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Para se promover o desenvolvimento socioeconômico de um espaço, algumas variáveis 

ganham relevância estratégica, como localização, geografia do local, e até mesmo os aspectos 

culturais devem ser considerados. Contudo, tais elementos, por si só, não são suficientes, uma 

vez que precisam de estímulo adequado e canalização ideal rumo à projeção que conduza ao 

logro da operação oportunizadora do objeto em análise, sendo, nesse caso, a melhoria das 

condições de vida e trabalho dos atores envolvidos. Nessa perspectiva, as políticas públicas 

atuam como instrumentos dinamizadores de sobrevivência e dignidade à vida em sociedade, 

sendo comumente fruto de demandas apresentadas por atores sociais dos mais variados 

seguimentos: étnicos, religiosos, produtores, estudantes etc. Desse modo, a presente pesquisa 

apresenta enquanto proposta central identificar quais políticas públicas os agentes de 

desenvolvimento municipal se valem para estimular a sustentabilidade das Micro e Pequenas 

Empresas (MPE) no município de Santo Antônio de Jesus-Ba. O trato metodológico que torna 

esse trabalho exequível será orientado por uma pesquisa bibliográfica realizada em livros e 

artigos lotados na base Scielo, caracterizando quanto ao tipo como exploratória, de 

abordagem qualitativa, tendo por delineamento um estudo de caso, e instrumento para a coleta 

de dados a análise documental das políticas públicas que os agentes de desenvolvimento 

municipal utilizam em tal proposta, na municipalidade ora referenciada, sendo, portanto, um 

estudo censitário. Os resultados indicam a utilização efetiva de um número expressivo 

(quinze) de políticas que atuam desde a redução da burocracia na abertura, manutenção e 

enceramento das atividades ali desenvolvidas, até àquelas destinadas ao fornecimento de 

linhas de créditos diferenciadas. 
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