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RESUMO 

 

Introdução: As micro e pequenas empresas (MPE’s) tem um papel fundamental no 

desenvolvimento econômico do país, além de representar um importante papel social, sendo as 

principais fontes geradoras de riqueza no comércio brasileiro. Objetivo: O objetivo deste 

trabalho é analisar fatores que tornam as micro e pequenas empresas fundamentais para o 

desenvolvimento econômico do país. Metodologia: Este estudo é constituído por uma pesquisa 

bibliográfica na qual foram utilizados artigos publicados em revistas, jornais acadêmicos e 

congressos, e também monografias, teses e dissertações relacionados com o tema abordado, 

estes encontrados através de pesquisas no Google Acadêmico, Scielo e na biblioteca da 

UNIFUCAMP. Resultados: As MPE’s podem impor concorrência para empresas muito 

maiores, mesmo com seu tamanho e capacidade de armazenagem reduzidas, apresentando 

grande poder de negociação com fornecedores, produtos diversos e preços menores. Apesar dos 

números significativos, grande parte dessas empresas enfrentam dificuldades que afetam a 

saúde financeira e as levam a fechar as portas precocemente. O excesso de burocracia para a 

obtenção de créditos, a ausência de planejamento e a alta carga tributária são exemplos dos 
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principais problemas enfrentados por essas empresas. Assim, destaca-se a importância das 

MPE’s para a sociedade, uma vez que essas empresas servem como alternativa para pessoas 

que não tem muito o que investir, iniciar um empreendimento almejando resultados positivos e 

melhorias na situação financeira, mas para que se obtenha tais resultados, o conhecimento sobre 

os ramos de atuação é fundamental para a sobrevivência da empresa. 
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