
Um novo desafio se apresenta aos
administradores das mais dinâmicas
pequenas e médias empresas (PMEs)
brasileiras: crescer de forma robusta
para se firmarem em um mercado de
consolidações freqüentes ou ter seus
negócios incorporados por investidores
com maior fôlego financeiro e
capacidade de gestão. A segunda edição
da pesquisa "As Pequenas e Médias
Empresas que Mais Crescem no Brasil",
realizada pela Deloitte em parceria com
a revista Exame PME, indica que os
empreendedores dos pequenos e médios
negócios já estão cientes desse cenário
e buscam se movimentar rapidamente,
preparando-se para adotar estratégias
de crescimento até então usuais
somente entre as grandes corporações,
como a compra de outras empresas,
a fusão com concorrentes, a venda
de unidades de negócio, a realização
de operações dejoint venture e o
estabelecimento de parcerias diversas
com outras organizações.

Para concretizar esses objetivos,
muitos empresários estão dispostos
a reinvestir parcelas significativas de
seus lucros, buscar financiamento ou
apoio de fundos de investimento ou até



mesmo abrir o capital. "A globalização
chegou ao universo das pequenas
e médias empresas do País e há um
senso de urgência para adequar os
empreendimentos às novas exigências
mercadológicas", diz Paulo Veras,
diretor-geral do Instituto Empreendedor
Endeavor, organização que representa
no Brasil a Endeavor Initiative Inc., que
visa estimular o empreendedorismo
em países emergentes.

A pesquisa da Deloitte, cuja amostra
envolve 274 empresas de 16 Estados,
com receita líquida entre R$ 5
milhões e R$ 150 milhões, identificou,
especialmente no grupo das 100
organizações de crescimento mais
acelerado nos últimos três anos (2004
a 2006), uma significativa mudança
de comportamento e visão acerca das
estratégias e modelos para acelerar
a expansão dos negócios. Os planos
dessas empresas revelam estratégias de
crescimento mais audaciosas em relação
às suas ações nos três anos anteriores
(veja a comparação no quadro ao
lado). Pelo menos 26 empreendedores
planejam para os próximos anos realizar
fusões, 37 pensam em aquisições, 17
em formação dejoint ventures e 38 em
parcerias. O número de empreendedores
que admitem vender unidades de
negócio também aumentou, sinalizando
que há um certo desconforto em ocupar
um patamar intermediário no ranking
dos negócios. "Em um cenário de
consolidação e de competição intensa,
manter-se pequeno pode representar um
sério risco à sobrevivência dos negócios.
Isso explica a preocupação das PMEs em
incorporar estratégias de diferenciação
para crescer e competir com grandes
empresas", explica José Paulo Rocha,
sócio-líder da área de Corporate
Fínance da Deloitte.

Embora o preceito "crescer ou vender"
possa ser ouvido entre diversos
empresários pesquisados, as estratégias
reveladas enfatizam a primeira hipótese.

É o que ocorre na catarinense Reivax
Instrumentação Eletrônica, fundada em
1987 pelos sócios João Marcos Soares
e Fernando Pons para atuar no setor de
equipamentos para a geração de energia
elétrica. Na disputa de mercado com
grandes multinacionais, como GE, ABB e
Siemens, a Reivax conseguiu se destacar
com a introdução de equipamentos
digitais produzidos localmente, o que
obrigou os competidores a substituir a
oferta de aparelhos analógicos também
por digitais.

Inicialmente incubada na Fundação
Centros de Referência em Tecnologias
Inovadoras (Certi), no campus da
Universidade Federal de Santa Catarina
(LJFSC), em Florianópolis, a Reivax
passou por uma transformação em
2002, quando os sócios, que já
eram quatro, decidiram realizar um

planejamento estratégico para a
empresa e enfrentar suas dificuldades
no processo administrativo por meio da
profissionalização da gestão. Definiu a
geração hidráulica como o seu negócio
principal, desenvolveu uma'política de
inovação tecnológica que tem como
orçamento 6% do seu faturamento e
iniciou um processo para a exploração de
mercados na América do Sul e no Caribe.
Os resultados não tardaram a aparecer.
Cerca de 45% do seu faturamento em
2006 já foi gerado por exportações. No
ranking de crescimento da pesquisa da
Deloitte classificou-se na 13a posição.

Apesar do bom desempenho, Luiz
Fernando Parisi, o diretor de finanças
e controle contratado pelos sócios,
informa que a direção da empresa
sabe que é preciso muito mais. Parisi
relata que, em 2005, a direção da



empresa concluiu que já não teria
fôlego para, sozinha, torná-la uma
grande organização. Desde então,
novas estratégias passaram a ser
incorporadas. Em uma frente, buscou
parcerias para explorar novos mercados.
Com a russa Rus-energo, a Reivax
passou a apresentar propostas no Leste
Europeu, na índia e na África. Com a
norte-americana Power Technology
Inc., ela espera realizar negócios na
América do Norte. Sua ação de maior
envergadura, porém, está na adoção
de políticas de governança corporativa,
com o objetivo de adequar a empresa
às regras de transparência exigidas pelos
fundos de investimento e do mercado
de capitais, com o propósito de atrair
investidores capazes de levá-la a dar um
grande salto: uma fusão ou mesmo uma
aquisição. "Chegamos a um ponto sem
retorno. É crescer de forma substancial
ou aceitar propostas de venda do
negócio", diz Parisi.

Segundo Francisco Guglielme, professor
da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
especializado em PMEs, a mudança
de patamar de um empreendimento
é um dos momentos mais delicados
para um gestor. É natural que a

empresa, ao crescer de forma abrupta
por meio de uma aquisição, por
exemplo, desperte uma reação de
seus concorrentes de grande porte,
que tendem a usar seu maior poder
mercadológico para defender seus
negócios de um novo desafiante
de peso. "Uma fusão ou aquisição
não é um negócio de oportunidade.
Deve ser resultado de uma estratégia
consistente de crescimento, na qual os
riscos e as vantagens competitivas do
novo patamar alcançado estejam bem
delineados", diz o acadêmico. Raimundo
Batista, sócio que lidera as ações da
Deloitte para os chamados "mercados
dinâmicos", avalia a decisão das PMEs
de partir para operações de consolidação
como um indicativo de maturidade
dessas corporações. "Embora limitadas
no tamanho, muitas delas têm
conseguido se projetar como gigantes
na capacidade de entender, processar
e superar os desafios do crescimento,
sempre buscando estratégias e modelos
de negócio muito avançados", afirma
Batista.

Na fabricante mineira de fornos
profissionais Prática Technicook, que
figura em 37° no ranking da pesquisa,
a aquisição, em 2006, da Klimaquip,
especializada em equipamentos de
resfriamento e ultracongelamento,
foi concebida de forma estratégica,
possibilitando à empresa comercializar
todas as etapas do sistema cook & chill,
que prevê o preparo, o congelamento
e o reaquecimento dos alimentos
de modo a manter suas qualidades
originais e evitar a proliferação
microbiológica. "Enfrentamos grandes
concorrentes mundiais em fornos e
em equipamentos de congelamento,
mas somos os únicos a oferecer aos
clientes soluções completas de cook
& chill", diz o presidente da empresa,
André Luiz Rezende. Os sócios da
empresa investiram em gerenciamento,
qualidade e planejamento estratégico.
Em parceria com institutos de pesquisa
e universidades, apostaram em
desenvolvimento tecnológico, visando
aumentar a eficiência energética de
seus produtos. Assim, a Prática tornou-
se líder no mercado brasileiro de fornos
combinados, crescendo, nesta década,
em um ritmo de 40% ao ano (nos
últimos três anos, a média apontada

pela pesquisa da Deloitte foi de 53%),
enquanto o mercado no qual está
inserida evolui 12% anualmente.

O desafio de capitalizar
A pesquisa detectou que um dos
principais descontentamentos entre os
gestores de PMEs está na dificuldade de
obter empréstimos e financiamentos,
que são considerados caros. O
reinvestimento de lucros e dividendos
foi a principal fonte de recursos para 76
das 100 empresas que mais cresceram
nos últimos anos. Mesmo assim, a
pesquisa constatou a disposição de boa
parte dos empresários em buscar no
mercado recursos de longo prazo, como
as linhas de crédito do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), além de parcerias com fundos
de investimento e até a abertura de
capital da empresa em Bolsa de Valores.
O diretor-superintendente da unidade
paulista do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
Ricardo Tortorella, acredita que está em
curso uma mudança de comportamento
entre os agentes financeiros públicos
e privados, que estão despertando
para o mercado de PMEs. "Antes,
os agentes financeiros enxergavam
apenas os números e os riscos dos
pequenos e limitavam o crédito. Hoje,
as instituições financeiras olham o
potencial da empresa", diz o executivo.
Em sua opinião, o acesso ao crédito se
tornará menos árido nos próximos anos
para empreendedores que demonstrem
capacidade de desenvolver boas
estratégias mercadológicas.

Marcus Regueira, presidente da
Associação Brasileira de Private
Equity e Venture Capital (ABVCAP), é
contundente em afirmar que "dinheiro
não é problema" para empreendedores
com negócios com bom potencial
de crescimento no mercado nacional
e, principalmente, que visem a uma
atuação global. "Os gestores de fundos
de investimento estão agressivos na
busca de boas oportunidades, mas os
empresários precisam estar abertos a
uma relação societária transparente",
diz o executivo. Um estudo global da
Deloitte, de 2007, comprova a percepção
de Regueira, apontando que os fundos
de investimento estão mais dispostos a
procurar oportunidades em pequenas e



novas empresas de países emergentes.
Nesse processo, a América Latina, além
do Caribe e do Canadá, despontam como
as regiões do mundo que registrarão o
maior crescimento na procura desses
fundos nos próximos cinco anos.

De qualquer forma, é o crédito do
BNDES o principal foco de interesse
dos empreendedores. Entre as
empresas que mais crescem, segundo
a pesquisa, 46% manifestam interesse
em buscar financiamento desse banco
de fomento nos próximos 3 a 5 anos.
Para a Clamper, empresa mineira
especializada em tecnologia para a
proteção de equipamentos contra
sinistros atmosféricos, o apoio do BNDES
tem se demonstrado fundamental. A
empresa foi criada em 1991 por Aílton

Lobo com o propósito de produzir
equipamentos sob encomenda. Em
2000, a empresa mudou o foco e
passou a desenvolver produtos para a
produção seriada. Em 2003, a Clamper
buscou o financiamento do BNDES para
o desenvolvimento tecnológico e, a
partir daí, entrou em uma rota firme de
crescimento. Hoje a empresa soma mais
de 200 tipos de equipamentos em seu
portfólio, tem atuação nacional e em sua
carteira de clientes constam nomes de
peso, como Telefônica, Nextel e Cemig.
Classificou-se na 90a posição no ranking
da pesquisa.

Em 2006, o BNDES optou por
aprofundar sua aposta na Clamper,
convertendo debêntures em uma
participação de 10% na empresa. Na

seqüência, foi iniciado um processo de
profissionalização da organização, com
a contratação de um diretor financeiro,
João Bosco Freire. No momento, informa
Freire, a empresa se prepara para dar
um novo e grande salto: aumentar suas
vendas ao exterior e se internacionalizar
ou adquirir uma organização de menor
porte, mas estratégica. O BNDES
novamente, planejam os gestores, terá
papel fundamental no movimento da
empresa. "Decidimos ser uma grande
empresa, uma vez que, em um mercado
globalizado, disputado por grandes
organizações, ficar parado é sucumbir",
diz Freire.

Para obter o conteúdo completo da
pesquisa "As PMEs que Mais Crescem
no Brasil", acesse www.deloitte.com.br.
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