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JUSTIFICATIVA - PR 0014/2017 
Todos sabemos da fundamental importância para a economia brasileira que representa 

as micro e pequenas empresas, os empresários individuais e as cooperativas, na medida em 
que proporcionam dinamismo ao mercado e tornam-se opções vantajosas ao consumidor. 

Em 2011, as microempresas e empresas de pequeno porte eram responsáveis por 
27% do PIB brasileiro, com aumento gradativo e constante desde 1985. Neste mesmo ano, nos 
setores de serviço e comércio, esses empreendimentos representavam, respectivamente, 98% 
e 97% do total de empresas formalizadas. 

No tocante à mão de obra, as micro e pequenas empresas, bem como as empresas 
individuais, respondem por 44% dos empregos formais no setor de serviços e, 
aproximadamente, 70% dos empregos no comércio. 

São números que demonstram e comprovam a importância de se criar políticas 
públicas voltadas ao empreendedorismo, ao micro e pequeno empresários e empresários 
individuais. Isso porque um dos principais entraves do empreendedorismo é a burocracia. 

Entretanto, o atual cenário econômico aliado à burocracia para se manter um 
empreendimento tem sido fatal para que milhares de empresários encerrem suas atividades. 

Empreender tem sido uma tarefa cada vez mais difícil e, muitas vezes, por falta de uma 
política pública voltada para esse setor econômico, que é responsável pelo sustento de milhões 
de paulistanos e uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. 

São Paulo, que é o principal polo da inovação e o centro econômico do País, tem a 
tarefa de oferecer aos empreendedores condições mais favoráveis, não só para o início de 
uma atividade, mas também para que saibam se manter e crescer, seja através de incentivos 
tributários, seja através de orientações de gestão de negócios, etc. 

Sendo assim, apresentamos o presente Projeto de Resolução com a finalidade de se 
criar a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e de defesa das Microempresas, das 
Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais e das Cooperativas, com o 
objetivo de contribuir na fomentação do empreendedorismo em São Paulo. 
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