
  

Pequenas e Médias Empresas na Austrália 
 
Pequenos Negócios – Classificação, Contexto e Principais Instituições de Apoio aos 
Pequenos Negócios 
 
1. Classificação 

 
Na Austrália, uma microempresa é um negócio com menos de 5  (cinco)  

empregados, incluindo as empresas individuais. Já as pequenas empresas empregam  entre 
5 (cinco) e dezenove (19) funcionários. 

As empresas de médio porte podem ser caracterizadas por empregar no mínimo 20  
e no máximo 200 pessoas. 

No entanto, o Departamento de Finanças Australiano também utiliza as  receitas 
como um indicador, sendo considerado um pequeno negócio aquelas empresas que 
movimentam um valor anual inferior a $10 milhões de dólares australianos. 

 
 

2. Contexto 

 

De acordo com o Instituto de Estatística Australiano (ABS), existem  
aproximadamente 2.200.000 milhões de pequenas empresas na Austrália, com menos de 
20 empregados, o que representa 98% do total de empresas no país. Destes, 1,3 milhões 
(64%) são as empresas individuais,  que  compreendem somente o proprietário-gerente. As 
pequenas empresas empregam 5 milhões de australianos e 1/3 da classe jovem do país. 
Em termos de contribuição econômica na Austrália, as pequenas empresas contribuem com 
cerca de 50% do PIB e cerca de 40% das empresas estão ativamente engajadas em 

alguma forma de inovação. 
O empreendedorismo na Austrália encontra-se estável e a Taxa de 

Empreendedorismo Inicial (TEA) encontra-se próxima à dos EUA e à de países 
desenvolvidos. Além de ter um grande número de empresários, os resultados mostraram 
que a Austrália está bem, comparada à outras grandes economias em termos de qualidade 
das atividades empresariais. Por exemplo, os novos empreendimentos da Austrália estão  

no topo, entre as nações, em termos de expectativas de criação de emprego e inovação  
dos produtos ou serviços. A cultura australiana fornece apoio e incentiva o 
empreendedorismo. As evidências apontam que as atitudes positivas em relação ao 
empreendedorismo são altas e a mídia também apresenta modelos bem sucedidos para os 
futuros empresários. 

Começar um novo negócio é um fenômeno de inclusão na Austrália. Por exemplo, 
dados estatísticos mostram uma alta proporção de mulheres empresárias. Da mesma  forma, 
há um vasto leque de grupos de idade envolvidos em novos empreendimentos. Este cenário 
demonstra um quadro saudável de acesso a oportunidades  empresariais  para todos os 
australianos. 

Em relação aos pequenos negócios e seu papel na economia australiana, os gráficos 
abaixo ilustram o número de empresas e a porcentagem de empregabilidade por segmento, 
respectivamente. 

 



 
 

             
 
 
Em relação às mídias sociais , 90% das pequenas empresas na Austrália têm presença 

no Facebook. 90% das pequenas empresas da Austrália pagam para anunciar no Facebook e 
24% dos australianos usam sites de mídia social como o Facebook para acompanhar ou 
descobrir sobre marcas ou empresas em geral.         

Cerca de 4,8 milhões de pessoas trabalhavam para pequenas empresas no final de 
junho de 2017 - um aumento de 66.000 ou 1,4% em comparação com o ano anterior. Desde 
2013, o número de funcionários de pequenas empresas aumentou 197.000 ou 4,3%. 

A participação das pequenas empresas no emprego total em setores selecionados caiu 
de 46% no final de junho de 2009 para 44% no final de junho de 2017. Isso se deve 
principalmente ao maior crescimento no número de funcionários trabalhando para grandes e 
médias empresas. 

Embora o setor de pequenas empresas respondesse por quase 44% do emprego total 
em setores selecionados do setor privado, ele representou 35% do total do IVA (valor 
agregado da indústria) para os mesmos setores combinados, 34% da receita de vendas e 
serviços e apenas 28% do total de ordenados e salários.  

Em relação às exportações, as pequenas empresas representam mais da metade 
(59%) de todos os exportadores. Em 2013-14, havia 19.965 pequenas empresas exportadoras 
de mercadorias, representando 44% de todas as empresas exportadoras de mercadorias. Em 
2016-17, esse número cresceu para 30.674 pequenas empresas. 

 
 
 
 
 

 



Facilitadores e restrições 

 
A cultura australiana oferece apoio e incentiva o empreendedorismo. No que diz 

respeito à atividade empresarial, a Austrália também possui classificação acima da média. A 
presença de oportunidades de negócios em conjunto com as competências empresariais 
também representa dados importantes. Quase metade da população australiana identifica 
boas oportunidades para começar um negócio e acredita ter as habilidades necessárias 
para fazê-lo. Estes números são todos bem acima da média quando comparados a outras 
grandes economias. 

Por sua vez, o governo australiano e instituições fazem um bom trabalho a fim de 

minimizar a burocracia e fornecer apoio adequado para novos negócios. A Austrália possui 
uma situação similar à nações desenvolvidas em termos de fornecimento de programas e 
educação para jovens empresários. 

Por outro lado, de todos os novos negócios iniciados há 4 anos, quase metade (46%) 
não está mais em operação. Dos mais de 2 milhões de negócios que operam na Austrália há 
4 anos, um em cada três não existe mais (36%), sendo mais provável que empresas 
estabelecidas sobrevivam do que novas empresas. Quanto mais tempo uma empresa estiver 
em operação, maiores serão suas chances de sobrevivência. 

 
Desafios para o futuro 
 

Apesar do clima relativamente positivo para o empreendedorismo, a Austrália ainda 
encontra desafios para o futuro. Questões legítimas, muitas vezes, surgem sobre a falta de 
um ecossistema adequado de capital de risco para apoio às empresas com elevado 
potencial. Mas, no todo, a Austrália trilha um bom caminho quando trata-se de apoio ao 
espírito empreendedor. 

 

3. Instituições de apoio 
 

Conselho de Pequenas Empresas (Cosboa) 
Tem uma história de apoio em questões de pequenos negócios que vão desde a 

tributação até o livre direito da concorrência e de arrendamento de varejo. O Cosboa é o 
órgão de referência do país e  que representa apenas os interesses de empresas de pequeno 
porte. Os seus objetivos podem ser descritos como: 

• Promover e apoiar o desenvolvimento de pequenas empresas; 

• Advogar para defender os interesses das pequenas empresas, inclusive por 

meio de mudança política e da reforma regulamentar; 

• Promover uma maior consciência e compreensão do papel das pequenas 
empresas entre servidores públicos e funcionários do governo  eleitos,  
grandes empresas, da mídia e da comunidade em geral. 

O Conselho funciona como um canal de informação entre seus membros para o 
governo e outras organizações, e vice-versa. A atividade fundamental é facilitar 
apresentações entre as organizações membros e as empresas com clientes, fornecedores, 
prestadores de serviços e reguladores relevantes. 

 
 Associação dos  Pequenos Negócios da Austrália (Small Business Association of 
Australia – SBAA) 

A SBAA fornece apoio, aconselhamento, oportunidade e advocacia para ajudar as 
micro, pequenas e médias empresas a prosperarem na economia. 

 
 
 
 
 



Funciona como porta-voz das PMEs, defendendo seus direitos e colocando as 
questões importantes na frente dos Governos, Reguladores e Autoridades Federais e 
Estaduais. A SBAA também fornece aos membros acesso a uma gama de programas, 
serviços, tecnologia e educação.  

A SBAA trabalha com, e aconselha o Governo e os departamentos e autoridades 
relevantes, para promover nossa missão na criação de um ambiente de negócios fértil e 
estimulante que incentive os empreendedores a expandir seus negócios e prosperar como 
resultado. 

 
4. Políticas Públicas 

 

Programa de Infraestrutura para Empreendedores 

Este programa faz parte de uma iniciativa do governo para aumentar a 
competitividade empresarial e produtividade ao nível da empresa. Com uma rede nacional 
que possui mais de 100 experientes consultores no setor privado, o Programa de 
Infraestrutura dos Empreendedores oferece apoio às empresas por meio de três elementos: 

• Gestão de Negócios, fornecendo suporte para melhoria de negócios e de 

crescimento; 

• Conexões de investigação, ajudando pequenas e médias empresas a 
colaborar com o setor de pesquisa para desenvolver novas ideias com 
potencial comercial; e 

• Aceleração da Comercialização, ajudando os empresários, pesquisadores, 
startups e empresas a abordar os principais desafios na via de 
comercialização, de trazer novos produtos, processos e serviços para o 
mercado. 

O programa usa facilitadores e consultores de qualidade, provenientes de indústria, 
para assegurar às empresas aconselhamento e apoio que precisam para melhorar sua 
competitividade e produtividade. O foco principal é dar acesso ao melhor aconselhamento   e 

redes para resolver problemas ao invés de focar em assistência financeira. 
O apoio prático para as empresas inclui: conselhos de pessoas com experiência no 

setor privado relevante, subvenções co-financiadas para comercializar novos produtos, 
processos e serviços, oportunidades para o financiamento para crescimento, conexão e 
colaboração. 

Além desse programa, pode-se destacar a orientação para o crescimento de 
negócios, encontradas no âmbito do programa Enterprise Connect 
(www.enterpriseconnect.gov.au) e de inovação empresarial e de negócios de exportação 
orientados ao abrigo do programa AusIndustry (www.ausindustry.gov.au). Além disso, cada 
governo estadual tem os seus próprios programas. 
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