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Apresentação 

 

Visando contribuir para os objetivos estratégicos do SEBRAE, são apresentadas 

neste boletim informações relacionadas ao tema Desburocratização para Micro e 

Pequenas Empresas. 

 

O boletim foi elaborado com base em estudo para benchmarking internacional 

contrato ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI. Focado no tema 

desburocratização, o estudo buscou apontar boas práticas internacionais que possam 

ser replicadas no Brasil em prol das micro e pequenas empresas. 

 

Apresentamos aqui as linhas gerais das iniciativas detalhadas no estudo 

Benchmarking Internacional - Desburocratização para Micro e Pequenas Empresas, 

as respectivas razões de terem sido elencadas e as possíveis convergências com o 

cenário brasileiro. 

 

Esperamos com esta iniciativa contribuir para a atuação de instituições envolvidas 

com este tema, gerando conhecimento e trazendo para a realidade dessas instituições 

iniciativas internacionais que possam vir a colaborar com o desenvolvimento das 

micros e pequenas empresas brasileiras. 
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Desburocratização para Micro e Pequenas Empresas 

 

Apesar dos avanços na área de desburocratização, ainda pode ser mais difícil abrir 

uma empresa no Brasil do que em alguns países menos desenvolvidos. Para se 

formalizar um negócio é preciso atender uma série de exigências da legislação 

brasileira nas instâncias federal, estadual e municipal, quando a tendência mundial é 

a concentração em uma única instância. 

 

Neste contexto, a Lei Complementar nº 128/2008 criou oportunidade para retirar da 

informalidade trabalhadores autônomos da indústria, comércio e serviços, cujo 

negócio ou atividade atenda determinadas características, como não envolver 

profissões já regulamentadas e ter receita bruta anual máxima de R$ 60.000,00. Uma 

vez enquadrados nas exigências previstas em lei, empreendedores individuais podem 

obter CNPJ por meio do Portal do Empreendedor, sem burocracia e rapidamente, 

tendo suas contribuições reduzidas a apenas 11% de INSS pessoal e valores 

simbólicos de ICMS e ISS. 

 

Desse modo, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento de iniciativas nacionais  

relacionadas ao tema desburocratização para micro e pequenas empresas 

apresentamos a seguir seleção de boas práticas internacionais que tiveram impacto 

em seu país de origem e que poderão ser replicadas no Brasil. 
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Iniciativas Indicadas 

 

1. AUTO ENTREPRENEUR (Auto Empreendedor) 

  

1.1 Origem 

 

França - Secretaria de Estado do Comércio, Artesanato, Pequenas e Médias 

Empresas, Turismo e Serviço. 

 

1.2 Descrição 

 

É o regime francês que se caracteriza por uma série de medidas de facilitação do 

pequeno e médio empreendedor, tais como: 

 

• Público-alvo: 

o Voltado para um único empreendedor, mas é possível ter vários 

empreendedores na mesma família. 

• Limite de faturamento anual: 

o 81.500 euros para compra e venda de bens, mercadorias, insumos, 

alimentos (com serviço ou entrega), hospedaria; 

o 32.600 euros para prestação de serviços. 

• Características peculiares: 

o Eliminação da necessidade de autorização para o uso de casa térrea 

para o negócio, inclusive atividade comercial; 

o Criação e baixa de empresas de forma simplificada, pela Internet. 

 

Estão entre as principais características, também, a redução das tarifas 

administrativas, a inscrição online gratuita e contabilidade ultra simplificada, além de 

facilitações no pagamento das contribuições para segurança social e imposto de 

renda. 
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1.3 Justificativa da Indicação 

 

A ação do governo francês diminuiu a burocracia, incentivou os pequenos 

empreendedores e fez disparar a abertura de empresas. Com menos da metade da 

população brasileira, a França vem abrindo o dobro do número de empresas que o 

Brasil cria anualmente. 

 

 

2. SOLE PROPRIETORSHIP (Empreendedor Individual) 

 

2.1 Origem 

 

EUA - U.S Small Business Administration (Administração de Pequenos Negócios 

Norte Americana); America’s Small Business Development Center Network (Rede do 

Centro de Desenvolvimento dos Pequenos Negócios Americanos), congênere do 

SEBRAE; IRS – Internal Revenue Service, (a ‘Receita Federal’ americana). Em 

alguns estados, o negócio deve ter um registro estadual e em cartório do condado. 

 

2.2 Descrição 

 

É o regime norte americano que se caracteriza por uma série de medidas, tais como: 

 

• Público-alvo: 

o Voltado para um único empreendedor. 

• Características peculiares: 

o O indivíduo e sua empresa são considerados uma única entidade, tanto 

para fins fiscais como para fins de responsabilidades; 

o Bens pessoais respondem por prejuízos da empresa; 

o A empresa em si não paga imposto de renda, mas o proprietário 

registra seus lucros ou prejuízos na pessoa física; 



 

 

Boletim – Benchmarking Internacional / Desburobratização 

                                                                                                           6 

o Quem não deseja registrar o negócio no próprio nome, preenche um 

formulário de “nome fictício” ou “DBA – Doing Business As”. O 

documento exigido é qualquer identificação oficial, como a Carteira 

de Motorista ou o cartão de identificação do estado (State Id Card); 

o Se o cônjuge trabalha para a empresa, mas não é um parceiro ou um 

contratante independente, o negócio ainda pode ser considerado uma 

sociedade unipessoal e renunciar à declaração conjunta de imposto de 

renda; 

o Define-se como um tipo de propriedade que não está registrada como 

Limitada ou Sociedade Anônima. 

o Um fotógrafo ou jornalista freelance ou um artesão que trabalha por 

contrato, um vendedor que recebe apenas comissões é, 

automaticamente, um empreendedor individual – sole proprietorship. 

 

2.3 Justificativa da Indicação 

 

Existem mais de 22 milhões de micro e pequenos negócios nos EUA, sendo o “Sole 

Proprietorship” exemplar para o processo de desburocratização brasileiro. Sua 

estrutura é simples de criar e manter. 

  

 

3. PERSONA NATURAL – EMPRESA UNIPERSONAL O INDIVIDUAL  

(Pessoa natural – empresa unipessoal ou individual) 

 

3.1 Origem 

 

Chile - Ministério da Economia; Agências de fomento – CORFO, SERCOTEC. Lei 

nº 20.494, de 27 de janeiro de 2011. 

 

3.2 Descrição 

Por este regime chileno, o empresário usa o seu próprio “CPF” (RUT Personal) e 

responde ilimitadamente pelo negócio, inclusive com seus bens pessoais. 
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A criação de uma empresa por uma “Persona Natural” passa pela definição do tipo 

de sociedade, depois vem a inscrição no “Rol Único Tributário” e declaração de 

início de atividade, mais a solicitação de licença municipal. O empreendedor recebe 

a chancela dos documentos fiscais e, não sendo o caso de outras permissões, recebe a 

licença municipal e já pode começar a funcionar.  

 

Em janeiro de 2011 foi publicada a Lei nº 20.494 que facilitou a criação e 

funcionamento de novas empresas. O objetivo da lei foi forçar os municípios a 

fornecer licenças comerciais, provisórias ou permanentes, conforme o caso, e obrigar 

o Serviço de Impostos Internos (Receita) a autorizar o uso de fatura eletrônica 

imediatamente após o início das atividades da empresa. Além disso, a lei estabelece 

que a publicação de extratos de todas as empresas com faturamento inferior a 5.000 

UF (R$ 480.000,00) seja gratuita. 

 

O Governo produziu ainda o Manual para Empreendedores do Chile, que tenta 

explicar de forma simples todas as informações relevantes para empresários chilenos. 

 

3.3 Justificativa da Indicação 

 

Segundo análise do Ministério da Economia, Fomento e Turismo Chileno (El Mapa 

del Emprendedor en Chile, 2011), o país tem mais de 1,7 milhão de micro empresas, 

formais e informais, que empregam três milhões de pessoas em todos os setores 

produtivos. Mais de 40% dos empreendedores do país são formais e 76% dos 

empreendimentos são financiados com recursos próprios. Com a legislação em vigor, 

o governo chileno pretende criar um milhão de empregos e cem mil novos 

empreendedores até 2014.  

 

Aprofundar o entendimento da lei e os aspectos que a envolvem pode contribuir para 

identificação de oportunidades para melhorar o processo brasileiro de 

desburocratização. 
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4. SOLE PROPRIETORSHIP (Empreendedor Individual) 

 

4.1 Origem 

 

Índia - Ministério da Micro, Pequena e Média Empresa, criado em 2007 como 

resultado da fusão do Ministério da Indústria Agro e Rural e Ministério da Indústria 

de Pequeno Porte. 

 

4.2 Descrição 

 

O processo de abertura de uma empresa na Índia, mesmo de pequeno porte, é penoso 

por envolver 13 procedimentos que podem tomar de 1 a 13 dias cada. 

 

Criar uma “propriedade individual”, um negócio de um “único dono”, entretanto, 

praticamente não requer formalidades. Em princípio, o conceito assemelha-se muito 

ao que é praticado nos EUA, acrescentando-se as licenças próprias de cada tipo de 

negócio e, conforme sugerem os levantamentos iniciais, sem restrição quanto aos 

profissionais. Basta ao empreendedor abrir uma conta bancária em nome da 

“empresa” e o discriminar o tipo de atividade a ser realizada. 

 

4.3 Justificativa de Indicação 

 

Talvez até por ter um Ministério da Micro, Pequena e Média Empresa, a Índia abriga 

hoje cerca de 26 milhões dessas empresas de menor porte, as quais empregam algo 

em torno de 60 milhões de pessoas. É um resultado que merece investigação apurada, 

principalmente por ser uma realização de um país com enormes desafios 

socioeconômicos, que detém o título de maior concentração de pobreza do mundo, 

no qual 90% da força de trabalho está na informalidade e onde há forte centralização 

do estado nos processos de controle e regulamentação das empresas.  

 

 

 


