 

o conceito de administração estratégica tomado de Ansoff (1981), implica na 

combinação de alguns processos fundamentais. Dentre tais processos, vale ressaltar a 

importância do planejamento estratégico. 

o planejamento Estratégico é o modelo gerencial empregado pela alta administração 

que demanda das organizações capacidade de delinear o futuro e adaptar-se às condições 

do ambiente; flexibilidade estrutural e; habilidade para o convívio com ambigüidade e 

mudanças rápidas. 

o planejamento estratégico é uma metodologia gerencial proativa. Ele se volta para o 

alcance de resultados, através de um plano contínuo e sistêmico de antecipar mudanças 

futuras, tirando vantagens, examinando os pontos fortes e fracos da organização, 

estabelecendo e corrigindo cursos de ação a longo prazo, como também exige criatividade 

do pessoal, desde o executivo ao técnico, e requer ainda descentralização de autoridade e 

responsabilidade e a mudança do clima organizacional. 

o gerenciamento do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas Empresas, INAPEM, 

requer um modelo de gestão no qual haja uma estreita vinculação ou uma interdependência 

nas relações entre todos atores envolvidos, considerando-se sempre a avaliação de 

" 

\ 
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variáveis econômicos, sociais, culturais e políticas do país. É necessário então um modelo 

de gestão no qual os objetivos e estratégias do Instituto sejam traduzidos em planos de 

ação concreta em nível tático e operacional. É o planejamento estratégico que oferece a 

organização um plano geral como resultado da integração de planos: estratégicos, tático e 

operacional. 
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