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Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o
autoemprego figura uma estratégia de sobrevivência para quem não encontra outra forma de
auferir renda. A grande quantidade de autoemprego no país é em grande parte explicada por
problemas estruturais no mercado de trabalho e pelo alto índice de cidadãos vivendo abaixo da
linha da pobreza, que corresponde a 24% da população brasileira.

Nesse contexto, apesar do alto índice de abertura de empresas no Brasil, a maioria dos
empreendedores não possui informação sobre a administração de seu negócio. De acordo com
o SEBRAE, 77% dos Microempreendedores individuais nunca fizeram curso ou treinamento na
área de administração financeira, sendo que 68% deles não possuem previsão do saldo de
caixa para o mês seguinte.

Diante da ausência de capacitação técnica, muitas empresas são fechadas em menos
de 1 (um) ano de funcionamento. Apesar do apoio do sistema S na capacitação e promoção do
desenvolvimento econômico, muitos empreendedores individuais abrem seu primeiro negócio
sem qualquer orientação, motivo pelo qual a presente proposta de lei  visa abranger esses
profissionais,  que  já  atuam  como  microempreendedores  individuais  ou  informais,  mas
necessitam de auxílio técnico para o desenvolvimento orgânico e sustentável de sua empresa.

O comparecimento presencial em serviços de apoio ao empreendedor muitas vezes se
mostra uma medida inócua, seja pela dificuldade de deslocamento, seja pela impossibilidade
de deixar o negócio para realizar a capacitação técnica necessária. Diante disso, a orientação
in loco aos microempreendedores individuais de baixa renda bem como os informais, garante
uma maneira mais adequada de orientação, treinamento e gestão.

Além  da  orientação  especializada  em  vários  segmentos  do  negócio,  o  presente
programa visa o atendimento individualizado e contínuo, dando suporte para que o crescimento
do negócio ocorra de forma sustentável e paulatina, até que o beneficiário do programa torne-
se apto a gerir sua empresa de forma eficiente
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