
brasileiro é um povo
criativo e um dos mais "empre-
endedores" no mundo, apon-
ta o estudo independente Glo-
bal Entrepreneurship Monitor
(GEM), desenvolvido pela Ba-
bson College e London Busi-
ness School, com informações
de mais de 50 países. O levan-
tamento é baseado na abertu-
ra de empresas e de iniciativas
no mercado informal. A má no-
tícia é que a necessidade é o
motor da maioria desses em-
preendimentos no país. Move
pessoas sem emprego, ou com
salários muito baixos, a arris-
car um negócio. Sem capacita-
ção adequada, com crédito es-
casso e caro, e quase nenhu-
ma inovação tecnológica, a
renda dos empreendimentos é

baixa e boa parte fecha as por-
tas antes de completar dois
anos de atividade.

Esse panorama pouco con-
vidativo começou a mudar. Vá-
rios fatores colaboram para for-
mar um cenário positivo, infor-
ma o diretor-superíntendente
do Serviço de Apoio à Micro e
Pequena Empresa no Paraná -
Sebrae, Allan Marcelo de Cam-
pos Costa. Nas questões
conjunturais, o Brasil passa
por um bom momento econô-
mico. O Produto Interno Bruto
(PIB) — conjunto de bens e
serviços novos produzidos
pelo país — cresce a um ritmo

de 5% anuais, os juros estão
em queda, a inflação se man-
tém baixa e há uma oferta mai-
or e facilidades para obter cré-
dito. O país passou quase in-
cólume pela crise que afetou os
mercados imobiliário e de cré-
dito nos últimos seis meses. A
sombra de uma nova crise ener-
gética também foi afogada pela
chuva de janeiro. Outro bom in-
dicador da economia no mo-
mento é a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa), que vol-
tou ao patamar de pontos al-
cançado em dezembro, próximo
de bater novos recordes, e vê
cada dia mais crescer o núme-
ro de pequenos investidores
em ações.

Nas questões especificas
das microempresas, a partir

deste ano devem começar a
aparecer os efeitos do Estatu-
to Nacional da Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte,
ou Lei Geral da Micro e Peque-
na Empresa, que completou um
ano. "Havia dúvidas e surgiram
polêmicas em relação aos be-
nefícios tributários, que for-
mam uma parte pequena do ar-
cabouço da Lei'', afirma Costa,

do Sebrae.

Melhoria das condições
para obter crédito, de se bene-
ficiar de fundos do governo
para financiar a inovação e a
tecnologia, facilidade de aces-
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só ao mercado de compras go-
vernamentais para a micro e
pequena empresa completam
outra parte do conjunto de fa-
cilidades que a nova lei deve
proporcionar a esse segmento.

"A aprovação é apenas um
passo, para valer e gerar bene-
fícios é preciso que os municí-
pios e estados regulamentem a
Lei. No momento, mais de 80
municípios do Paraná já fizeram
isso", conta Costa, que acredi-
ta que a curto prazo os benefí-
cios devem chegar a todos os
municípios. "A partir da regu-
lamentação, cria-se um círculo
virtuoso, criam-se empregos e
movimenta-se renda."

Outro fator de peso para al-
terar as perspectivas das pe-
quenas empresas brasileiras foi

a criação do Simples Nacional,
em substituição ao Simples Fe-
deral. O novo sistema unificou
os tributos federais (IR, IPI,
CSLL, PIS, Cofíns e contribui-
ção previdenciária), o estadual
(ICMS) e o municipal (ISS). As
empresas que estão no Simples
Nacional, que está valendo
desde julho de 2008, têm exclu-
sividade para participar-de lici-
tações públicas com valores
até R$ 80 mil. Isso também vale
para as licitações públicas dos
municípios. A administração
pública pode ainda garantir por
lei a subcontratação de micro
ou pequenas empresas para até
30% do total licitado.

"Havia muitas críticas, mas
passado o primeiro momento,
a procura por enquadramento

superou as expectativas", afir-
ma Ercílio Santinoni, presiden-
te da Federação das Associa-
ções de Micro e Pequenas Em-
presas do Estado do Paraná
(Fampepar) e secretário de In-
dústria e Comércio de Marin-
gá, não por acaso a primeira
cidade a regulamentar a Lei
Geral no Paraná.

"Uma empresa que fatura-
va até R$ 120 mil por ano e pa-
gava 5% de imposto passou a
pagar 2,75%. É uma redução
significativa", diz Santinoni.
Ele tem outros motivos para re-
forçar as esperanças de que
este vai ser o melhor ano dos

últimos dez anos: a maior parte
da clientela das pequenas em-
presas está na classe C e D.
Quando melhora a renda, como
neste momento de crescimento
da economia, aumenta o con-
sumo dessa classe de pessoas,
que costuma comprar nas re-
dondezas de casa.

"Esse movimento mexe com
o faturamento e provoca
contratações de empregados. É
o que estamos vendo agora
com os índices de desemprego,
porque a pequena empresa é a
grande empregadora", afirma
Santinoni, que é dono de uma
pequena indústria de móveis em
Maringá e mantém uma sala
para cursos de ensino a distân-
cia em parceria com um grupo
educacional de Curitiba.
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Uma pesquisa feita pelo
Instituto Vox Populi, em todos
os estados brasileiros, e
divulgada em agosto de 2007
pelo Sebrae Paraná, mostrou
que, antes de iniciar seus em-
preendimentos, 51% dos em-
presários foram funcionários
de empresas privadas e 19%
eram profissionais autônomos.
Mais de 90% abriram a empre-
sa aplicando recursos própri-
os para investimento e para ca-
pital de giro. Nos dois casos,
três quartos deles tinham aci-
ma de 80% do dinheiro neces-
sário. Apenas 29% têm forma-
ção superior completa. A faixa
entre 30 e 49 anos concentra
61% dos empreendedores. Em
87% das empresas não há mais
que 10 empregados e 56% de-
les são familiares.

O perfil de clientela mos-
trou que 70% são clientes do
varejo, o consumidor final;
26% empresas privadas e 2%
órgãos públicos; 1% central de
compras e 1% para lojas de de-
partamento. Com isso, o
faturamento anual não passa
de R$ 120 mil por ano em 54%
das empresas pesquisadas —
apenas l % informou faturar
entre R$ l ,08 milhão até R$ l ,2

milhão e 2% movimentam mais
que esse valor.

O número de pequenos ne-
gócios que sobrevive aos p r i -
meiros dois anos de atividade
no Brasil subiu de 50,6%, no
início da década, para 74,8% no
ano passado, ainda de acordo
com a pesquisa. O mérito des-
sa evolução pode ser credita-
do à pujança da economia na-
cional, puxada pelo crescimen-
to da economia mundial no pe-
ríodo, liderado por nações
como China e índia.

Sobrevivência — Outro
levantamento, o estudo "De-
mografia das empresas", divul-
gado em janeiro pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), com base no
Cadastro Geral de Empresas,
avaliou um prazo mais longo.
Ao acompanhar a sobrevivên-
cia das quase 738 mil compa-
nhias criadas em 1997 no país,
o IBGE verificou que 48,4%
delas não chegaram ao oitavo
ano de vida.

As pequenas são as que
mais sofrem com a passagem do
tempo: entre as empresas com
até quatro pessoas criadas em
1997, pouco mais de 50% conti-
nuavam ativas em 2005.
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Text Box
Fonte: Opet & Mercado, a. 4, n. 10, p .14-16, 1 sem. 2008.




