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Se ter um pc é sinal de modernização, as micros e pequenas indústrias de São Paulo chegaram ao 
século XXI, de acordo com pesquisa realizada pela Câmara de Desenvolvimento da Micro e 
Pequena Indústria (Cadempi), da Fiesp, com 849 empresas: 98% das pesquisadas possuem 
algum sistema informatizado de troca ou consulta eletrônica de dados. “Elas avançaram 
rapidamente nos últimos anos”, declarou Ermano Marchetti, coordenador da Cadempi, que além 
de investigar o grau de informatização também questionou os participantes sobre competitividade 
e comércio exterior. 
 
O principal fato isolado da pesquisa se perde quando se descobre que só 56% delas utilizam 
software gerenciais. A maioria usa a rede informatizada para acessar à internet e o office banking. 
Os custos dos equipamentos e do software legais ainda são a principal barreira rumo à 
modernização tecnológica.  
 
É um resultado positivo, avaliam os organizadores da pesquisa, principalmente para um segmento 
que sofre de restrições de crédito e conta com pouco apoio dos órgãos governamentais. Nos EUA, 
por exemplo, as pequenas empresas empregam 53% dos trabalhadores.Os dados comparados 
das três áreas pesquisadas mostram que apesar dos avanços na informatização, as micros e 
pequenas indústrias ainda encontram grande dificuldade na inovação e na conquista do mercado 
externo.  
 
Existe uma relação direta entre a pouca penetração no mercado externo, a baixa competitividade 
e investimentos em tecnologia. “Para exportar, a empresa precisa ser competitiva. Para ser 
competitiva, necessita estar informatizada”, afirma Marco Reais, diretor da Cadempi. 
 
Veja os dados relativos ao mercado externo e competitividade: 36% atuam fora do Brasil. Destas, 
30% exportam regularmente. Mas 62% passou ou está passando por dificuldades no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos produtos. Mais: 47% têm implantado um programa 
da gestão da qualidade e somente 19% são certificadas por algum instituto, como a ISO.Os 
organizadores da pesquisa acreditam que estar informatizado, atualmente, não é mais uma 
vantagem competitiva para as micros e pequenas indústrias, mas uma condição essencial para 
continuar no mercado em pé de igualdade. O ditado existencial de Descartes, “Penso, logo 
existo”, poderia ser adaptado para “Tenho um PC, logo... um grande caminho a percorrer.” Mas, 
pelo menos, é um bom começo. 
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