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RESUMO: As micro e pequenas empresas têm ganho cada vez mais espaço nas 

preocupações dos governos ao redor do mundo, pois são vistas como um grande 

amortecedor social por conta do grande número de empregos pelos quais são responsáveis. Elas 

são sem dúvida, ferramentas para a viabilização da distribuição de renda por meio do 

trabalho formal. Apesar disso, muitos países ainda não conseguiram desenvolver políticas 

que apoiem verdadeiramente o desenvolvimento dessas empresas.  No Brasil, as pequenas 

empresas estão dentro da Constituição Federal de 1988, no Capítulo da Ordem Econômica, que 

define, em seus artigos 170 e 179, o tratamento favorecido e diferenciado a elas. Quase trinta 

anos depois da promulgação da C.F./88, e já com um conjunto legislativo infraconstitucional 

desenvolvido, elas ainda não têm papel importante na promoção do dinamismo da economia 

Brasileira. A legislação hoje existente dá conta da promoção do desenvolvimento da 

competitividade das micro e pequenas empresas na busca da melhor concorrência no mercado? 

O tratamento constitucional dado às pequenas empresas foi uma tentativa de gerar políticas 

públicas, ou mera retórica populista? Para a geração de políticas públicas é necessário, como 

condição, que se defina o objeto dessas políticas, porém no Brasil há ainda grande confusão no 

entendimento do que seja uma pequena empresa. Afinal, o que é uma pequena empresa? Tendo 

como referencial teórico o historiador econômico Alexander Gerschenkron, principalmente em 

seu trabalho “O atraso econômico em perspectiva histórica e outros ensaios”, o Brasil definido 

nesta pesquisa como um país atrasado no desenvolvimento de suas micro e pequenas empresas, 

pode obter “vantagens” desse estado em relação às suas possibilidades para uma arrancada 

econômica. Com essa inquietação, estudar a economia mais desenvolvida do planeta, os Estados 

Unidos da América e como são feitas as definições do que seja uma pequena empresa e as 

políticas públicas em relação a elas pode ser de grande valia. Pretende-se também estudar em 

detalhes a agência norte americana responsável pela coordenação dessas políticas estatais 

estadunidenses, a Small Business Administration, e como funcionam diversas ações para a 

garantia da competitividade das Micro e Pequenas Empresas Norte Americanas. Pretende-se, 

portanto neste trabalho fazer um estudo da institucionalização das pequenas empresas nos 

Estados Unidos da América e como elas fazem parte da estrutura de economia daquele país em 

conjunto com a crítica da estruturação atual da estrutura jurídico-institucional e do tratamento 

dado às pequenas empresas Brasileiras e apontar alternativas para a transformação do status quo 

nacional, com a real inclusão destas como protagonistas na dinamização da economia e no 

desenvolvimento sócio econômico sustentável do Brasil. 
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