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O QUE É CONSIDERADO

PEQUENO NEGÓCIO NO BRASIL

MEI MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA

Receita bruta 

anual de    até 

R$ 81 mil

Receita bruta 

anual de      

até R$ 360 mil

Receita bruta 

anual até R$ 

4,8 milhões

PRODUTOR RURAL 

Receita bruta 

anual de  até 

R$ 4,8 milhões





• Desde 2011, são criadas em média 380 mil empresas por ano no Brasil, a maior parte sendo 
Microempresas (taxa média de crescimento de 8% ao ano).



• As micro e pequenas empresas também são as maiores geradoras de emprego no país.
• Na crise elas reduzem o quadro de pessoal mais lentamente e na retomada contratam primeiro, 

comparado com os outros portes.



% PIB – Micro e Pequenas Empresas - Nordeste



Número de empreendedores - Nordeste



Nível de Instrução dos Empreendedores - Nordeste



Total de Empresas por CNAE - Nordeste

CNAE Quantidade total %

TOTAL ( 1198 CNAEs ) 569.814 100

"Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns" 54.798 9,6 

"Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" 35.286 6,2 

"Comércio varejista de materiais de construção em geral" 18.984 3,3 

"Restaurantes e similares" 14.884 2,6 

"Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores" 13.586 2,4 

"Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas" 12.498 2,2 

"Construção de edifícios" 10.681 1,9 

"Comércio varejista de móveis" 9.937 1,7 

"Comercio varejista de artigos de armarinho" 8.042 1,4 

"Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares" 7.732 1,4 

"Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente" 6.759 1,2 

"Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente" 6.285 1,1 

"Atividades de contabilidade" 6.120 1,1 

"Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática" 5.816 1,0 

"Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas" 5.701 1,0 

"Comércio varejista de calçados" 5.653 1,0 

"Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida" 5.355 0,9 

"Comércio varejista de artigos de óptica" 5.319 0,9 

"Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal" 5.250 0,9 

"Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional" 5.124 0,9 

"Hotéis" 5.081 0,9 

Fonte: DataSebrae/RFB



Data Sebrae: Infográfico - Ceará



Panorama do Crédito
Brasil e Região Nordeste



• O Indicador de Demanda de Crédito varia de -2 (substancialmente mais fraca) a +2 (substancialmente mais forte) 
• O Indicador de Oferta de Crédito varia de -2 (consideravelmente mais restritivo) a +2 (consideravelmente mais flexível)

• Oferta e Demanda por Crédito no Brasil



• Saldo das Operações de Crédito por Origem dos Recursos (% PIB)



• Cerca de 80% das operações de crédito são realizadas por micro e pequenas empresas.



• Cerca de 80% do total de crédito concedido vai para empresas de grande e médio porte.



Quantidade de operações de Crédito no Nordeste (% do Brasil)



Quantidade de operações de Crédito no Nordeste (% UF)



Quantidade de operações de Crédito no Nordeste (% Porte de Empresas)



Concessão de Crédito (R$ bilhões) – Brasil e Nordeste
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Concessão de Crédito – Nordeste (% Porte de Empresas)



Concessão de Crédito – Nordeste (% por UF)
% médio – 2012T1 a 2018T2



Concessão de Crédito – Nordeste (% por modalidade)
% médio – 2012T1 a 2018T2



Taxas Médias de Juros das Operações de Crédito – Nordeste



Diferença entre as Taxas Médias de Juros por Porte de Empresas

Nordeste (-) Brasil : pontos percentuais



Taxas médias de inadimplência por porte de empresas – Nordeste
%



Diferença entre as Taxas Média de Inadimplência por Porte de Empresas

Nordeste (-) Brasil : pontos percentuais



Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SGAS 605 – Conjunto A, Asa Sul – Brasília/DF – CEP: 70200-904

Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros

Contatos:
Alexandre Comin (Gerente)      – a.comin@sebrae.com.br – Fone: (61) 3348-7643
Giovanni Beviláqua – giovanni.bevilaqua@sebrae.com.br – Fone: (61) 3348-7306

Bases de Dados e Outras Publicações:

• Data Sebrae - http://datasebrae.com.br/
_____________________________________________________________________________

mailto:a.comin@sebrae.com.br
mailto:giovanni.bevilaqua@sebrae.com.br
http://datasebrae.com.br/

