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O Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FOPEMIMPE, é a
instância responsável pela construção de políticas públicas voltadas para o fortalecimento dos
pequenos negócios do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n° 20.826/2013).
Presidido pela Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais - SEEDIF, é
composto por instituições que representam o poder público e os setores da indústria, do comércio,
serviços, turismo, cooperativismo e agricultura familiar. O FOPEMIMPE propõe ações e projetos com o
objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico em MG, principalmente aqueles voltados
aos pequenos negócios.
Seguindo a diretriz do Governo Estadual, para um melhor funcionamento e eficácia das políticas
públicas, essa articulação foi expandida para os Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais, por
meio da instalação das Regionais do FOPEMIMPE. Dessa maneira, entidades (públicas e privadas) com
atuação tanto em nível estadual quanto em nível regional, tem a oportunidade de construir junto ao
Governo de Minas, um ambiente econômico mais próspero para os pequenos negócios. Assim,
forma-se em uma grande rede, com as participações dessas entidades, consolidando uma importante
ferramenta de construção conjunta de políticas públicas para o segmento das MPEs.
Atualmente, o FOPEMIMPE conta com mais de 250 entidades representativas (incluindo Federações,
órgãos públicos estaduais, entidades de apoio, entidades locais e poder público municipal),
garantindo, assim, a participação desses atores tão importantes no apoio a construção de políticas
públicas voltadas aos pequenos negócios.
Entre as principais conquistas obtidas pelo FOPEMIMPE, estão ações para simplificar a formalização de
empresas, obtenção de crédito e o acesso a novas tecnologias, ampliação de possibilidades de
exportação de produtos e serviços; orientação sobre vendas ao governo, interlocução para acessar de
cadeias produtivas de empresas âncoras, aprimoramento das atividades empresariais e o pagamento
racional e simplificado de impostos.
Desse modo, o FOPEMIMPE é o canal oficial do Governo de Minas no atendimento do empresário
mineiro e suas representações. O que faz dele uma das ferramentas mais poderosas do Estado, uma
vez que estabelece contato direto com a real demanda do setor produtivo.
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