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As ME’s e as EPP’s têm forte participação na economia, por gerarem 
emprego e renda. Atuando em conjunto, são fortes aliadas que suprem 
as médias e grandes empresas com seus produtos e serviços. O 
Sistema Super Simples define que as ME’s devem ter um quadro de até 
9 pessoas, e seu faturamento anual ser de até R$1,2 milhões. As EPP’s, 
devem atingir um faturamento entre R$1,2 e R$2,4 milhões anuais, um 
quadro de 10 a 49 pessoas, para  comércio ou serviços e de 20 a 99 
pessoas, para a  indústria e construção civil, conforme o Sebrae. 
Objetiva-se uma análise entre as atividades das Microempresas (ME’s) e 
as Empresas de Pequeno Porte (EPP’s). Verificou-se as atividades-fim 
(produção, marketing e vendas) e as atividades - meio  (financeiro, 
contabilidade, logística, manutenção, RH), e seus processos 
organizacionais respectivos. Os dados foram levantados no período de 
agosto a outubro de 2008. Usou-se  o método de pesquisa de campo, 
pesquisa documental e bibliográfica. Após, formaram-se grupos 
representativos de cada área de estudo, e foram feitas também, 
entrevistas semi-estruturadas em dezesseis ME’s e EPP’s, em Torres, 
Guaporé e Criciúma. Além disso, também foram coletadas informações 
sobre esses tipos de organizações, nas  participações em palestras, 
originando debates em cada grupo, para finalmente, realizar um debate 
conclusivo. Os dados assim coletados, originaram o quadro comparativo 
final, entre as ME’s e as EPP’s. Ficou evidente que as organizações são 
diferentes umas das outras. Ao mesmo  tempo em que compartilham 
semelhanças. Estas permitem identificar modelos para as organizações 
melhor atender aos seus clientes, com produtos e serviços que 
satisfaçam as suas necessidades de consumo. Por extensão, 
encontram-se como semelhanças, os benefícios e incentivos ao pessoal, 
a manutenção terceirizada de equipamentos e máquinas e a 
contabilidade com fins apenas fiscais. Já as diferenças são maiores; as 
Vendas, que nas ME’s é feita conforme a necessidade de cada cliente,  
nas EPP’s já há um estudo de mercado e algumas estratégias 
mercadológicas definidas. Na Produção nas ME’s se realiza de modo 
artesanal e de pouco controle (controle informal), e nas EPP’s já existe 
um controle formal dos processos e da mão-de-obra. Mais diferenças 
estão no Financeiro, pois nas ME’s é o próprio dono que realiza a 
priorização das verbas, porém sem política baseada em fluxo de caixa 
ou no ponto de equilíbrio. Já nas EPP’s, há um responsável por essas 
políticas e aplicações, seguindo um fluxo de caixa definido. A Logística 
apresenta grande diferença, tendo em vista que nas ME’s é totalmente 
terceirizada, enquanto que nas EPP’s é própria. Assim, sofrem o impacto 
das forças internas e externas e das variáveis que exigem mudanças em 



 

 

suas estruturas. Os controles e realimentações, daí decorrentes, 
possibilitam a tomada de decisões, visando estabelecer novas 
estratégias de negócio, adequadas a cada segmento e a cada tipo de 
empresa. 

 


