
 

Pequenas e Médias Empresas na Índia 
 

1. Classificação 
 
 De acordo com a Lei de Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas da Índia, de 

2006, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) são classificados em duas categorias:  
 
 (A) Empresas Industriais - são as empresas envolvidas na fabricação ou na produção de bens 

pertencentes a qualquer setor especificado na relação da Lei de 1951 para as indústrias 
(desenvolvimento e regulamentação) ou que utilize as instalações e máquinas no processo de 
agregação de valor ao produto final, com a distinção do nome ou da utilização. As empresas 
industriais são definidas em termos de investimento nas instalações e máquinas.  

 
 (B) Empresas de Serviços: são as empresas envolvidas no fornecimento ou prestação de 

serviços e são definidos em termos de investimento em equipamentos. 
 

Empresas Industriais 

Tamanho da Empresa Investimento em Instalações e Máquinas 

Microempresa Não exceda vinte e cinco mil rúpias lakh 

Pequena Empresa Mais de vinte e cinco rúpias lakh, mas não exceda cinco rúpias 
crore 

Média empresa Mais de cinco rúpias crore (US$ 1.25 milhão), mas não excedam 
dez rupias crore 

Empresa de Serviços 

Tamanho da Empresa Investimento em Equipamentos 

Microempresa Não exceda dez rúpias lakh 

Pequena empresa Mais de dez rúpias lakh, mas não exceda duas rupias crore 

Média empresa Mais de duas rupias crore,mas não exceda cinco rúpias crore 

 
 

2. Contexto 
  
 A base de micro, pequenas e médias empresas (MPME) da Índia é a maior do mundo depois da 

China. O setor de PMEs da Índia é considerado a espinha dorsal da economia, contribuindo com 45% 
da produção industrial, 40% das exportações da Índia e produzindo mais de 6000 produtos para os 
mercados indiano e internacional. Atualmente, existem cerca de 60 milhões de micro, pequenas e 
médias empresas (MPME) operando na Índia, contribuindo com 30% do PIB da Índia e empregando 
mais de 111 milhões de pessoas. O estado de Uttar Pradesh possui o maior número estimado de 
MPMEs, com uma participação de 14,20% do total de MPMEs no país. Bengala Ocidental chega em 
segundo lugar, com uma participação de 14%, seguida por Tamil Nadu e Maharashtra, com 8%. 

 Onze por cento da população adulta da Índia está envolvida em "atividades empresariais em 
estágio inicial", e apenas cinco por cento da população do país continua a estabelecer seus próprios 
negócios, estando entre as taxas mais baixas do mundo, enquanto a taxa de descontinuação de 
negócios na Índia está entre as mais altas, com 26,4%. 

 
 
 
 
 
 



 A pesquisa foi realizada entre 3.400 entrevistados com idades entre 18 e 64 anos para avaliar 
o nível de empreendedorismo. 
 Existem vários fatores que contribuíram para o crescimento das PMEs indianas, como: 
financiamento de PME por investidores locais e estrangeiros; a nova tecnologia usada no mercado, 
que está ajudando PMEs a agregar um valor considerável aos seus negócios e vários diretórios e 
portais comerciais, que ajudam a facilitar o comércio entre comprador e fornecedor e, assim, 
reduzem a barreira ao comércio. 

 

3. Instituições de apoio 

 

 Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas 

 É um ramo do Governo da Índia, é o órgão executivo principal para a formulação e 
administração de regras, regulamentos e leis relativas às micro, pequenas e médias empresas na 
Índia. O papel do Ministério das MPMEs e de suas organizações é ajudar os estados em seus 
esforços para incentivar oportunidades de empreendedorismo, emprego e subsistência e aumentar 
a competitividade das MPMEs no cenário econômico alterado. Os programas realizados pelo 
Ministério e suas organizações buscam facilitar/ fornecer: i) fluxo adequado de crédito de 
instituições financeiras; ii) apoio à atualização e modernização da tecnologia; iii) instalações de 
infra-estrutura integrada; iv) modernas instalações de teste e certificação de qualidade; v) acesso a 
modernas práticas de gestão; vi) desenvolvimento do empreendedorismo e aprimoramento de 
habilidades por meio de instalações de treinamento apropriadas; vii) suporte ao desenvolvimento 
de produtos, intervenção de design e embalagem; viii) bem-estar de artesãos e trabalhadores; ix) 
assistência para melhor acesso aos mercados interno e de exportação e x) medidas em cluster para 
promover a capacitação e capacitação das unidades e de seus coletivos. 

 

 Instituto Nacional de Micro, Pequenas e Médias Empresas (NI-MSME) 

 É um instituto nacional destinado a promover o progresso de micro, pequenas e médias 
empresas na Índia, sob o Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O Instituto trabalha 
nas áreas de capacitação, aprimoramento de habilidades, treinamento para enriquecimento de 
empregos no campo do Empreendedorismo, incluindo o desenvolvimento de mulheres que buscam 
pequenos negócios no nível da indústria caseira. 

 

 SME Chamber Of India 

 Uma importante câmara nacional que tem trabalhado para o desenvolvimento de empresas 
de manufatura, setores de serviços e setores industriais/ comerciais. A Câmara integra pequenas e 
médias empresas, grandes corporações, bancos, investidores, formuladores de políticas, jovens e 
mulheres empreendedores e start-ups para estabelecer e aprimorar contatos para um melhor 
crescimento e expansão dos negócios. A Câmara organiza várias atividades para transmitir 
conhecimentos e habilidades e fornece uma plataforma para promoção de produtos e serviços, 
aprimoramento de contatos para o crescimento dos negócios e promoção nacional e de 
exportação. A Câmara também está canalizando financiamento de bancos, financiamento de 
exportação, capital de risco, private equity, empréstimos comerciais externos e investimentos para 
o aprimoramento das atividades comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Políticas Públicas 

 

 O governo federal da Índia iniciou várias medidas para permitir às MPMEs um acesso mais 
fácil à financiamentos, modernizar o setor e torná-lo mais competitivo no mercado global, como: 

• Empréstimos sem garantia com bancos; 

• Subsídio de 50% no registro de patentes; 

• 1% de isenção na taxa de juros do cheque especial; 

• Concessão em contas de energia elétrica; 

• Elegível para subsídio de promoção industrial; 

• Proteção contra pagamentos em atraso; e 

• Reembolso de taxas de certificação ISO. 

 

Políticas públicas implementadas pelo Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas 

 

 Fundo Fiduciário de Garantia de Crédito para Micro e Pequenas Empresas (CGT SME) 

 O Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas e o Banco de Desenvolvimento das 
Pequenas Indústrias da Índia (SIDBI) estabeleceram conjuntamente um Fundo de Garantia para 
Crédito e Crédito para Micro e Pequenas Empresas (CGTMSE) para implementar o Sistema de 
Garantia de Crédito para Micro e Pequenas Empresas. O corpus da CGTMSE é contribuído pelo 
Governo da Índia e pelo SIDBI. 75% do montante do empréstimo ao banco é garantido pelo Trust 
Fund. 

 

 Suporte/ Assistência de Marketing para MPME (Código de Barras) 

 Ministério realiza seminários e reembolsa as taxas de registro para códigos de barras, a fim 
de incentivar as PMEs a usar códigos de barras. 

 

 Apoio à atualização tecnológica e de qualidade às MPME 

 O esquema defende o uso de tecnologias energeticamente eficientes (EETs) em unidades de 
fabricação, a fim de reduzir o custo de produção e adotar um mecanismo de desenvolvimento 
limpo. 

  

 Desenvolvimento de Cluster de Micro e Pequenas Empresas (MSE-CDP) 

 O Ministério das MPME adotou uma abordagem de desenvolvimento de cluster para 
aumentar a produtividade e a competitividade, bem como a capacitação das MPEs.  

 

 Programa de Desenvolvimento de Habilidades de Empreendedorismo (ESDP) 

 Programas de desenvolvimento do empreendedorismo estão sendo organizados 
regularmente para nutrir o talento dos jovens, esclarecendo-os sobre vários aspectos da atividade 
industrial necessária para a criação de MPEs. Estes programas são geralmente realizados 
instituições técnicas, onde há recursos disponível para motivá-los a trabalhar por conta própria. 
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