
Sbrefa – tratamento diferenciado para pequenos negócios 

Nome Small Business Regulatory Fairness Act 

Objetivo 

Incentivar a participação das pequenas empresas no processo regulatório 
federal, estimular o desenvolvimento desses pequenos negócios pelo 
maior conhecimento de seus direitos e ampliar os níveis de cumprimento 
das regulações pelo maior acesso e compreensão sobre seus deveres. 

Público-alvo Empresas de pequeno porte 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Multissetorial 

Justificativa 

Foi constatado que parte das dificuldades que as pequenas empresas 
enfrentavam para crescer estava ligada ao desconhecimento dos seus 
direitos e deveres perante o Estado, incluindo as obrigações trabalhistas. 
Para superar este problema, a lei criou instrumentos que conferem às 
empresas de pequeno porte maior acesso à informação e à participação 
na elaboração das regulamentações. 

Escopo geográfico EUA 

Ano de 
implementação 

1996 

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

O Sbrefa faz parte de uma série de leis que conferem tratamento 
diferenciado a pequenas empresas. A lei atribui obrigações ao Estado em 
relação às pequenas empresas. Por meio de suas agências regulatórias, o 
governo deve lhes fornecer apoio quanto a questões legais. Desse modo, 
foi obrigado a rever e tornar mais simples a linguagem das regulações 
que afetam as pequenas empresas, desenvolver fontes de informação 
sobre regulamentos mais acessível às pequenas empresas e criar um 
ambiente mais cooperativo que seja menos punitivo e mais orientado 
para soluções. Além disso, as consequências de regulamentações 
federais sobre as empresas de menor estrutura passaram a ser 
analisadas, para assim evitar grandes impactos. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

A partir dessa lei as pequenas empresas deixaram de ser vistas como 
“potenciais violadoras das leis” e passaram a manter relacionamento 
estreito com as agências, o que facilitou o acesso às informações e levou 
ao aumento da regularidade legal, especialmente trabalhista.  

Neste aspecto, Brasil e EUA se assemelham para o segmento de 
pequenos negócios. Legislação trabalhista complexa e onerosa, com 
atualizações constantes e que geram dúvidas e requerimentos por parte 
dos pequenos negócios e impõem um difícil cumprimento. 



Instituição Executora 

Nome Agencia Norte-Americana para Pequenos Negócios (SBA) 

País EUA 

Setor Governo 

Clientes Pequenos Negócios 

Tamanho São 61 agências federais e 10 agências regulatórias (Small Business 
Regulatory Fairness Boards) 

Instituições Parceiras 

Parceiros 
Agências regulatórias, como a Agência de Proteção Ambiental (EPA) e a 
Administração da Saúde e Segurança no Trabalho (OSHA) 

Setor Governo – órgãos da administração pública responsáveis pela regulação 
da atividade econômica de setores específicos. 

Papel 

Realizam revisões periódicas das leis em prol das pequenas empresas 
antes de publicar uma nova regra proposta;  

Promovem reuniões com representantes de pequenas entidades 
regulamentadas diretamente, oferecendo oportunidade para dar 
conselhos e recomendações sobre alternativas regulamentares para 
minimizar os encargos das pequenas entidades. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Na prática, a Sbrefda atribuiu ao Estado norte-americano papel de 
assessorar gratuitamente os pequenos negócios quanto às regras que o 
próprio estado cria.  

Projetada para a realidade brasileira, com seu emaranhado de leis, tal 
assessoria parece ainda mais necessária, pela impossibilidade de um 
pequeno negócio conhecer todos os seus direitos e deveres sem uma 
colaboração externa. A legislação trabalhista é complexa e onerosa, com 
atualizações constantes e que geram dúvidas e requerimentos por parte 
dos pequenos negócios e impõem um difícil cumprimento.  

Hoje, no Brasil, os fiscais do trabalho já exercem de certa forma um 
primeiro papel aconselhador e depois fiscalizador e punitivo. A replicação 
no país também poderia envolver o Ministério do Trabalho e Emprego e 
as Superintendências Regionais do Trabalho, com a adequação e 



capacitação para atuarem auxiliando os pequenos negócios. 

Conclusão 

Diante da complexidade das leis brasileiras, especialmente as 
trabalhistas, a instituição de lei que obrigue o Estado a prestar assessoria 
sem custos para os pequenos negócios, desoneraria as empresas, 
diminuiria os riscos do desrespeito às leis e permitiria que aproveitassem 
mais seus direitos para incrementar seu crescimento. 

 


