Divisão Econômica

COMÉRCIO É O DESTAQUE ENTRE AS EMPRESAS DE ALTO CRESCIMENTO

Segundo a pesquisa Demografia das Empresas, divulgada hoje (23/08) pelo IBGE, as empresas de alto
crescimento representavam 7,7% das firmas com dez ou assalariados em 2011. Porém, do total de novos
assalariados incorporados ao mercado de trabalho entre 2008 e 2011 (5,7 milhões de pessoas), mais da
metade (56,2% do total ou 3,2 milhões de trabalhadores) foram absorvidos por estas empresas, ou seja,
seis em cada dez novos assalariados.
Segundo a metodologia da pesquisa, empresas de alto crescimento são aquelas que empregam pelo menos
dez trabalhadores e apresentam expansão de pessoal ocupado acima de 20% ao ano durante três anos. A
taxa de sobrevivência das empresas se manteve praticamente estável entre 2008 (90,6%) e 2011 (90,4%),
ou seja, a cada ano 10% das empresas ativas são novos empreendimentos.
O comércio se tornou o setor mais representativo dentre as empresas de alto crescimento, sendo,
atualmente responsável por 26,7% do total das empresas com melhor desempenho. Em seguida, aparecem
as indústrias de transformação (23,3%) e construção (12,9%). Embora o ano de 2010 tenha registrado a
maior alta do volume de vendas do varejo na década, o surgimento de empresas comerciais em 2011 não
foi tão expressivo quanto nos anos anteriores. Com uma taxa de entrada abaixo da média da economia e
dos anos anteriores, as empresas comerciais se tornaram, de fato, mais produtivas no período analisado.
O estudo levantou informações sobre 4,5 milhões de empresas em todo o País. Elas foram responsáveis
pelo emprego de 39,3 milhões de pessoas, com salário médio de R$1.578,27. A idade média das empresas
naquele período era de 9,8 anos.
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Para mais informações, entrar em contato com Celso Chagas/Marcos Nascimento
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