
 

 
Pequenas e Médias Empresas nos Estados Unidos 

 
Pequenos Negócios – Conceito e Principais instituições de Apoio aos Pequenos 
Negócios 

 
De acordo com Agência Norte-Americana para os Pequenos Negócios (SBA) os 

critérios que definem os pequenos negócios nos Estados Unidos podem ser divididos em 
dois tipos: para a maioria das empresas manufatureiras e das indústrias de mineração, são 
consideradas pequenas empresas, aquelas que tenham até 500 empregados. Para as 
empresas não manufatureiras, pequenas empresas são aquelas que tenham receita anual 
média de até US$ 6 milhões. A receita anual média é medida com base nos três últimos 
anos fiscais completos da empresa. 

 
A Agência para Pequenos Negócios (SBA), criada em 1953 como órgão 

independente do governo norte-americano, visa auxiliar, aconselhar, assistir e proteger os 
interesses dos empreendimentos de pequeno porte nos Estados Unidos, a fim de preservar 
a livre empresa competitiva, assim como fortalecer a economia. Sua missão consiste em 
apoiar empresários e empreendedores a criar e fortalecer seus negócios. Atua em todo o 
território norte-americano por meio de escritórios locais e parcerias com organizações 
públicas e privadas, notadamente os Centros de Desenvolvimento de Pequenos Negócios 
(SBDC). Os SBDC constituem rede de cerca de mil escritórios de atendimento a pequenos 
negócios nos Estados Unidos e normalmente se localizam próximo a universidades e 
centros tecnológicos, provendo consultorias gratuitas e treinamentos com custos muito 
baixos. Oferecem ainda serviços técnicos para empreendedores e empreendimentos de 
pequeno porte, tais como desenvolvimento de planos de negócio, assistência à produção, 
facilitação do acesso a créditos e financiamentos, apoio à exportação e à importação, 
ajuda para recuperação pós-desastres, auxílio em processos de compras e contratos, 
serviços relativos a pesquisas de mercado.  

 
Além do SBA, existem outras instituições de apoio a pequenos negócios nos EUA, 

quais sejam: Associação dos Centros de Desenvolvimento de Pequenos Negócios 
(ASBDC – Association of Small Business Development Centers); Associação Norte-
Americana para Pequenos Negócios e Empreendedorismo (USASBE – United States 
Association for Small Business and Entrepreneurship); e Federação Nacional de Negócios 
Independentes (NFIB – National Federation of Independent Business). 

 
Atividade empreendedora e ambiente de negócios 

Os Estados Unidos mantêm, de forma consistente, um alto nível de participação no 
empreendedorismo apoiado por condições ambientais favoráveis. Os EUA continuam com 
a taxa de padrão de início de carreira de atividade empreendedora elevada e estável por 
três anos. Pelo terceiro ano consecutivo (2011-2013), cerca de 13% dos adultos norte-
americanos estavam iniciando novos negócios. 

 
Logo após a recessão de 2008, as taxas de empreendedorismo em estágio inicial 

caiu acentuadamente em 2009 e em 2010. Esta medida, em seguida, recuperou-se em 
2011 e manteve uma taxa notavelmente estável durante três anos. Em 2013, entre 26 
economias desenvolvidas, os EUA tiveram a segunda maior taxa de empreendedorismo 
em estágio inicial. 

 



 

 
Em 2013, 12,7% da população adulta nos EUA estava envolvida em 

empreendedorismo, enquanto que 7,5% já possuía ou gerenciava um negócio 
estabelecido. 
 

Altas taxas de empreendedorismo são acompanhadas por altos níveis de inovação e 
crescimento. Mais de 1/3 dos empresários norte-americanos (34%) afirmaram que seus 
produtos ou serviços foram inovadores e 37% esperam aumentar seus negócios com seis 
ou mais empregados nos próximos cinco anos. Com um mercado interno grande e 
diversificado, no entanto, os empresários norte-americanos não possuem uma visão 
internacional, tendo pouco mais de um décimo (11%) de clientes internacionais 
substanciais. 

 
Na sociedade norte-americana, a percepção de oportunidades continua a crescer e 

atingiu o nível mais alto desde 1999. Assim, 47% das pessoas nos EUA acreditam que há 
boas oportunidades para o empreendedorismo. Suas percepções sobre a capacidade de 
iniciar um negócio também são otimistas. Além disso, 56% das pessoas pensavam que 
tinham os recursos para iniciar um negócio. O medo do fracasso é baixo para uma 
economia desenvolvida, mas ainda acima dos níveis pré-recessão. 

 
Em 2013, 47% dos adultos nos EUA viam boas oportunidades para iniciar um 

negócio; 31% deles seriam impedidos de fazê-lo por medo do fracasso. 
 

O empresário norte-americano médio possui um diploma universitário, encontra-se 
mais perto da meia-idade, possui renda per capita mais elevada e, a sua maioria, é 
composta pelo sexo masculino. Sua motivação encontra-se no empreendedorismo pela 
oportunidade e a probabilidade é de operar no setor mais procurado, qual seja, o de 
serviços orientados para as empresas. 

 
Em 2013, 57% dos empresários nos EUA começam um negócio para perseguir uma 

oportunidade de aumentar sua renda ou obter sua independência; 21% o fazem porque 
não têm outra opção para o trabalho. 
 
Facilitadores e restrições 

Em geral, o empreendedorismo é visto positivamente nos EUA, onde é fácil iniciar 
um negócio. Observa-se uma enorme diversidade de negócios em todo o país. Algumas 
regiões são altamente empreendedoras, como o Vale do Silício e Boston 128. Alguns 
estados estão crescendo rapidamente e têm promovido ambientes empresariais positivos 
como o Texas e Flórida. Outras regiões, no entanto, encontram-se estagnadas ou 
mudando as condições de negócios: por exemplo, a fabricação na região dos Grandes 
Lagos, onde as grandes indústrias antigas se tornaram menos competitivas. Destaca-se, 
portanto, que o empreendedorismo prospera nos EUA, onde existem universidades, bom 
transporte e comunicação, uma população que inclui jovens, grupos de atividade industrial 
e qualidade de vida (escolas, clima, recreação e artes). 

 
Em 2013, 47% dos adultos nos EUA viam boas oportunidades para iniciar um 

negócio; 31% deles seriam impedidos de fazê-lo por medo do fracasso. 
 
 
 
 



 

 
Iniciativas de apoio ao empreendedorismo 

Programas e políticas de empreendedorismo tendem a ocorrer em nível estadual. 
No geral, os estados individualmente podem financiar incubadoras ou fornecer programas 
de assistência para formação e aconselhamento de empresas. Os programas podem 
atingir grupos específicos, como mulheres, jovens ou populações de baixa renda. 

 
Tendências ao longo do tempo 

As percepções de oportunidade e da atividade empresarial são sensíveis aos ciclos 
econômicos na população geral dos Estados Unidos, mas as pessoas mantiveram-se 
consistentes, ao longo do tempo, sobre suas capacidades para o empreendedorismo. 

 
Desafios para o futuro 

Os grandes desafios que os empresários norte-americanos enfrentam consistem em 
ser mais competitivos a nível mundial e manterem a capacidade de inovação em uma 
economia global. 

 
Quantas empresas estão nos Estados Unidos? 

Nos EUA, existem 18.500 grandes empresas e 27,9 milhões de pequenas e médias, 
ou seja, 99,7% das empresas americanas são classificadas como pequenas e médias. 
 
Quantas pessoas trabalham para as pequenas empresas? 
 Nos EUA, 50% dos empregos encontram-se nas pequenas e nas médias empresas, 
e 64% dos novos empregos são gerados por elas. Por exemplo, as startups criam cerca de 
600 mil empregos por ano. O faturamento médio anual de uma PME pode chegar a 
182.700 dólares.  
 
Qual é a contribuição das pequenas empresas para as exportações dosEstados Unidos?  

Nos EUA, as PMEs são 98% das empresas exportadoras, contribuindo com 33% do 
valor exportado.  

 
Qual é a contribuição das pequenas empresas para o PIB dos Estados Unidos?  

O produto interno bruto (PIB) é uma medida-chave da produção econômica que 
pode ser usado para comparar o valor que uma indústria, por meio de suas atividades, 
acrescenta às suas entradas. A principal vantagem do conceito de PIB é que ele evita a 
dupla contagem. 

 
A renda gerada pelas pequenas empresas nos Estados Unidos corresponde a 50% 

do PIB do país. 
 

Fontes: 
https://www.sba.gov/ 
http://m.gemconsortium.org/entrepreneurship/usa/ 
www.usasbe.org/ 
 
 


