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O que é pequena empresa ?
 

[Estão enganados os que insistem em comparar a agricultura familiar a uma suposta agricultura

“empresarial”.]

 

 Valor, terça 11/02/03

 

É comum que grandes instituições financeiras se vangloriem de emprestar

principalmente para “pequenas e médias empresas”. Só que basta espiar os dados para

perceber que pouquíssimos contratos com empresas consideradas “médias”

consomem quase todo o valor destinado às duas categorias. Como não existe qualquer

tipo de definição sobre o que seria uma empresa de porte médio, não há como desfazer

o embuste. O crédito para pequenas nunca deixou de ser escasso, mas no discurso dos

banqueiros - a começar pelos estatais - elas sempre são sua principal clientela.

 

A questão não seria grave se ao menos fora do segmento bancário houvesse mais

cuidado no uso dessas noções. Mas não. A falta de rigor classificatório também é

generalizada entre técnicos de órgãos governamentais, assessores sindicais, e até

acadêmicos, sejam eles economistas, engenheiros ou sociólogos. Parece incrível, mas

quase ninguém dá bola para a necessidade de explicitar e justificar o critério que está

usando para separar as empresas por faixas de tamanho. Será que fazem de conta que

não existe legislação sobre o assunto? Ou será preferível supor que a desconheçam? É

o mesmo que escolher entre a peste e o cólera.

 

O tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte é obrigação inescapável

dos três entes federativos, além de um dos nove princípios gerais da atividade

econômica (artigos 179 e 170 da Constituição). O que regulamenta tais dispositivos é o

“Estatuto das MEPP” (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), de 1999, e

diversas leis e medidas provisórias sobre o “Simples” (Sistema Integrado de Pagamento

de Impostos e Contribuições das MEPP). Em todos esses diplomas federais, o critério

de classificação é único, e dos mais diáfanos: a receita bruta anual. São MEPP as

pessoas jurídicas e as firmas mercantis individuais que tenham receita bruta anual igual

ou inferior a 1,2 milhão de reais.

Cálculos do Sebrae Nacional, com esse critério de corte, indicam que em 2000 existiam

no Brasil 4 milhões de MEPP com CNPJ, das quais 86% pertenciam ao setor terciário,

13% ao secundário e apenas 1% ao primário. Mas o número real das MEPP é pelo

menos o dobro, pois a quase totalidade dos estabelecimentos agropecuários é
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composta de micro e pequenas firmas mercantis individuais, que não precisam,

portanto, de CNPJ. É por isso, aliás, que estão redondamente enganados os que

insistem em comparar a agricultura familiar a uma suposta agricultura “empresarial”,

como fazem o presidente da República, ministros, e todos os jornalistas que

ingenuamente reproduzem esse viés. Julgar que estabelecimentos do setor primário no

qual trabalhem basicamente famílias agricultoras, pecuaristas, silvicultoras, ou

extrativistas (como as pescadoras, seringueiras, quebradeiras-de-côco, etc.), não devam

ser considerados como empresas é um deslize anticonstitucional, que resulta de

vulgares preconceitos ideológicos.

 

O que mais interessa, contudo, é procurar saber qual é a importância relativa das

pequenas empresas e - se possível - estimar a parte do pessoal ocupado e dos

empregados assalariados que lhes pode ser atribuída. Em 2000 havia 4,5 milhões de

unidades locais com CNPJ - conforme o Cadastro Central de Empresas do IBGE - das

quais 90% eram MEPP. Elas ofereciam trabalho a 40% do total de 30,2 milhões de

pessoas ali ocupadas. Mas não abrigavam mais do que 17% do conjunto de 24,6

milhões de assalariados. Ou seja, a melhor base de dados disponível mostra que

também fora do setor primário as pequenas empresas são tocadas pelos próprios

responsáveis, com diminuta utilização de assalariados.

 

Uma rápida consulta ao referido Cadastro mostra que mais de 80% das empresas com

CNPJ existentes em 2000 tinham até 4 pessoas ocupadas, das quais só 20% eram

assalariadas. Comparações com a agropecuária serão necessariamente grosseiras, pois

o último censo não é de 2000, e sim de 1995/6. Nessa ocasião, dos 4,9 milhões de

estabelecimentos recenseados, 84% eram inequivocamente de caráter familiar, e neles

estavam 72% das pessoas ocupadas (que, por definição, quase não incluíam

assalariados). Subtraídos os estabelecimentos periféricos, que não são verdadeiras

unidades de produção, fica patente a semelhança entre as estruturas da agropecuária e

da economia com CNPJ. Em síntese, o número de pequenas empresas (MEPP) deve

estar próximo de 8 milhões, e elas ocupam a metade das pessoas que têm rendimentos

monetários provenientes do trabalho, das quais só uma pequena parcela os recebe na

forma de salário.

 

Este perfil da pequena empresa não coincide com outras estimativas disponíveis. Isto

porque seus autores usam critérios diferentes para delimitá-la. Por exemplo: em ótimo

artigo sobre o ciclo de vida das firmas e seu impacto no emprego, publicado na Revista

do BNDES de dezembro, Sheila Najberg e Fernando Puga consideram pequenas todas

as empresas que tenham até 99 empregados. Corte tão generoso, além de inferior base

de dados, os leva a admitir que quase 99% das empresas brasileiras seriam pequenas, e

garantiriam 46% do emprego formal. Os não menos excelentes estudos da assessoria de
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pesquisas do Sebrae-SP, dirigida pelo economista Marco Aurélio Bedê, utilizam dois

critérios setoriais. Também seriam pequenas empresas no setor industrial que tivessem

até 99 pessoas ocupadas, mas apenas 49 no caso do terciário. Por tal prisma, também

99% das empresas paulistas seriam pequenas, e sua fatia do emprego atingiria 67%, aí

incluídos os autônomos.

 

Mesmo assim, há duas conclusões obrigatórias a serem tiradas de todas essas análises,

por mais heterogêneas que sejam suas opções conceituais. A primeira, é a certeza de

que o pão nosso de cada dia de mais da metade dos trabalhadores brasileiros depende

das pequenas empresas, que constituem esmagadora maioria. A segunda é que o

discurso que procura misturá-las a enigmáticas “médias” empresas só pode resultar de

ignorância ou má fé. Recordando uma tirada célebre, seria o caso de dizer: “quando

ouço falar em média empresa, saco meu revólver”.
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