
A expressividade dos micro
e pequenos negócios brasileiros
é impressionante e demonstrati-
va de sua importância estratégi-
ca para o desenvolvimento naci-
onal. Dados do IBGE indicam
que 98,5% dos empreendimen-
tos registrados regularmente no
país são desse porte, responden-
do por mais de dois terços das
ocupações do setor privado. As
MPEs são cerca de 95% das em-
presas industriais, 99% das co-
merciais e dos serviços, 55% dos
postos de trabalho urbanos com
carteira assinada, 42% da massa
salarial. 17% dos fornecedores do
governo, 2% das exportações e
20% do PIB. Esses dados não
incluem as informais.

Segundo, especialistas, nos
últimos anos, os pequenos ne-
gócios foram os que cresceram
de maneira mais consistente, de-
monstrando capacidade produ-
tiva e agilidade. Sua taxa de so-
brevivência melhorou muito. O
nível de escolaridade dos empre-
endedores aumentou. No Para-
ná, por exemplo, pesquisa recen-
te do Instituto Vox Populi divul-
gada pelo Sebrae informa que de
cada 100 pequenos negócios
abertos, 75 emplacam.

Em geral, o capital das MPEs
é genuinamente nacional e pró-
prio, já que a concessão de cré-
dito para esse segmento é consi-
derada de alto risco, situação que
restringe seu potencial de expan-
são. Porém, este quadro se mo-
difica gradualmente, com algu-
mas iniciativas -ainda incipientes
- por parte do estado e institui-
ções financeiras, impulsionadas
pela estabilidade da economia,
globalização e terceirização, além
da conscientização realizada pe-

las entidades de suporte aos mi-
cro e pequenos empresários.

Maior crescimento e
mais eficiência — Saudada por
reduzir a burocracia e os impos-
tos, a nova Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa entrou em vi-
gor em 2007 e criou o Supersim-
ples, com o objetivo de diminuir
drasticamente a informalidade -
estimada em 40% do PIB pelo
Banco Mundial - por meio da de-
soneração tributária e da desbu-
rocratização. Seus idealizadores
apostam na formalização de
até 4 milhões de empresas
e cerca de 2 milhões de
novos empregos até o
primeiro aniversário do
Super-simples como resul-
tado das melhores condições
para o crescimento e a eficiência
dos negócios.

A legislação unifica o concei-
to e a definição de micro e pe-
quena empresa para todo o terri-
tório nacional. A abertura de em-
presas foi simplificada. Mais 14
categorias de serviços passaram
a ser contempladas, como a área
de Tecnologia da Informação.
As MPEs também ganharam
mais oportunidades nas licita-
ções governamentais, com a pos-
sibilidade de procedimentos ex-
clusivos em contratos até RS 80
mil a preços competitivos. Em
contratos divisíveis, podem ser
criadas cotas de até 25% para
micro e pequenos fornecedores.
Estes podem ser subcontratados
por empresas de maior porte e
negociar o empenho com insti-
tuições bancárias como se fosse
um título de crédito.

As novas regras também in-
centivam as exportações, com a
redução da carga tributária nas
receitas de vendas para outros
países. Optantes do Supersim-
ples podem formar consórcios
para compras e vendas, aumen-
tando seu poder de negociação.
As instituições financeiras de-
vem criar linhas de crédito espe-
cíficas para as empresas contem-
pladas e as cooperativas de cré-
dito participantes de MPEs po-
dem acessar os recursos do FAT
- Fundo de Amparo ao Traba-
lhador. Além disso, no mínimo

20% dos recursos públicos para
pesquisa, desenvolvimento e
capacitação tecnológica devem
ser investidos em MPEs, com
isenções tributárias.

Pró-atividade decisiva —
Mas nem tudo são flores nos
jardins dos micro e pequenos ne-
gócios. Muitos são os fatores
que inibem a atividade empre-
endedora ou a conduzem ao
insucesso, tais como o sistema
tributário oneroso, burocratismo
estatal estéril, corrupção, dificul-
dades de acesso ao crédito, po-
lítica de juros altos e falta de
educação empreendedora no en-
sino formal. O fechamento de
MPEs tem forte impacto negati-
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vo na economia, eliminando
postos de trabalho e represen-
tando perdas de capitais inves-
tidos. A causa maior de insu-
cesso, contudo, está na incapa-
cidade gerencial e no despre-
paro por parte dos empreende-
dores. Deficiências na gestão
podem ser fatais para o negó-
cio, como confusão entre finan-
ças da empresa e pessoais do
empreendedor, capital de giro in-
suficiente, capital humano mal
recrutado, pouco qualificado e/
ou desmotivado, alta inadim-
plência, custos fixos muito ele-
vados e má negociação com for-
necedores.

Eis um importante mercado
de trabalho para profissionais de

Administração, cuja atuação pró-
ativa pode ser decisiva para apri-
morar o planejamento, estudos
de viabilidade, padrões de quali-
dade, inovação, tecnologias de
gestão e atenção aos diferenci-
ais de mercado. A mortalidade
das MPEs também pode ser ini-
bida pela eliminação de falhas no
que se refere a gestão financeira,
de custos e de capital humano,
marketing, distribuição e parce-
rias, tais corno arranjos produti-
vos, rodadas de negócios e in-
cubadoras. Dados da Anprotec
(Associação Nacional de Entida-
des Promotoras de Empreendi-
mentos Inovadores) apontam
que 80% das empresas incuba-
das sobrevivem. O profissional

administrador pode atuar nas
interfaces como elo em ali-

anças entre a incubado-
ra e a MPE ou o em-

preendimento em
fase de criação do
negócio. Aqui
sobressai a im-
portância da inte-

gração entre a
universida-
de e a em-
presa no

que se refere
a inovação e for-

mação de capital
humano.

A revolução tecno-
lógica e o declínio da eco-

nomia de escala também
abrem um novo mundo de

possibilidades para as MPEs, a
partir da produção personaliza-
da, portais interativos, comércio
eletrônico e outros recursos.
Como assinala o consultor e ad-
ministrador Takeshy Tachizawa,
a simples existência da Internei
garante que MPEs operem com
clientes, fornecedores e demais
entidades do mercado como se
fossem grandes organizações,
num cenário de inovações tec-
nológicas com novas maneiras
de fazer negócios. As grandes
corporações estão modificando
radicalmente seus processos
produtivos. A criação coletiva via
Internet, por exemplo, começa a
ser usada por companhias para
conceber e desenvolver novos
produtos e inovar. A tecnologia

permite contratar soluções on-
line. Esse novo modo de organi-
zar a produção e o trabalho tor-
na obsoletas as organizações fe-
chadas, hierarquizadas e que
guardam segredos. Os monopó-
lios de conhecimento da econo-
mia industrial estão se desinte-
grando enquanto os meios de
criação se abrem e se proliferam.

Ecoeficiência gera pros-
peridade — Finalmente, o con-
ceito da sustentabilidade vem
movimentando a comunidade in-
ternacional e se estende a em-
presas de todos os portes. No
contexto de agravamento da es-
cassez e do esgotamento dos re-
cursos naturais, simultâneo a
sucessivas e crônicas crises eco-
nômicas, a humanidade busca
novas formas de atender às suas
necessidades sem comprometer
a sobrevivência do planeta e das
gerações futuras. O descaso com
o meio ambiente implica signifi-
cativas perdas e prejuízos gene-
ralizados. A inovação sustentá-
"vei combina a geração de rique-
za com preservação ambiental.

A sustentabilidade deve in-
tegrar as estratégias de modo a
diminuir o impacto da atividade
econômica sobre a natureza. Es-
tudos científicos comprovam as
vantagens obtidas por empre-
sas que adotam a sustentabi-
lidade em suas práticas geren-
ciais e operacionais. Os mode-
los de gestão contemporâneos
devem levar em conta o atendi-
mento às necessidades básicas
dos seres humanos, a manuten-
ção do equilíbrio dos ecossis-
temas, a prevenção da degrada-
ção ambiental, o fim dos des-
perdícios e a eliminação da in-
justiça social.

A ecoefíciência consiste em
manter os níveis de produção
utilizando menos recursos, fa-
zendo menos emissões com me-
nos desperdício. Uma empresa
ecoeficiente utiliza matéria-pri-
ma alternativa e tecnologias
mais eficientes e limpas, bem
como se empenha em envolver
e comprometer as pessoas com
novos hábitos. Há responsabi-
lidade pela redução da geração
de. resíduos e sua adequada

destinação no contexto do pro-
cesso produtivo e distributivo.
Merecem atenção os impactos
das atividades de extração, uti-
lização e transformação de re-
cursos, fabricação e consumo.
É preciso reduzir a quantidade
de lixo, reutilizar os objetos e
reciclar os materiais. Emerge
também o conceito de produção
mais limpa, uma estratégia
ambiental de prevenção da ge-
ração excessiva de resíduos
com foco nos produtos e pro-
cessos, otimizando o emprego
de matéria-prima.

A sustentabilidade constitui
uma oportunidade para negóci-
os e de incremento das econo-
mias locais, gerando prosperi-
dade e maior poder de consu-
mo das comunidades. Entre os
ganhos estão a melhora da re-
putação e o fortalecimento da
marca, a redução de custos, o
aumento das receitas e da pro-
dutividade, com agregação de
valor aos produtos e serviços.
Também o ambiente organizaci-
onal se beneficia com o envol-
vimento das pessoas que se
sentem parte integrante da re-
dução dos impactos ambientais.

Os consumidores tendem a
adotar um comportamento de
consumo consciente. Em última
instância, são eles que detêm o
poder da decisão de compra.
Hábitos simples começam a fa-
zer a diferença, corno a devolu-
ção de embalagens vazias aos
fabricantes ou as shopping
bags (sacolas de compras) para
evitar o uso abusivo de sacolas
de plástico, que já conquista-
ram até o fashion market.

Ser sustentável é uma pos-
tura ética. É incluir, cooperar, co-
mungar e mudar sem destruir.
Para tanto, a micro ou pequena
empresa deve estar integrada à
sua comunidade e antenada com
os novos valores globais. A dis-
tribuição mais igualitária dos be-
nefícios da atividade econômica
e a elevação dos níveis educaci-
onal, cultural, de saúde e segu-
rança das populações possibili-
tam a chance de compartilhar
com qualidade de vida os bene-
fícios do desenvolvimento e da
riqueza gerada coletivamente. ^/
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Text Box
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