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Apoio às MPE nas Américas e África

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a maior 
pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, reali-
zada há 21 anos, possui dados sobre 112 países. Se-
gundo o GEM, o Brasil tem uma das maiores Taxas 
de Empreendedorismo Inicial (TEA - Total early-stage 
Entrepreneurial Activity). Em 2019, o país ficou com a 
5ª maior TEA, entre os 50 países participantes na-
quele ano. A TEA mede o percentual da população 
adulta envolvida na criação de um negócio e/ou que 
já possui um empreendimento com até 3,5 anos de 
atividade (com ou sem CNPJ).

Taxa de Empreendedorismo Inicial - TEA (em %) 

Os 10 países com maior “Taxa de Empreendedorismo
Inicial” (TEA), em 2019

Fonte: https://www.gemconsortium.org 
Nota: último dado disponível (112 países)

O Observatório Global é um boletim dirigido aos 
colaboradores e parceiros do Sebrae, com o objetivo de 

avaliar a evolução da Covid-19 e seu impacto na economia 
mundial e nacional.
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www.datasebrae.com.br 

BBC https://www.bbc.com/

OMS https://covid19.who.int/

Covidly https://covidly.com/

Elpais https://brasil.elpais.com/noticias/brasil/

Exame  https://exame.com/

G1 https://g1.globo.com

Sonoticaboa  https://www.sonoticiaboa.com.br 

Links úteis

Ministério da Saúde  
https://covid.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/

UOL https://www.uol.com.br 

Valor Econômico https://valor.globo.com/

CURIOSIDADES

A LEAF, primeira máscara facial transparente do 
mundo filtra o ar e possui um sistema de 
autopurificação, que a impede de ficar embaçada. 
Os filtros localizados no queixo mantêm a boca e o 
nariz visíveis. Feita em silicone de última geração, 
possui ajuste universal e se adapta a qualquer 
formato e tamanho de rosto. É um instrumento de 
acessibilidade, pois permite que deficientes 
auditivos se comuniquem. Pode ser usada quando 
utilizado o recurso de desbloqueio facial nos 
smartphones. Não é preciso tirá-la para 
praticamente nada, salvo comer e dormir.

Fonte: https://razoesparaacreditar.com

Fonte: https://www.gemconsortium.org
Nota: população adulta = 18 a 64 anos

No mundo, uma das maiores dificuldades para 
comparar a importância dos Pequenos Negócios, na 
economia, e as ações das entidades de apoio, são 
as diferentes definições de Small Business.                                  

Entidades de apoio aos Pequenos Negócios 
nas Américas e África

EUA

Criada em 1953, é um órgão independente do 
governo norte-americano. Objetiva auxiliar, 
aconselhar, assistir e proteger os Pequenos 
Negócios, nos EUA. No país, são pequenas 
empresas aquelas com até 500 empregados (na 
indústria e/ou mineração) ou receita média anual de 
até US$ 6 milhões (demais setores). O SBA atua em 
todo território norte-americano, por meio de 
escritórios locais e em parcerias com outras 
entidades, como, p.ex., os Centros de 
Desenvolvimento de Pequenos Negócios (SBDC). 
Estes, por sua vez, envolvem cerca de mil escritórios 
de atendimento, em todo o país. Oferecem 
consultoria e treinamentos em gestão (gratuitos 
e/ou de baixo custo), em áreas como: elaboração de 
plano de negócio, assistência para fabricação, 
empréstimos, apoio às exportações e importações, 
assistência à recuperação de desastres naturais, 
auxílio em pesquisas de mercado, marketing, auxílio 
jurídico etc. Em 2019, a SBA forneceu 21 mil 
empréstimos, totalizando US$ 9,4 bilhões e assistiu 
a mais de 550 mil Pequenos Negócios. Durante a 
pandemia, tem priorizado o acesso a empréstimos 
(fundos públicos), Programa de Proteção de Salários 
e ações de apoio às respostas das empresas aos 
efeitos da Covid-19. Fornece empréstimos (inclusive 
para exportação) e microcrédito. Disponibiliza 
informações sobre recuperação econômica em mais 
de 15 idiomas, guias e cartilhas de prevenção, “Fatos 
sobre o COVID-19”, “Informações sobre a Doença” e 
“Prevenção, sintomas e FAQ”, todas online. Também 
está focado na ajuda aos Pequenos negócios, nas 
compras públicas federais. Os escritórios da SBA se 
mantiveram totalmente operacionais, desde o início 
da Covid-19. O teletrabalho é utilizado de forma 
complementar. Além disso, está contratando novos 
empregados para ajudar nos esforços de socorro 
aos Pequenos Negócios.

Fonte: https://www.sba.gov

BRASIL

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas atua, no Brasil, há 48 anos. No país, são 
Pequenos Negócios aqueles com faturamento de 
até R$4,8 milhões por ano. O Sebrae opera, 
principalmente, por meio de capacitação e 
orientação a empresários e candidatos a 
empreendedor. Possui cerca de 5.000 pontos de 
atendimento, em todo país. Em 2019, realizou 2,6 
milhões de atendimentos às empresas e 3,3 milhões 
de atendimentos às Pessoas Físicas. Entre janeiro e 
junho de 2020, registrou 1,7 milhão de clientes 
atendidos por meios digitais. Em tempos de 
pandemia, atua, principalmente, por meio do 
atendimento eletrônico, capacitação à distância 
(EAD), oferta de soluções digitais às MPE, parcerias 
com outras entidades, estímulo à compra de 
produtos e serviços dos PN e apoio à implantação de 
protocolos de reabertura.

Fonte: https://www.sebrae.com.br

CHILE

Criado em 1952, o Servício de Cooperación Técnica 
(Sercotec) tem como missão apoiar os Pequenos 
Negócios, no Chile, com foco na melhoria da sua 
competitividade. No país, é considerada 
microempresa aquela que fatura o equivalente a até 
U$89 mil/ano e tem até 9 empregados; a pequena 
empresa fatura até U$ 937 mil/ano e tem até 49 
empregados; a média empresa fatura até U$3,7 
milhões/ano e tem até 19 empregados. Principais 
ações do Sercotec: seed capital, apoio ao 
desenvolvimento de mercados, consultoria, 
capacitação empresarial, promoção de canais de 
comercialização, fortalecimento de associações 
empresariais e de articulações público-privadas. O 
Sercotec possui 24 centros de atendimento, em todo 
o país, e 336 colaboradores. Em 2019, atingiu 228 mil
empresários com capacitações. Entre as ações para
mitigar os efeitos da pandemia, destaca-se a
"Reactívate Turismo", que fornece recursos para
empresas de turismo, para o pagamento de aluguéis,
salários e serviços básicos.

Fonte: https://www.cercotec.cl

ANGOLA

Criado em 2012, o Instituto Nacional de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas, órgão do Ministério 
da Economia, encarrega-se de acompanhar, 
certificar e classificar os Pequenos Negócios, em 
Angola. No país, microempresa é aquela que tem até 
10 empregados e/ou fatura até o equivalente a 
USD250 mil/ano; Pequena Empresa tem de 10 a 100 
empregados e/ou fatura entre USD250 mil/ano a 
USD 3 milhões/ano. Principais ações do Inapem: 
apoio à elaboração de políticas em favor dos 
Pequenos Negócios; capacitação; fomento ao 
empreendedorismo; desenvolvimento do 
empresariado nacional. Durante a pandemia, o 
governo angolano disponibilizou cerca US850 
milhões, em ajuda financeira, para apoiar, até agora, 
cerca de 2 mil empresas. O órgão também 
disponibiliza financiamento às cooperativas (dispõe 
de fundo de US$ 24 milhões para esta finalidade). A 
intenção é reduzir o peso das obrigações tributárias 
e das contribuições para a seguridade social, bem 
como manutenção das atividades mínimas desses 
negócios. Em junho de 2020, o órgão criou 2 
plataformas digitais para a promoção das MPEs, 
com foco na melhoria da gestão empresarial.

Fonte: http://www.inapem.gov.ao

ÁFRICA DO SUL

Criada em 2004, a agência tem como missão 
desenvolver, apoiar e promover as micro e pequenas 
empresas, garantido crescimento e 
sustentabilidade. No país, microempresa é aquela 
que fatura até U$12.500 por ano e pequena empresa 
é aquela com até 50 empregados. A Seda possui 
uma rede de escritórios regionais, por todo o país, e 
atua em parceria com outras entidades. Oferece 
apoio à formalização, elaboração de plano de 
negócio, mentoria, programa de incubadoras e 
transferência de tecnologia, apoio às cooperativas e 
capacitação empresarial. Seda e Sebrae possuem 
cooperação, desde 2004. Atuam juntas, p.ex., nas 
áreas de turismo, eventos e formação de quadros 
técnicos. Para combater os efeitos da Covid-19, tem 
realizado workshops e treinamentos online, em áreas 
como: administração, comunicação e segurança 
alimentar. Além disso, tenta aproximar as empresas 
a programas oficiais de apoio financeiro. Destaca-se 
o apoio nas áreas de isenção de impostos e
financiamento dos negócios.

Fonte: http://www.seda.org.za/

MOÇAMBIQUE

Criado em 2007, o IPEME tem como missão 
incentivar a implantação, a consolidação e o 
desenvolvimento de Pequenos Negócios, em 
Moçambique. Com 9 centros de atendimentos no 
país, atua, principalmente, com consultorias, 
capacitações, facilitação ao financiamento, apoio à 
criação de novas empresas e promoção do 
empreendedorismo. No país, a microempresa 
possui até 4 empregados e fatura até U$ 17 mil/ano; 
a pequena empresa até 49 empregados e 
faturamento de até U$208 mil/ano; e a média 
empresa, até 99 empregados e faturamento de até 
U$243 mil/ano. Em maio de 2020, assinou acordo 
com o Fundo Empresarial da Cooperação 
Portuguesa, que destinará 5 milhões de euros para 
apoio às micro, pequenas e médias empresas cujos 
negócios foram afetados pela Covid-19.

Fonte: https://www.ipeme.org/
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