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A pesquisa 'Conhecendo a Pequena Empresa', realizada pela Federação das Indústrias de 
São Paulo (Fiesp), mostra que as micro e pequenas indústrias do Estado estão 
informatizadas, mas ainda têm muitas dificuldades para desenvolver produtos e exportar. 
Das 849 empresas pesquisadas, 98% disseram que possuem sistemas informatizados. 'Não 
esperávamos um número tão alto. Agora que a informática já é uma realidade nas 
indústrias precisamos aperfeiçoar os softwares de gestão para os pequenos 
empreendimentos', afirma Marco Antonio Reis, diretor da Câmara de Desenvolvimento da 
Micro e Pequena Indústria (Cadempi).  
 
Dentro do universo das indústrias informatizadas, 56% usam softwares gerenciais. A Fiesp 
pretende auxiliar as empresas a encontrarem sistemas de gestão adequados. Para isso está 
apoiando uma incubadora de Limeira, no interior de São Paulo, no desenvolvimento de um 
software voltado especificamente para os pequenos empreendimentos.  
 
Mas a informatização requer um investimento alto. 'No mínimo entre R$ 8 e R$ 10 mil', 
garante Reis. 70% das indústrias reclamam dos custos dos equipamentos e dos softwares 
legais. Reis afirma que a Fiesp procura fazer parcerias para baratear os investimentos dos 
pequenos empresários nesse segmento.  
 
A informatização é o ponto de partida para a competitividade, mas só ela não assegura um 
bom desempenho. Outros pontos são importantes e o desenvolvimento de novos produtos é 
um deles. A maioria das pequenas indústrias afirma desenvolver novos produtos, mas 44% 
delas dizem fazer isso isoladamente, sem a ajuda de universidades ou outras instituições. 
'Quando uma indústria desenvolve um novo produto sozinha se arrisca muito e nem sempre 
dá certo. A Fiesp quer tirar as empresas dessa situação de risco e colocá-las numa situação 
real de desenvolvimento', afirma Reis. A dificuldade em desenvolver e aperfeiçoar produtos 
foi expressa por 62% das empresas.  
 
A competitividade das pequenas indústrias esbarra ainda na falta de um programa de 
gestão de qualidade - 53% delas não possuem - e de certificações, como a ISO, por 
exemplo. 81% ainda não têm nenhuma certificação. 'A tendência é que isso mude. As 
empresas precisam dessa certificação para concorrer no mercado, tanto interno quanto 
externo', acredita Reis.  
 
O comércio exterior foi outro ponto pesquisado. As vendas para o exterior ainda não fazem 
parte da realidade das pequenas indústrias. Uma das metas do governo, aliás, é incluir mais 
empresas nacionais no comércio exterior. Hoje, apenas 36% das pequenas indústrias 
exportam seus produtos. As exportadoras acreditam que uma quantidade maior de feiras e 
exposições no exterior e aumento no crédito podem alavancar as vendas externas. As 
empresas que exportam querem também mais informações sobre as normas legais que 
precisam conhecer para oferecer seus produtos a outros países.  
 
As dificuldades em exportar estão na baixa competitividade do produto (33%), produção 
insuficiente (17%), falta de pessoal técnico para tratar do assunto (17%), dificuldades no 
idioma para negociação (8%) e ausência de financiamento (8%) entre outros problemas. O 
diretor da Cadempi diz que falta também para o Brasil uma marca forte fora do país. 
'Quando tivermos pelo menos uma grande marca no exterior as empresas terão mais 
facilidade em vender para outros países', garante.  
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