
Desinformados e receosos  
 
Um estudo realizado pelo Sebrae-SP, focalizando a opinião das micros e pequenas empresas 
paulistas sobre a Alca, demonstra que o mercado ainda não está preparado para a formação e 
absorção desse bloco comercial  
 
Cerca de 83% das micros e pequenas empresas do Estado de São Paulo se consideram pouco 
informadas sobre a (Alca) Área de Livre Comércio das Américas e não têm opinião definida, se são 
contra ou a favor. Isso é o que diz a Sondagem de Opinião sobre a Alca e as Micros e Pequenas 
Empresas Paulistas (MPEs), realizada pelo (Sebrae-SP) Serviço de Apoio às Micros e Pequenas 
Empresas de São Paulo – junto com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) – em 
setembro do ano passado. O objetivo da sondagem era identificar a opinião, o grau de 
conhecimento e as expectativas das MPEs paulistas sobre a formação da Alca.  
 
Para aqueles que não sabem, a Área de Livre Comércio das Américas é uma proposta para a 
formação de um bloco comercial que visa a reduzir tarifas de importações, entre 34 países das 
três Américas, e facilitar a movimentação de capitais para investimentos entre os países 
componentes do bloco. No entanto, ainda há muita discussão sobre as conseqüências, favoráveis 
ou não, que o acordo trará para os países participantes, devido, principalmente, à postura 
protecionista que os Estados Unidos mantêm.  
 
Para a sondagem, foram realizadas entrevistas pessoais e por telefone com sócios-proprietários 
e/ou gerentes de cerca de 600 micros e pequenas empresas, atuantes nas áreas de indústria, 
comércio, serviços e agropecuária. Na distribuição por setor, cerca de 43% dos entrevistados 
pertencem às áreas de comércio, 31% são de serviços, 14% de agropecuária e 12% da indústria. 
“Nessa porcentagem, 74% – que representam comércio e serviços – não são comercializáveis 
internacionalmente, por isso sofrem menos impacto com a ação”, explica Marco Aurélio Bede, 
assessor de planejamento estratégico do Sebrae-SP.  
 
As principais conclusões obtidas foram no sentido de que quase a totalidade (97%) das micros e 
pequenas empresas ainda não realizaram nenhuma ação para adequarem-se à formação da Alca. 
Em parte, por falta de informações sobre esse processo. Conforme Bede, as empresas ainda não 
possuem uma visão homogênea sobre a repercussão da Alca na taxa de crescimento da economia 
brasileira. Cerca de 26% dos entrevistados acreditam que com a formação da Alca haverá um 
crescimento da economia brasileira; para 17%, vai diminuir; 20% acreditam que não vai 
aumentar nem diminuir e, a maioria, 37%, não têm noções dos efeitos da Alca. “Esse bloco 
comercial exigirá e estimulará um maior grau de internacionalização da economia brasileira”, diz o 
assessor de planejamento.  
 
Em todo o mundo, a exportação é vista como uma das maneiras mais eficientes de geração de 
emprego e renda. Além disso, tem forte influência na economia dos países, já que dela depende o 
equilíbrio da balança comercial. Entre as empresas que já possuem opinião formada, 42% 
acreditam que a formação da Alca tende a aumentar o desemprego, enquanto para 16% vai 
diminuir e para 12% vai continuar na mesma situação. “Uma parcela expressiva das micros e 
pequenas empresas, em especial do comércio e serviços, acredita que uma maior facilidade para 
importar e/ou exportar produtos não alterará de forma significativa seu negócio”, afirma Marco 
Aurélio Bede. Aproximadamente 73% e 85% das empresas de comércio e serviços, 
respectivamente, dizem que essa facilidade não prejudicará nem beneficiará seu 
empreendimento. Para apenas 5% (comércio) e 4% (serviços) a Área de Livre Comércio das 
Américas trará benefícios para seus negócios.  
 
 
 
 



Segundo Bede, as micros e pequenas empresas de serviços tendem a enfrentar menos riscos e a 
se beneficiar mais com os aspectos positivos da Alca, obtendo maior variedade de bens 
importados, acesso a produtos mais baratos e possibilidade de novos clientes. No entanto, elas 
ainda não estão habituadas a concorrer com as grandes multinacionais. “Com relação às 
empresas do comércio, elas também podem se beneficiar do acesso a bens mais variados e mais 
baratos, mas poderão enfrentar maior concorrência de empresas multinacionais”, explica.  
 
No Brasil, a participação das micros e pequenas empresas é de 12,4%, conforme uma pesquisa 
divulgada, no ano passado, pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), 
englobando comércio, indústria e serviços. Dados do Ministério do Desenvolvimento e Comércio 
Exterior mostram que as MPEs exportaram, no ano passado, um total de US$ 6 bilhões. Com a 
formação desse bloco comercial, as estratégias que tendem a ser mais adotadas pelas micros e 
pequenas empresas são: comprar produtos importados regularmente (38%), vender produtos 
e/ou serviços para empresas que exportam (30%) e exportar regularmente (9%). “Esses dados 
demonstram uma evolução na economia das micros e pequenas empresas, porque o número de 
companhias que forneciam para outras exportadoras era de 21%, e a tendência é de subir para 
30%, e das que exportavam regularmente passará de 2% para 9%”, ressalta.  
 
Embora a maioria das micros e pequenas empresas não tenha definido se é contra ou a favor da 
Alca (42%), entre os que já têm uma opinião formada, predomina a proporção dos que são 
contrários à formação do bloco comercial (39%). Do total, apenas 19% são a favor. Isso 
demonstra que o mercado ainda possui pouca informação sobre esse assunto e ainda encontra-se 
receoso com a assinatura desse contrato. (SM)  
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