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As microempresas são de suma importância para o desenvolvimento econômico de um 

país, tendo se constituído em alavancas para a economia brasileira, uma vez que elas têm 
representado o maior percentual dos estabelecimentos no Brasil. Os microempreendimentos 
também têm exercido uma função social, caracterizando-se como fatores de estabilidade, pois, 
ao gerar emprego e renda, contribuem para a redução das desigualdades regionais e sociais. 
No entanto, a evolução das microempresas brasileiras tem sido comprometida, já que o país 
necessita de programas governamentais que privilegiem ainda mais os pequenos negócios. O 
índice de mortalidade de microempresas brasileiras continua alto, os principais fatores, 
segundo o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) têm sido: 
falhas gerenciais, problemas conjunturais econômicos e políticas públicas acompanhadas de 
alta carga tributária e ausência de crédito bancário. Assim, torna-se relevante estudar acerca 
da importância das microempresas para o desenvolvimento socioeconômico do país, com 
ênfase no desenvolvimento local. O objetivo deste estudo é, portanto, demonstrar a evolução 
das microempresas nos setores de serviços, comércio, e indústria na conurbação Crajubar no 
período de 1995 a 2005, verificando se o setor de serviços vem obtendo uma maior 
participação nos últimos anos e analisando a contribuição desses setores para a geração de 
empregos nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha no mesmo período. A 
pesquisa será realizada na conurbação Crajubar, no sul do Ceará, utilizando dados de natureza 
secundária obtidos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) disponíveis nas bases de 
dados na forma de CD-ROM. Para definir o tamanho das empresas foi adotado o critério 
Sebrae. A interpretação dos resultados será realizada mediante análise tabular e descritiva. 
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