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Durante quatro anos o empresário Marcelo Myazawa, proprietário da Legas Metal, esforçou-se 
para vender mobiliário e acessórios para lojas em países sul-americanos. Nos melhores anos, 
as exportações de araras e prateleiras para clientes no Uruguai, Argentina, Paraguai e 
Suriname responderam por quase 10% de seu faturamento. Mas, há pouco mais de um ano, 
Myazawa desistiu das vendas externas. "A cada valorização do real, a operação tornava-se 
menos rentável. No fim, exportava, mas não lucrava. Segundo o empresário, todo 
investimento em ganho de produtividade realizado em sua empresa perdia-se diante da 
valorização da moeda brasileira. Ele também não podia reajustar seus preços, uma vez que, 
no exterior, competia com concorrentes chineses que ofertam produtos com qualidade um 
pouco inferior, mas três vezes mais baratos.   
 
Perguntado se a recente desvalorização do real poderia estimulá-lo a retornar ao mercado 
externo, o empresário foi taxativo: "Não". Myazawa avalia que os investimentos em 
prospecção de mercado e na estrutura de exportação são altos. "O esforço não compensa 
diante de um mercado consumidor que, tudo indica, passará por uma fase de 
desaquecimento."   
 
Myazawa não é um caso isolado. Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) apontam 
que duas mil empresas deixaram de exportar desde 2005, a maioria micro, pequenas e 
médias. "Essa redução da base exportadora deve-se majoritariamente à valorização do real", 
diz José Augusto de Castro, vice-presidente da Associação do Comércio Exterior do Brasil 
(AEB). Segundo Castro, as pequenas empresas são menos competitivas, por não terem escala 
e pela maior dificuldade de acesso à tecnologia e ao crédito. Para dar competitividade às 
pequenas empresas, a maioria dos países evita a valorização excessiva de suas moedas. "No 
Brasil, ocorre o contrário, o câmbio, em vez de ajudar, atrapalha", avalia o executivo. O 
resultado é uma forte concentração da base exportadora. "Apenas 1.300 empresas foram 
responsáveis por 90% das exportações brasileiras em 2007", informa.   
 
A exemplo de Myazawa, Castro acredita que a conjuntura internacional não é propícia para 
investimentos em prospecção de mercados no exterior. Portanto, em sua opinião, a recente 
desvalorização do real poderá, quando muito, ajudar as pequenas empresas que já exportam. 
Como é o caso da fábrica de botões e acessórios para calçados Irmãos Perfeito.   
 
Há três anos, o empresário Walter Perfeito associou-se a quatro outros pequenos empresários 
do setor de componentes para calçados para formar o consórcio Smart. Juntos eles 
contrataram um representante comercial para oferecer seus produtos em países latinos e 
rateiam despesas de participação em feiras internacionais. A iniciativa conta com o apoio da 
Associação Brasileira de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e da 
agência de promoção de exportações Apex Brasil.   
 
Os resultados, porém, são tímidos. Em 2007, as exportações da Irmãos Perfeito para 
Argentina e México somaram US$ 20 mil e, até outubro de 2008, US$ 25 mil. "Com o real 
forte, não conseguíamos concorrer com fornecedores chineses, que ofereciam seus produtos 
com preços 40% inferiores", diz o empresário. Agora, Perfeito está esperançoso. Ele acredita 
que, após a forte desvalorização da moeda brasileira, suas vendas externas finalmente podem 
deslanchar. "Ainda não fechamos novas exportações, mas as consultas já estão se 
intensificando", diz o empresário.   
 
Perfeito, porém, relata uma preocupação. O custo de seu principal insumo, o poliéster, que 
está atrelado ao dólar, já aumentou quase 15% nos últimos dois meses. "Só quando a 
conjuntura econômica se estabilizar teremos idéia se realmente ganhamos competitividade, ou 
não", diz o empresário.   
 
Para o economista Renato da Fonseca, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o câmbio, 
de fato, foi o principal entrave às exportações das pequenas empresas nos últimos anos, mas 
não o único. Segundo pesquisa da CNI feita em dezembro de 2007, os micro e pequenos 



empresários exportadores apontam uma série de outros fatores que limitam sua atuação no 
exterior. São eles, pela ordem, os altos custos portuários e aeroportuários, a burocracia 
alfandegária, o custo do frete internacional e do transporte interno, a carga tributária e a 
dificuldade de acesso a financiamentos para exportação. "Se o governo quiser ampliar a base 
exportadora, terá que agir de forma efetiva sobre cada gargalo que limita a atuação dos 
pequenos empresários", diz o economista.   
 
Para José Augusto de Castro, com medidas simples o governo poderia facilitar sensivelmente o 
ambiente de negócios para o pequeno exportador. Um exemplo, atacar a falta de crédito para 
a exportação com a extensão do uso do Fundo de Aval para garantir Adiantamento sobre 
Contrato de Câmbio (ACC).   
 
Luiz Carlos Barboza, diretor técnico do Sebrae, reconhece que hoje não há um tratamento 
diferenciado para as micro e pequenas empresas exportadoras. Barboza, porém, relata que o 
Sebrae, em parceria com vários órgãos do poder executivo, como os ministérios da Fazenda e 
do Desenvolvimento, o Banco Central e o Banco do Brasil, estabeleceram um comitê informal 
para analisar e solucionar cada gargalo que afeta o pequeno exportador. A iniciativa faz parte 
de um plano de ação anunciado pelo Sebrae em setembro cujo objetivo é agregar 1.200 micro 
e pequenas empresas à base exportadora até 2010. Para isso, informa Barboza, o Sebrae está 
selecionando quatro mil empresas com potencial exportador. O grupo será formado por 
clientes do Sebrae e também serão convidadas pequenas empresas que atuam em setores que 
exigem altos padrões de qualidade, como o de petróleo e gás.   
 
As empresas selecionadas passarão por uma avaliação e será estabelecido um trabalho 
intensivo de capacitação exportadora nos próximos dois anos, por meio de consultorias 
desenvolvidas para atender as necessidades específicas de cada empresa. O Sebrae investirá 
R$ 12 milhões no projeto. No final do processo, informa Barboza, as empresas serão 
encaminhadas ao programa de promoção de exportação da Apex Brasil.   
 
A instituição, informa Rogério Bellini, coordenador da área de projetos da Apex, conta em 2008 
com um orçamento de R$ 300 milhões. A metade desses recursos está sendo investida em 62 
projetos setoriais de exportações, desenvolvidos em parceria com associações empresariais. A 
outra metade dos recursos, diz Bellini, está sendo investida na divulgação da marca Brasil no 
exterior e na manutenção de infra-estrutura de apoio logístico ao exportador brasileiro. 
Atualmente a instituição mantém galpões alfandegários em Miami, Varsóvia e Dubai. Até o 
final do ano serão instalados mais dois, em Cuba e na China. Ao todo, a Apex apóia 4.600 
empresas. Juntas, elas exportaram US$ 8,8 bilhões no primeiro semestre de 2008. Bellini 
acredita que a retração do comércio mundial deverá afetar o desempenho destas empresas 
nos próximos meses. "Nossa estratégia é preparar os empresários para aproveitar as 
oportunidades que virão assim que o mercado reaquecer", diz o executivo.   
 



 
 

 
Artigos complementares: 
 
Têxteis e moveleiras revêem investimentos   
Dauro Veras 
 
Outubro e novembro costumam ser meses em que as empresas tomam decisões estratégicas 
para o ano seguinte. Diante do ambiente de incerteza provocado pela crise financeira 
internacional, várias indústrias moveleiras e de têxteis manufaturados em Santa Catarina - 
Estado líder das exportações brasileiras nesses setores - estão revendo seus planos. Boa parte 
dos empresários colocou o pé no freio quanto à compra de novas máquinas, ampliação das 
instalações e contratação de trabalhadores. No ramo têxtil a estimativa é de uma retração de 
10% a 20% nas exportações em 2009 e redução na oferta de vagas. Já se fala até em dar 
férias coletivas  
 
O grande vilão para as exportadoras de têxteis até então, principalmente as de 
manufaturados, era o real sobrevalorizado, que provocava falta de competitividade 
internacional. "O dólar vai, teoricamente, se restabelecer em um novo patamar, mas haverá 
efeito cascata da queda de consumo na economia americana, gerando sobreoferta dos grandes 
fornecedores mundiais, especialmente os asiáticos - China, Vietnã, Bangladesh, Turquia, 
Paquistão, Indonésia", analisa o presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e 
do Vestuário de Blumenau (Sintex), Ulrich Kuhn. "A conseqüência será a queda dos preços 
mundiais".   
 
Kuhn afirma que é muito cedo para ter uma avaliação numérica sobre o que isso representa, 
mas tudo indica que a exportação brasileira de têxteis manufaturados a que gera mais 
empregos no setor vai continuar em queda, apesar do paradoxo aparente do câmbio favorável. 
As pequenas e médias empresas também terão dificuldades em obter financiamento às suas 
exportações, tais como os adiantamentos de contratos de câmbio, bastante utilizados no setor. 
As alternativas oferecidas não satisfazem. "Recentemente o BNDES [Banco Nacional de 



Desenvolvimento Econômico e Social] abriu uma linha de crédito com juros de 15% ao ano 
mais spread bancário; é brincar com a seriedade alheia", comenta.   
 
Na avaliação do presidente do Sintex, o mercado interno não tem condições de absorver os 
produtos que sobram com a retração das exportações das empresas têxteis e do vestuário. Em 
2008, segundo os dados disponíveis até o momento, houve crescimento de 12% nas vendas 
do varejo em relação a 2007, e a indústria têxtil deve fechar o ano com crescimento de 4% a 
5% em relação ao ano passado. A queda gradativa nas exportações vinha sendo compensada 
pelo crescimento do consumo brasileiro, mas isso não deve ocorrer com a mesma intensidade. 
Mesmo as empresas que não exportam vão ser afetadas, pois elas abastecem as grandes 
redes varejistas, cujas vendas, bastante alavancadas pelo crédito, devem cair.   
 
Kuhn vislumbra para o início de 2009 a chegada do primeiro impacto concreto da crise sobre o 
setor: férias coletivas. Em um segundo momento haverá sobra de mão-de-obra. "Hoje, no 
Vale do Itajaí, faltam trabalhadores para as empresas têxteis, mas em fevereiro do próximo 
ano, não será este o cenário, com certeza só não sabemos ainda com qual intensidade". O 
dirigente empresarial estima para 2009 uma queda de 10% a 20% nas exportações que 
devem fechar em US$ 300 milhões este ano, embora ressalve que ainda seja cedo para se ter 
uma previsão exata.   
 
"Tenho conversado com empresários que importam e exportam e a maior preocupação deles 
não é o mercado de bolsas, e sim o dólar", diz o presidente da Federação das Associações de 
Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Fampesc), Cloir Dassoler. "A maioria tem 
contratos de exportação com valor predeterminado na moeda americana e, quando ela sobe, 
precisam ressarcir a diferença." Para Dassoler, a maior preocupação não é no curto prazo, e 
sim as conseqüências no desempenho das empresas em 2009. Ele não acredita que haja 
aumento no número de demissões, pois nos últimos dois anos o quadro de pessoal das 
empresas de pequeno porte está relativamente estabilizado.   
 
Crédito é a palavra-chave para os pequenos empresários. O presidente da Fampesc estima 
uma redução de 1,5% a 2% no faturamento das empresas catarinenses de pequeno e médio 
porte em 2009, mas ressalva que tudo vai depender da atuação do Banco Central e das 
demais instituições financeiras no fomento ao crédito. Dassoler sugere que as empresas 
tentem desovar no mercado interno os produtos que não conseguirem exportar. Aos 
associados, recomenda sangue frio: "Segurem os investimentos", diz. "Não é questão de parar 
de fazer o que já foi planejado, mas de ter calma, pois é possível que haja retração no 
consumo."   
 
"Ainda não temos uma avaliação completa do mercado, mas na Europa e nos Estados Unidos 
os negócios no setor reduziram bastante", diz o presidente da Câmara para o Desenvolvimento 
da Indústria Moveleira da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Arnaldo Huebl. 
"Não se sabe se o mercado realmente caiu ou se as pessoas estão se precavendo". Ele acredita 
que, se o dólar permanecer no patamar entre R$ 2,00 e R$ 2,20 nos próximos meses, isso 
pode representar uma melhora nas exportações brasileiras de móveis.   
 
As empresas que dependem dos bancos privados para financiar suas exportações estão 
enfrentando dificuldades, diz o empresário. Mas ele se mostra otimista e acredita que esta 
crise é perfeitamente administrável pelo setor privado. Huebl enfatiza que neste momento de 
instabilidade é importante evitar decisões precipitadas: "Não adianta recuar demais e perder 
espaço no mercado internacional para concorrentes fortes como a China, a Itália e a Polônia".   
 
Para o empresário, não há perspectiva de diminuição no número de empregados no setor 
moveleiro: "Os quadros já estão enxutos e chegamos a um ponto em que não dá para reduzi-
los sem afetar a produção". Em 2008, conforme o levantamento mais recente, o setor 
moveleiro deve faturar 10% a menos que em 2007, por causa da sobrevalorização do real até 
agosto.   
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Insumos importados, elastano e poliamida já subiram  
 
O complexo têxtil e de vestuário de Santa Catarina é o maior exportador brasileiro no 
segmento de manufaturados, com US$ 300 milhões anuais em vendas, metade do valor 
exportado pelo país. Das suas 10 mil empresas, 90% são de pequeno e médio porte. É o caso 
da Ta Yu Confecções, fabricante de biquínis e roupas de ginástica que atua há 15 anos em 
Brusque (SC). Cautela tem sido o segredo neste momento. Com 20 funcionários e faturamento 
anual de R$ 1,2 milhão, a empresa decidiu rever o plano de investir no desenvolvimento de 
novos produtos. E já prevê demissões para o início de 2009.   
 
"O impacto da crise sobre nosso negócio foi imediato", diz a proprietária da empresa, Sandra 
Neli Werner Comin. Ela conta que a tabela dos insumos importados - elastano e poliamida - 
costumava ser mantida estável por vários meses, mas os fornecedores já não garantem o 
preço e alguns já querem dolarizar a mercadoria. "Nossa postura como confeccionista é 
esperar", diz. "Não temos nem como repassar o preço aos produtos, pois não sabemos o que 
vai ser aplicado - tanto podemos perder na margem de lucro como inflacionar o mercado."   
 
A empresa planejava investir US$ 10 mil em talhação (corte de pano) e no desenvolvimento 
de produto, mas voltou atrás. Também deverá fazer alterações no quadro de pessoal: 
"Tínhamos necessidade de contratar mais três pessoas, mas agora é justamente o contrário: 
talvez no início de 2009 precisemos demitir três funcionários".   
 
A avaliação de Sandra é que o setor têxtil e de vestuário deve levar mais de um ano até 
adaptar-se à crise. "Por outro lado, se o dólar se mantiver um pouco mais alto do que estava, 
isso pode representar uma melhora nas exportações, mas não vai compensar a perda do 
mercado interno". A Ta Yu exporta em torno de 10% da produção para Estados Unidos, Cuba e 
México, fatia que chegou a 30% há dois anos, mas reduziu-se em função da sobrevalorização 
do real e da concorrência com as confecções chinesas.   
 
A Enele, fabricante de estofados, móveis em MDF e móveis em madeira maciça e sede em São 
Lourenço do Oeste (SC), também sentiu o impacto nos preços de algumas matérias-primas. A 
previsão de seus diretores é que, à medida que esses custos forem repassados aos produtos, 
haverá redução no potencial de vendas. Entretanto, não deverá ocorrer queda de faturamento 
em 2008, pois o último trimestre do ano é um período em que as vendas de móveis costumam 
aumentar. Com 240 funcionários, a empresa exporta 5% de sua produção, principalmente 
para Irlanda, Espanha, Inglaterra e Itália.   
 
"Esta crise internacional coincide com o momento em que acabamos de lançar uma nova 
unidade de produção para estes mercados", informa o empresário Nivaldo Luiz Lazaron Júnior. 



"Ainda temos negócios apenas no início, com poucos clientes, mas já sentimos que o efeito é 
bem maior no mercado externo do que no interno. Tivemos dois clientes pedindo para atrasar 
os embarques e dois diminuindo suas encomendas."   
 
O planejamento da Enele para 2009 foi revisado, com adiamento até o final do primeiro 
trimestre dos investimentos que demandem muitos recursos. A empresa espera que o 
mercado interno assegure a manutenção das projeções de crescimento e que o governo adote 
providências factíveis: "O que vemos são medidas com acesso restrito", diz Lazaron Júnior. 
"Se pudermos oferecer crédito aos importadores, temos um diferencial na hora de oferecer 
nossos produtos."   
 
Para Arnaldo Huebl, presidente da Câmara para o Desenvolvimento da Indústria Moveleira da 
Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), os produtores precisam ficar atentos. "Não 
adianta recuar demais e perder espaço no mercado internacional para os concorrentes."   
 
Santa Catarina é o maior exportador de móveis do Brasil, respondendo por US$ 433 milhões 
anuais, ou 43,8% do total das vendas. Rio Grande do Sul tem 27,3%, Paraná, 9,3%, e São 
Paulo 8,8%.  
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Conhecer bem o cliente é arma para evitar o calote   
Ediane Tiago 
  
Pisar no terreno do comércio internacional exige cautela. Nessa área é difícil obter informações 
sobre o cliente, seu porte, hábitos de pagamento e analisar o risco de cada negócio, 
principalmente quando a cessão de crédito está envolvida. "A falta de conhecimento sobre o 
mercado é um dos fatores que impedem a inserção das empresas de pequeno porte no 
comércio exterior", destaca Laércio de Oliveira Pinto, presidente da unidade de negócios de 
crédito para pessoa jurídica da Serasa.   
 
De olho no potencial exportador das micro e pequenas empresas, a Serasa, empresa 
especializada em análise de informações para decisão de crédito e apoio aos negócios, oferece 
uma linha de produtos que inclui relatórios internacionais com dados cadastrais da empresa 
compradora e dos sócios, hábitos de pagamento, informações de balanço com análise e 
classificação de risco. "Criamos produtos com preço acessíveis para o segmento. Desta forma, 
estas companhias podem avançar no mercado internacional com uma avaliação importante 
sobre os riscos do negócio", afirma o executivo.   
 
Por um preço médio de US$ 120 é possível comprar informações de empresas nas Américas e 
Europa. Por uma média de US$ 214, a empresa pode avaliar clientes potenciais na Ásia. As 
informações são cedidas à Serasa por meio de convênios com instituições de análise de crédito 
em todo o mundo. Em 2001, a instituição fechou acordo com o Grupo Coface, o que a tornou 
membro da Creditalliance e permite a oferta de relatório sobre empresas no exterior. Em 
2007, ao ser adquirida pela irlandesa Experian, a Serasa reforçou sua atuação em mais de 65 
países onde a empresa tem base. "Atuamos como um facilitador de negócios. Estamos, por 
meio de nossas subsidiárias e parceiras, presentes em todo o mundo", avalia.  
 
O interesse pelas empresas de menor porte surgiu pela força que o setor tem dentro da 
própria Serasa. De acordo com o presidente, 90% da carteira de clientes da empresa estão 
atrelados a este segmento. No total, a Serasa possui 7 milhões de empresas cadastradas em 
seus sistemas, o que gera 620 milhões de registros sobre histórico de pagamento. "O 
problema deste segmento é a assimetria de informação. O crédito para elas é caro porque 
muitas vezes não há como avaliar a capacidade de pagamento", afirma.   
 
Essa falta de informação também atrapalha na hora de exportar. Muitos clientes internacionais 
buscam a Serasa par obter informações sobre empresas brasileiras. "Eles querem saber se os 
vendedores terão condições de cumprir os compromissos."   



 
Para atender às demandas sobre informações de micro e pequenas empresas no Brasil e no 
exterior, a Serasa trabalhou em uma espécie de cadastro positivo, que melhora a assimetria 
de informações e fornece dados mais exatos sobre os riscos dos negócios de menor porte. 
"Avaliamos, por exemplo, o histórico de pagamentos junto aos fornecedores e o histórico de 
crédito dos proprietários destas empresas", comenta Pinto.   
 
Com isso, a empresa consegue atuar nas duas pontas: oferecendo informações para quem 
pretende dar crédito às empresas de pequeno porte e para quem pretende comprar delas no 
mercado internacional. "A maior dificuldade dessas empresas está na gestão do capital de giro 
e os clientes internacionais sabem que avaliar o risco do fornecedor é fundamental para o 
sucesso do negócio", conclui.   
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Parcerias com academia estimulam o setor de TI  
Jacilio Saraiva 
 
Empresas de tecnologia que não investem em pesquisa e inovação correm o risco de se 
tornarem obsoletas rapidamente. Quem garante é Guilherme Neves, gerente de novos 
negócios do centro de pesquisa Venturus, que cria sistemas para as áreas de telecomunicações 
e TI há dez anos. "É recomendável que se invista pelo menos 10% do faturamento em 
pesquisa e desenvolvimento", aconselha. Alianças com universidades e agências públicas de 
fomento também são importantes para a atualização das companhias.   
 
Em São Paulo, a V2Com investiu mais de R$ 10 milhões em pesquisa nos últimos cinco anos e 
planeja injetar mais R$ 10 milhões nos seus laboratórios, nos próximos dois anos. Com 45 
funcionários, oferece soluções para o mercado de comunicação máquina-a-máquina, usadas 
em medidores de água e energia elétrica de grandes distribuidoras. "A idéia é ajudar os 
clientes a reduzir perdas e fraudes", diz o diretor Guilherme Spina.   
 
Segundo o executivo, a Ampla, distribuidora de energia com atuação em mais de 60 
municípios do Rio de Janeiro, utiliza o produto da empresa para se conectar aos medidores dos 
clientes - a novidade conseguiu baixar as perdas da companhia de 25% para 18%, gerando 
um aumento de R$ 500 milhões no faturamento.   
 
Os investimentos com pesquisa começaram um ano depois da criação da empresa, em 2003. 
Hoje, a V2Com continua envolvida em estudos sobre eficiência energética e combate ao furto 
de energia elétrica. "O objetivo é desenvolver itens cada vez mais baratos e aumentar a 
produtividade das distribuidoras." Para isso, Spina costurou convênios com pesquisadores do 
Laboratório de Sistemas Integráveis-LSI da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo-
USP e com o Laboratório de Alta Tensão-Lat da Universidade de Campinas (Unicamp).   
 
Na Daten Tecnologia, que fabrica computadores no Pólo de Informática de Ilhéus (BA), os 
aportes em pesquisa chegam a R$ 600 mil por ano. A parceira da empresa de 70 funcionários 



é a Universidade Salvador (Unifacs), que abriga o Grupo de Pesquisas em Aplicações 
Multimídia Avançadas-Gama.   
 
Os cientistas do Gama desenvolvem projetos para o gerenciamento remoto de PCs e para a TV 
digital interativa. "O objetivo é continuar os estudos nas áreas de multímidia e internet", 
explica Christian Dunce, diretor da Daten. Os trabalhos de pesquisa começaram há três anos. 
Em 2007, a empresa faturou R$ 40 milhões e pretende dobrar a receita este ano. Seus 
principais clientes são a Infraero e o Banco do Brasil.   
 
Para os especialistas, parcerias entre empresas, laboratórios de pesquisa de universidades e 
agências de fomento do governo podem ajudar os empreendedores a manter ações de 
inovação tecnológica sempre à mão.   
 
Segundo Francilene Garcia, diretora da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), que reúne quase 300 incubadoras de empresas no 
Brasil, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, e o Sebrae têm estimulado o desenvolvimento tecnológico dos pequenos negócios 
com programas de incentivos financeiros.   
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Petróleo gera riqueza para empresários capixabas   
Jacilio Saraiva 
  
Dona de uma pequena empresa, a engenheira Fátima Merlo também vai aproveitar o boom de 
exploração de petróleo no Espírito Santo. O Estado, que tinha quatro poços produtores de gás 
e petróleo em 2005, agora tem 18. Para não perder boas oportunidades de trabalho, Fátima 
acaba de ingressar na Rede Petro, lançada em agosto no Estado. Com 28 pequenas 
companhias, o grupo vai fornecer produtos e serviços para corporações da cadeia produtiva de 
energia, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito 
Santo (Sebrae-ES  
 
Com sede em Vitória, a CPM Engenharia, comandada por Fátima, com apenas seis 
funcionários, fatura R$ 400 mil por ano e obtém 20% do seu faturamento em negócios 
realizados com a Petrobras. A partir deste ano, a expectativa é que esses contratos tripliquem. 
"Além da participação na Rede Petro, vamos contratar um profissional para trabalhar 
exclusivamente com o setor de petróleo", diz a empresária.   
 
Criada em 1990, a CPM viu seus negócios crescerem até 3% depois que começou a fechar 
contratos com a Petrobras. Ela representa oito marcas de equipamentos de automação, como 
válvulas de segurança e rádios para transmissão de dados. Para a empresária, "a vantagem de 
estar na Rede Petro é participar de ações com os associados e aumentar a competitividade no 
mercado."   
 
A Rede Petro do Espírito Santo levou dez meses para ser criada. A iniciativa é fruto de uma 
parceria nacional firmada entre a Petrobras e o Sebrae em 2004. Já existe em nove Estados 
onde há atividades de exploração, produção ou refino de petróleo.   
 
Baseado na cultura de cooperação entre os participantes, o objetivo do grupo é inserir os 
pequenos negócios no fluxo de fornecimento de bens e serviços para o mercado de energia. 
Para isso, a rede identifica oportunidades de negócios, busca ações de capacitação para os 
associados e ainda funciona como um pólo de informações sobre o setor.   
 
"Observamos que as companhias locais, além de não terem visibilidade, desconheciam as 
chances de negócios e não tinham mão-de-obra qualificada", diz o coordenador da rede Petro-
ES, Michel Weber, que também inscreveu sua empresa no grupo.   
 



Segundo Mário Barradas, gerente da unidade de projetos industriais do Sebrae-ES, o Estado 
tem 64,1 mil empresas registradas e cerca de 62,7 mil são de pequeno porte. Na área de 
petróleo e gás, as companhias de tamanho reduzido têm entre cinco a dez anos de atividade e 
a maioria já trabalha para outros setores do Estado, como mineração, celulose e siderurgia. 
"Isso dá a elas mais experiência para ingressar no segmento de energia."   
 
Na Rede Petro-ES, cerca de 50% das integrantes já trabalhavam anteriormente para a 
Petrobras. "O restante concluiu ou está em fase final de cadastramento para ser fornecedor da 
empresa." A expectativa do Sebrae-ES é que o número de participantes da rede aumente nos 
próximos anos. A condição para ser um associado da rede é possuir um CNPJ local.   
 
O Sebrae do Espírito Santo investe no setor de energia desde 2001, por meio de baterias de 
cursos e da participação das empresas em eventos do setor. "O Estado se mostrava promissor 
na exploração de petróleo e, apesar de muitos não acreditarem que pequenos fornecedores 
pudessem entrar nesse universo, iniciamos ações para inserir os microempresários nos 
contratos", diz o gerente Mário Barradas.   
 
Com o apoio da Petrobras, o Sebrae-ES pilota iniciativas como aulas de gestão empresarial, 
segurança sobre meio ambiente e de saúde ocupacional, além de participações em feiras, 
como a Brasil Offshore, em Macaé (RJ), a Vitória Oil & Gas, em Vitória, e a Rio Oil & Gas, que 
espera receber 35 mil visitantes, em setembro, na capital fluminense.   
 
Segundo informações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, 
não deve faltar trabalho para as pequenas fornecedoras. A reserva de petróleo por terra e mar 
no Espírito Santo saltou de 1,4 milhão de barris em 2005 para 2,3 milhões de barris em 2007 - 
é considerada a segunda maior reserva marinha do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Já o 
número de poços produtores de gás e petróleo no litoral capixaba mais que triplicou: passou 
de quatro unidades em 2005 para 18 poços em 2007.   
 
Em julho, a Petrobras anunciou que encontrou uma nova concentração de petróleo de boa 
qualidade na Bacia do Espírito Santo, no campo de Golfinho, a 60 km de Vitória. As primeiras 
estimativas indicam um potencial de 150 milhões de barris de óleo recuperável.   
 
Também no mês passado, a Petrobras Distribuidora, que trabalha na distribuição de gás 
natural no Espírito Santo há 15 anos, iniciou a construção de uma rede de gás canalizado no 
município de Cachoeiro de Itapemirim, a 130 km da capital. Avaliado em R$ 50,3 milhões, o 
projeto deve estar pronto no final de 2009 e vai gerar mais de 100 postos de trabalho. São 60 
quilômetros de dutos com capacidade para transportar 600 mil metros cúbicos de gás por dia.   
 
Para o economista Orlando Caliman, coordenador do comitê de desenvolvimento e inovação da 
ONG Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, há cerca de 30 mil pessoas direta ou 
indiretamente empregadas em projetos do setor de gás e petróleo no Estado. As obras incluem 
uma unidade de tratamento de gás em Anchieta, no sul do Estado, e um outro porto da 
Petrobras, que deve começar a ser construído este ano, em Barra do Riacho, no município de 
Aracruz, a 83 km da capital.   
 
E não é só a Petrobras que deve alavancar negócios para os microempresários capixabas. A 
OGX Petróleo, parte do grupo EBX, do empresário Eike Batista, deve investir US$ 50 milhões 
no Espírito Santo, até 2010. "Os recursos vão para levantamentos sísmicos e despesas 
administrativas", informa o presidente da companhia, Rodolfo Landim.   
 
Em novembro de 2007, a OGX adquiriu cinco blocos exploratórios de petróleo e gás na Bacia 
do Espírito Santo, na nona rodada de licitação da ANP. Hoje, realiza estudos na região a ser 
explorada. "A partir de 2011, vamos investir mais US$ 350 milhões na perfuração de seis 
poços."   
 
O grupo carioca ainda não tem pequenas e médias empresas locais na sua carteira de 
fornecedores, mas Landim acredita que esse quadro pode mudar. "Basta apresentar 
competitividade e qualidade técnica."   
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Novos contratos podem elevar em 50% o faturamento dos pequenos   
 
As empresas capixabas que formam a Rede Petro-ES esperam um aumento de até 50% nos 
negócios por conta da formação do grupo e de novas possibilidades de contratos com a 
Petrobras e outras companhias do setor de energia. Para angariar mais clientes, participam de 
cadastros nacionais de fornecedores e investem na expansão de atividades. Algumas já 
faturam mais de R$ 10 milhões por ano.   
 
Criada em 2003 no município de Serra, a 27 km de Vitória, a Sudpar tem apenas três 
funcionários, mas faturou cerca de R$ 860 mil no ano passado. "Em situações de emergência, 
contratamos mais duas ou três pessoas", explica o sócio Hebert França, que atua no comércio 
de ferragens e parafusos.   
 
O relacionamento com a Petrobras começou em 2004 e o maior investimento da empresa para 
honrar a parceria é a capacitação dos sócios. França graduou-se em engenharia mecânica e 
gestão empresarial, enquanto Simone Cogo especializou-se em contabilidade. "Além disso, 
para ser fornecedor da Petrobras, é imprescindível estar com as obrigações tributárias, fiscais 
e contábeis da empresa em dia."   
 
Apesar de já ter 40% do faturamento ligado à Petrobras, a companhia não quer depender de 
um único cliente. "Vamos buscar novas oportunidades no mercado de petróleo." Em 2008, a 
Sudpar conseguiu o certificado de registro e classificação cadastral (CRCC) e deixou de ser 
fornecedor local para vender para todo o Brasil. O CRCC foi criado pela Petrobras e é exigido 
das empresas que pretendem ser prestadoras de serviços da companhia. A emissão do 
documento requer que o fornecedor seja avaliado e aprovado em aspectos técnicos, jurídicos, 
fiscais e financeiros.   
 
A Sudpar também cavou um lugar no cadastro de fornecedores para o segmento brasileiro de 
exploração e produção de petróleo e gás do Brasil, o Cadfor, da Organização Nacional da 
Indústria do Petróleo-Onip. O objetivo do cadastro é tornar disponível para todo o mercado 
informações sobre bens e serviços ofertados por fornecedores nacionais. Com isso, a 
expectativa da empresa é conseguir mais contratos e aumentar o faturamento em 50% até 
dezembro.   
 
A Loop, em Aracruz, a 83 km de Vitória, ainda não tem acordos diretos com a Petrobras, mas 
trabalha para outras empresas do setor, como a Conaut, no pólo de gás de Cacimbas, no 
município de Linhares, a 135 km da capital. "Vamos fornecer serviços de detalhamento de 
projetos e de montagem de instrumentos para a medição de gás", revela o diretor Luiz Carlos 
Seschini.   
 
A empresa, que fatura R$ 1,5 milhão por ano, começou em 1999, fazendo configuração de 
sistemas digitais e hoje 60% do seu faturamento vem de projetos na área de montagem 
elétrica.   
 
Com a entrada na Rede Petro, o empresário acredita que até 10% do faturamento seja obtido 
graças à Petrobras. "A indústria do petróleo não conhece os fornecedores capixabas e a rede 
dará a visibilidade que precisamos." A Loop espera crescer ainda mais com a criação de uma 
divisão para cuidar da manutenção de válvulas do sistema de energia.   
 
Fornecedora da Petrobras em 2004, a Aquavix, de Vitória (ES), pretende retomar a parceria 
em 2009. A empresa formada em 1995 faz consultoria na área de engenharia ambiental e se 
especializou em sistemas de tratamento de esgoto, drenagem pluvial e redes coletoras. Tem 
cinco funcionários e taxa de crescimento de 25% por ano.   
 



Já a Tereme Engenharia, também no município de Serra, é uma das maiores empresas da 
Rede Petro-ES. Fatura R$ 12 milhões por ano e faz manutenção de equipamentos elétricos 
para a Petrobras há mais de 15 anos. "Acabamos de fechar um contrato de três anos para 
cuidar de equipamentos elétricos na oficina da companhia em São Mateus, no norte do 
Estado", revela o diretor Rusdelon de Paula.   
 
Com 300 funcionários, a Tereme ainda atua nos segmentos de mineração, siderurgia, papel e 
celulose. Este ano, a novidade é um serviço de diagnóstico de equipamentos, que emite laudos 
sobre o funcionamento de motores, geradores e transformadores elétricos.   
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Aporte de R$ 3 milhões para desenvolver inovações  
 
As micro e pequenas empresas do Espírito Santo vão ganhar este ano R$ 3 milhões para 
investimentos em pesquisa. Entre as áreas contempladas estão a tecnologia da informação, 
biocombustíveis, energia, meio ambiente, automação e logística. Ao mesmo tempo, o governo 
estadual concede incentivos fiscais que garantem às companhias ajuda para a expansão 
industrial. A União Engenharia, que presta serviços para a Petrobras, acaba de inaugurar sua 
segunda indústria no Estado, em um investimento de R$ 3,5 milhões.   
 
A Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Fapes) acaba de encerrar o 
recebimento das propostas para a obtenção de um apoio financeiro não-reembolsável para 
empresas de porte reduzido. O aporte de R$ 3 milhões é destinado ao desenvolvimento de 
produtos inovadores e vem da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do governo do 
Estado.   
 
Nos cinco primeiros meses de 2008, foram abertos 4,7 mil empresas, um crescimento de mais 
de 18% em relação ao mesmo período de 2007. O maior volume é de pequenas companhias, 
que representam 99% dos registros.   
 
A previsão da Junta Comercial é que o volume de empresas abertas salte de 10,8 mil em 2007 
para 11,9 mil em 2008. Para acompanhar o crescimento dos registros, o órgão implantou nos 
municípios de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina centrais para facilitar o atendimento 
dos novos microempresários. Hoje, é possível ter o registro de uma empresa em até sete dias.   
 
"A receita tributária do Espírito Santo vai passar de R$ 6,7 milhões em 2007 para R$ 7,3 
milhões em 2008", estima o secretário de desenvolvimento do Estado, Guilherme Dias. As 
pequenas e médias empresas são responsáveis por 3% da arrecadação. No setor de petróleo, 
a média mensal de repasse de royalties é de R$ 26 mil e a arrecadação de derivados varia 
entre 12% e 13%.   
 



"Com as descobertas realizadas pela Petrobras, o Estado saiu da quinta posição no ranking 
brasileiro de reservas, em 2002, para o segundo lugar no país. O Espírito Santo apresenta uma 
extração de 200 mil barris diários de petróleo e a previsão é que chegue a 500 mil barris por 
dia, a partir de 2010", afirma Dias.   
 
Dados do IBGE apontam que em 2005 o PIB per capita do Estado ficou em quinto lugar no 
ranking nacional. A exploração de petróleo e gás é um vetor de atração de investimentos e de 
mão-de-obra qualificada, mas o agronegócio, a prestação de serviços, a logística e o mercado 
imobiliário também vivem boa fase.   
 
Segundo o secretário, a Petrobras está ampliando a rede de prestadores de serviços locais. 
Atualmente, há 1.948 fornecedores distribuídos em 32 dos 78 municípios capixabas. Para 
movimentar ainda mais o setor, as secretarias de Desenvolvimento e da Fazenda mantêm 
programas de incentivos, como o Compet-ES e o Invest-ES, que concedem estímulos 
tributários à expansão ou instalação de novos negócios.   
 
Com a ajuda do Invest-ES, a União Engenharia, prestadora de serviços da Petrobras, abriu sua 
segunda planta no Espírito Santo, em Sooretama, no norte do Estado, a 162 km de Vitória. O 
investimento foi de R$ 3,5 milhões e vai gerar 542 empregos. A empresa fabrica tanques e 
tubulações para o armazenamento e distribuição de petróleo.   
 
O outro incentivo, o Compet-ES, dá desconto nas alíquotas do ICMS. É regido por um contrato 
de competitividade, adotado pelo governo do Estado, para a concessão de benefícios fiscais. 
Pelo acordo, diferentes setores produtivos têm o compromisso de aumentar a competitividade 
das empresas estabelecidas no Espírito Santo. Em contrapartida aos descontos tributários, as 
empresas envolvidas se comprometem em alimentar iniciativas que resultem em 
desenvolvimento socioeconômico sustentável.   
 
A idéia da secretaria é garantir a criação de empregos, capacitação profissional e o aumento 
da capacidade industrial, tecnológica e comercial. Na área do petróleo, por exemplo, o 
Compet-ES se concentra no setor metalmecânico. Entre 2006 e 2007, o investimento na 
ampliação de equipamentos nas empresas cresceu 24,9%, a capacidade produtiva aumentou 
53% e a evolução na arrecadação chegou a 96%.   
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Dispositivo para smartphone tem sotaque baiano   
Françoise Terzian 
 
Depois de uma longa espera do mercado, no final de setembro, o Google e a operadora T-
Mobile anunciaram o G1, primeiro aparelho celular dotado de Android - o sistema operacional 
aberto do Google. As vendas do dispositivo fabricado pela taiwanesa HTC tiveram início nos 
Estados Unidos há poucos dias e concorrem diretamente com o iPhone da Apple. Embora não 
haja previsão de chegada do "Google Phone" no Brasil, uma pequena empresa de Salvador 
poderá ser altamente beneficiada com esse lançamento mundial.  
 
Pertencente aos irmãos paranaenses radicados na Bahia, José Augusto Ferrarini e Eduardo 
Ferrarini, a Ferrarini Tecnologia foi a única empresa brasileira premiada com US$ 100 mil pelo 
Google. Sua façanha? Ficar entre os 20 finalistas do Android Developer Challenge (ADC), 
desafio lançado pela gigante da internet em novembro de 2007, com o intuito de divulgar sua 
recém-lançada plataforma móvel, fazer barulho na mídia e atrair uma boa quantidade de 
testadores para seu software, além de um conjunto inicial considerável de aplicativos de 
qualidade.   
 
Como a Ferrarini Tecnologia sempre procura trabalhar com novas tecnologias para se 
diferenciar da concorrência, os irmãos decidiram colocar seu carro-chefe, o Teradesk (solução 
de virtualização de arquivos, acesso remoto e colaboração) para rodar no ambiente Android. 



"Para nós, o ADC foi uma ótima oportunidade para sair na frente com uma tecnologia que já 
nasceu com ótimas perspectivas de futuro", conta José Augusto Ferrarini, sócio da empresa.   
 
O Teradesk destacou-se entre um total de 1788 aplicações de todas as partes do mundo. Os 
critérios de julgamento definiram que as melhores aplicações deveriam demonstrar inovação, 
ser indispensáveis, possuir bom acabamento e interface gráfica apelativa e, por último, fazer 
bom uso dos recursos que o Android disponibiliza. Por apresentar isso tudo e recursos 
específicos como acesso a arquivos remotos a partir do celular, a solução Teradesk tem 
grandes chances de vender muito.   
 
Neste momento, a Ferrarini corre para disponibilizar seu Teradesk nos aparelhos Android o 
mais rápido possível. Em primeiro plano, apenas o mercado americano com a T-Mobile será 
atendido pelas primeiras remessas de celulares Android. "O trabalho agora é viabilizar nosso 
produto para esses usuários de aparelhos com Android e, posteriormente, para qualquer 
smartphone", conta.   
 
Como muitas empresas de TI que começam pequeninas, a Ferrarini trabalha apenas com 
quatro colaboradores fixos, além dos dois jovens sócios na faixa dos 30 anos. O momento, 
como explica um dos donos, é de intenso investimento. O faturamento mesmo só virá depois 
que as vendas do Teradesk emplacarem.   
 
É da Bahia também que saem aplicações customizadas para clientes que usam smartphones 
BlackBerry, da canadense RIM. Em 2005, a MTM Tecnologia, também de Salvador, vislumbrou 
o boom do BlackBerry e montou sua operação para atender o mercado americano. Antes 
mesmo do aparelho chegar ao Brasil, a MTM já programava em BlackBerry.   
 
Por trás da empresa há três mestres e doutores em computação que investiram inicialmente 
US$ 20 mil no negócio. O fato de ter gente com esse perfil ajuda a empresa a manter um bom 
relacionamento com a academia e fechar parcerias com universidades. Hoje, parte da MTM é 
incubada na Escola Politécnica da UFBA (Universidade Federal da Bahia). O diretor da MTM é 
Gustavo Perez, um baiano de 31 anos que carrega no currículo o título de bacharel em ciência 
da computação pela UNIFACS (Universidade Salvador), mestre também em ciências da 
computação pela USC (University of Southern California) e doutorando na mesma instituição.   
 
Em 2001, ele foi fazer mestrado nos Estados Unidos com Barry Boehm, um dos papas da 
engenharia de software. Dois anos depois, foi convidado pelo mesmo para seguir para o 
doutorado. Nesse período, teve a oportunidade de fazer parte de grandes projetos como um 
desenvolvido em conjunto com o JPL (Laboratório de Propulsão a Jato) da NASA. Depois, ele 
estagiou na Microsoft Research em Cambridge e, posteriormente, foi gerente de projetos e 
gerente-geral, durante três anos, na TDO, empresa de desenvolvimento de software para 
gerência de práticas dentárias, em San Diego.   
 
Quando trabalhava na TDO, Perez percebeu que poderia desenvolver uma aplicação móvel que 
permitisse aos usuários do software acessar informações até então presentes somente no 
computador do consultório por meio de seus dispositivos móveis, como agenda médica, 
prontuário dos pacientes, raio-x, entre outros. Foi assim que nasceu a MTM Tecnologia, uma 
empresa puramente focada em mobilidade.   
 
Seu carro-chefe é um produto móvel para o mercado de saúde, que é oferecido para hospitais, 
customizado e integrado ao sistema de gestão do cliente. Por meio deste produto usado, por 
exemplo, pelo Hospital Espanhol, de Salvador, o médico consegue acessar pelo dispositivo 
móvel o prontuário do paciente, entre outras informações variadas. Certificada pela RIM, a 
MTM se tornou referência no desenvolvimento de soluções BlackBerry para a saúde.   
 
Hoje, a MTM Tecnologia tem uma lista de sete clientes, o que inclui empresas dos Estados 
Unidos, da Arábia Saudita e do Brasil. Seu objetivo é expandir as vendas para Angola, Portugal 
e México, onde acaba de fechar uma parceria com uma empresa de representação. O 
faturamento da MTM ainda é pequeno, mas crescente. Ela saltou dos R$ 45 mil em 2007 para 
R$ 180 mil este ano, dos quais 30% vêm do exterior. A tendência é aumentar a receita e a 



participação estrangeira, até porque Perez passa metade do ano nos Estados Unidos fechando 
parcerias e buscando clientes.   
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Biotecnologia abre leque de oportunidades  
Ediane Tiago 
  
De tão incipiente, o mercado de biotecnologia no Brasil ainda é difícil de ser medido. Mas de 
uma coisa é possível ter certeza: o segmento tornou-se uma ótima oportunidade para 
empresas de pequeno porte. Formadas por cientistas e estudantes vinculados às universidades 
e centros de pesquisa, a maior parte das empresas que atuam no setor (75%) fatura até R$ 1 
milhão por ano e 53,5% delas têm até nove funcionários. É o que informa o estudo da 
Fundação Biominas, que buscou decifrar o segmento para medir seu crescimento. "O mercado 
ainda é pequeno, mas mostra uma evolução importante: a capacidade de especialização de 
micro e pequenas empresas", declara Eduardo Emrich Soares, presidente da entidade.   
 
Para o levantamento, a fundação estudou apenas empresas que têm como atividade comercial 
principal a aplicação tecnológica que utilize organismos vivos, sistemas ou processos 
biológicos, na pesquisa e desenvolvimento, na manufatura ou na provisão de serviços 
especializados. Ao todo, a Biominas mapeou 71 empresas de biotecnologia, 22,5% delas 
ligadas às atividades de agricultura e 18,3% com projetos relacionados à saúde animal. 
Jovens, três quartos delas têm no máximo dez anos.   
 
Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia (Abrabi), devido à sua imensa 
área voltada para a agricultura e seu clima favorável, o Brasil tornou-se um gigante da 
biotecnologia clássica, um nicho de mercado avaliado pela entidade em US$ 30 bilhões, 
inserido em um mercado global estimado em cerca em US$ 200 bilhões, quando são 
considerados todos os produtos que utilizam algum tipo de biotecnologia em seu processo de 
fabricação. "Não conseguimos avaliar o tamanho e o potencial desse mercado no país. Só 
sabemos que as oportunidades são boas", avalia Soares.   
 
Para Célio Lopes da Silva, sócio da Farmacore, empresa que atua na produção de remédios 
com a utilização de biotecnologia, a expansão do segmento em todo o mundo é animadora. 
"Estamos presenciando um crescimento de 20% ao ano nesta área", afirma. Silva, que é 
professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, buscou 
recursos para financiar projetos que surgiram nos laboratórios da instituição. Com três anos de 
mercado, a empresa tem doze doutores e já realiza ensaios clínicos para alguns de seus 
medicamentos. "É necessário transferir o conhecimento conquistado dentro da academia para 
o mercado. E abrir uma empresa é um ótimo caminho para viabilizar isso", comenta.   
 
A Farmacore está sediada na incubadora Supera na cidade de Ribeirão Preto, projeto da 
Universidade de São Paulo. Lá utiliza laboratórios e está perto dos pesquisadores que 
trabalham para a universidade. A viabilidade para os estudos veio de financiamentos 
conseguidos por meio de linhas especiais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
entidade governamental que tem como missão promover a inovação e a pesquisa científica e 
tecnológica em empresas, universidades, centros de pesquisa e outras instituições públicas e 
privadas. "Temos duas linhas de pesquisas financiadas pela Finep, com recursos que são de 
subvenção econômica. Uma delas exigiu aporte de R$ 3 milhões e a outra de R$ 1 milhão", 
conta.   
 
Ele explica que pela via da subvenção econômica, a Farmacore não precisa reembolsar a 
Finep, tem apenas de prestar contas das pesquisas desenvolvidas. "Com organização e um 
bom projeto, é possível conseguir dinheiro", comenta. Além disso, o investimento capitaliza a 
empresa até que ela comece a gerar receita. No caso da Farmacore, a comercialização de 
produtos ainda vai demorar alguns meses. "Alguns produtos estão em fase final de teste e 
dependem de aprovação dos órgãos governamentais para comercialização".   
 



Soares, da Biominas, lembra que a Finep financia projetos que podem chegar a R$ 6 milhões 
por meio de subvenção econômica, mas também possui linhas com juros zero e taxas bastante 
competitivas. Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
oferece linhas para pesquisas que precisam de até R$ 1,5 milhão. "Outra oportunidade está na 
apresentação de projetos a fundos de capital de risco que começam a buscar empresas no 
Brasil", complementa Eduardo Soares.   
 
A busca de clientes ou parceiros também é um caminho interessante. Esta receita foi seguida 
pela Acrotech, formada por um grupo de professores ligados à Universidade Federal de Viçosa, 
em Minas Gerais. A empresa, tocada por cinco profissionais, três deles doutores, trabalhou em 
um projeto para viabilizar a utilização da palmácea macaúba na produção de biocombustível. 
Com produtividade de óleo superior ao do dendezeiro - palmeira de onde se extrai o azeite de 
dendê - e com uma cadeia produtiva na qual tudo se aproveita, a planta seduziu a Entaban, 
gigante espanhola da área de bioenergia. "Desenvolvemos uma técnica de germinação da 
semente da macaúba que permitiu a produção de mudas. Antes, só era possível trabalhar com 
culturas nativas", explica Luiz Ângelo Mirisola Filho, sócio da Acrotech e doutor em fitotecnia.   
 
Com o problema de produção de mudas solucionado, a empresa espanhola fez um contrato 
com a Acrotech, que prevê a compra de 30 milhões de mudas, que serão plantadas e 60 mil 
hectares de terra na cidade de Lima Duarte (MG). "Com o adiantamento, finalizamos as 
pesquisas e agora vamos começar a vender as mudas", afirma o pesquisador.   
 
De acordo com ele, a empresa, que está prestes a completar um ano de idade, tem o 
faturamento compatível com o de uma microempresa e não deve ultrapassar os R$ 240 mil no 
primeiro ano. Para o segundo, os doutores da Acrotech planejam gerar R$ 2 milhões em 
receita. "Passaremos de microempresa a empresa de pequeno porte em pouco tempo", 
acredita.   
 
Para alcançar as metas, Mirisola Filho afirma que a empresa aproveitou a experiência com a 
planta para incrementar o catálogo de serviços oferecidos. Além de mudas, a equipe está 
preparada para assessorar seus clientes em todas as etapas do plantio da macaúba. "Além de 
vender a planta, vamos ensinar como cultivá-la e até prestar serviços para gestão da lavoura", 
completa.   
 

 
 

 
Artigos complementares: 
 
Multinacionais de TI aproveitam a força dos revendedores  
 
Para ganhar maior capilaridade em território nacional, grandes fabricantes de máquinas como 
IBM e Dell apostam em parcerias com micro e pequenas empresas. A idéia é utilizar a força 
dos pequenos negócios especializados em tecnologia da informação para incrementar a venda 
de soluções e atender clientes em todos os municípios, prestando serviços que vão desde a 
consultoria até a assistência técnica. "Com um bom programa de treinamento é possível ter 
pontos autorizados em qualquer canto do Brasil e oferecer soluções para clientes de todos os 
portes", afirma Maurício Sucasas, diretor da área de canais da IBM Brasil  



 
Presente no Brasil desde 1917, a IBM Brasil mantém acordo comercial com mais de mil 
revendas em território nacional, 70% delas empresas de pequeno porte. Entre as vantagens 
de atuar por meio de negócios menores, está a possibilidade de acessar um mercado pouco 
explorado pelos grandes fabricantes: o próprio segmento de pequenas e médias empresas.   
 
Para se tornar uma revenda IBM, as empresas participam de treinamentos técnicos e 
comerciais gratuitos oferecidos pela fabricante por meio de seus distribuidores. "Integramos a 
cadeia de negócios para oferecer capacitação tecnológica a todas as empresas que 
representam a marca", conta.   
 
Para ele, a integração é importante para preparar o canal para o atendimento completo ao 
cliente. A revenda IBM tem de se dispor a dar respostas a qualquer tipo de solicitação do 
cliente. "Como representa a marca, o canal é responsável pelos equipamentos. Nem que isso 
signifique buscar a máquina e trazer para o centro de distribuição ou assistência técnica".   
 
Quando inicia o contato, a revenda torna-se um membro, ou member, do programa de canais 
e, como principal vantagem, possui produtos IBM em seu catálogo. "Nessa fase, o foco está 
em treinar os vendedores para oferecer as soluções certas aos clientes. Eles precisam 
conhecer muito bem as características dos produtos que comercializam", explica Sucasas.   
 
Para se tornar um "advanced", a revenda tem de apostar ainda mais em capacitação e 
freqüentar uma grade maior de treinamentos, agregando mais valor aos produtos da IBM. Este 
tipo de parceiro está apto a vender serviços de consultoria técnica. Ou seja, são capazes de 
entender o problema do cliente, dimensionar a melhor solução e vender muito mais do que 
uma máquina.   
 
Nesse ponto, a IBM Brasil começa a acompanhar a revenda mais de perto, avalia o 
desempenho do canal nos treinamentos, fornece certificações e avalia seu potencial em relação 
à geração de receita. "Nossos parceiros tem de deixar as informações disponíveis e, inclusive, 
nos fornecer dados de seus clientes diretos, com os quais realizamos pesquisas de satisfação".   
 
A combinação entre número de certificações obtidas, alto grau de satisfação dos clientes e 
capacidade de geração de receita, comprovada pelos volumes gerados e sua evolução, é que 
define os parceiros da categoria Premier, apenas 80 empresas no Brasil. O Premier tem 
contato direto com a IBM e está capacitado a vender produtos, oferecer assistência técnica, 
suporte e responde como se fosse subsidiária da fabricante. "O cartão de visitas desse parceiro 
tem o selo IBM, ele se apresenta como sendo da empresa", diz Sucasas.   
 
O status de Premier garante que negócios de menor porte e com alto grau de qualificação 
atendam empresas de todos os segmentos no país inteiro. Eles também acessam de maneira 
mais eficiente, por conhecerem a rotina de elaborar projetos, os recursos do Banco IBM para 
financiar pedidos. "Aqui o que importa é o comprometimento. Por isso, eles estão incluídos até 
nas campanhas de marketing".   
 
Outra novidade do programa de canais da IBM está nos cursos de gestão empresarial que a 
empresa tem proposto a seus parceiros. A capacitação ocorre por meio de eventos que buscam 
despertar o empresário para a necessidade de estruturar bem o seu negócio, melhorando 
processos e gestão de RH. "Na área de tecnologia, o capital humano é o principal diferencial. 
Por isso, as revendas precisam reter os talentos", diz Sucasas.   
 
A Dell, que se estabeleceu no sul do Brasil em 1999 e apostou na venda direta de seus 
produtos, lançou em agosto seu programa de canais. O foco é explorar os mercados das 
regiões norte e nordeste, onde a empresa possui pouca participação. Segundo Marçal Araújo, 
gerente de canais da Dell Brasil, a companhia já fechou acordo com representantes no 
Maranhão e Piauí. "Nessas regiões os canais são a Dell. São eles que divulgam e vendem 
nossos produtos", justifica.   
 



A empresa pretende, é claro, aproveitar o crescimento econômico destas regiões para se 
firmar como marca no país. Por enquanto, o foco do programa está em treinar a equipe de 
vendas. Isso ocorre porque assistência técnica da Dell é própria. A fabricante sempre vendeu 
produtos diretamente ao consumidor e pretende aproveitar esta estrutura para atender casos 
de defeitos em qualquer tipo de equipamento.   
 
A expectativa da Dell é que as empresas de pequeno porte sejam maioria em seu programa de 
canais, chegando a 70% da carteira de revendas. Denominado Partner Direct, o programa é 
bem simples. A revenda pode ser um parceiro registrado e ter foco na implementação da 
tecnologia Dell em seus clientes. Nesse caso, poderá usar o logotipo da fabricante, acessar o 
website de parceiros para solicitar produtos online e a material de marketing para divulgação 
dos produtos.   
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Demanda por capital de giro está aquecida   
Adriana Aguilar 
 
O volume de crédito disponível para a micro e pequena empresa continua seguindo o plano 
traçado pelos bancos no início deste ano. Não houve redução da oferta, principalmente, no 
terceiro trimestre, quando os pequenos empresários mais precisam de capital de giro para 
composição de estoque para as vendas do Natal e Ano Novo, além do pagamento do 13º 
salário dos funcionários. Mas, diante do cenário de crise global e, por conseqüência, da falta de 
liquidez no mercado externo, os bancos mantiveram as características das linhas, 
aumentando, contudo, as taxas de juros, devido ao aumento do spread (diferença entre a taxa 
de compra e a de venda da moeda) no mercado.   
 
Na busca por crédito, a pequena empresa vai notar diferentes percentuais de juro nas linhas 
apresentadas pelos bancos. As instituições públicas afirmam que a taxa não subiu. No 
segmento privado, passou por correção. Quando consultados, os bancos privados não 
detalham a elevação praticada. A presença da folha de pagamento da empresa na instituição 
financeira onde há a tomada de crédito colabora para a taxa de juro cair um pouco, informam 
essas instituições.   
 
Até meados de outubro, o diretor da área de micro e pequena empresa do Banco do Brasil, 
José Carlos Soares, não observou redução no número de operações por causa da crise global. 
De agosto até 17 de outubro, houve 4.018 operações de crédito, equivalente a R$ 129,2 
milhões. No mesmo período do ano passado, o número de operações ficou em 2.209, 
correspondente a R$ 69,3 milhões.   
 
No ano, até 17 de outubro, os empréstimos concedidos aos pequenos e micros empresários 
somam R$ 31,30 bilhões no Banco do Brasil, aumento de 27% em relação ao saldo de R$ 
24,62 bilhões, em dezembro de 2007.   
 
Segundo Soares, a demanda por financiamento continua crescendo dentro do planejado no 
início deste ano. A perspectiva é fechar 2008 com R$ 34,154 bilhões em crédito concedido 
para micro e pequenas empresas. "Vamos atingir o valor planejado. No último trimestre do 
ano, a demanda por capital de giro é alta", diz.   
 
A linha "BB Giro Rápido", com capital próprio da instituição, somado aos recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), é o carro-chefe dentre as preferências das pequenas empresas, 
representando 70% de todas as operações com crédito voltado à pessoa jurídica no Banco do 
Brasil. Atualmente, são 750 mil clientes, de um total de 1,8 milhão, utilizando "BB Giro 
Rápido". O banco contabilizava, até 17 de outubro, o saldo de R$ 11 bilhões contratados nesta 
modalidade de financiamento, dos quais R$ 6 bilhões haviam sido utilizados.   
 
Soares ressalta que, no Banco do Brasil, a taxa de juro não foi elevada. A "BB Giro Rápido" 
apresentava taxa de juro de 2,53% ao mês, em setembro de 2007. No final de setembro de 



2008, estava em 2,50% ao mês. Neste caso, a reutilização da linha é automática, conforme as 
parcelas vão sendo quitadas.   
 
Também não houve alteração na taxa de juro da linha "BB 13º Salário", segundo Soares. Em 
2007, a maior taxa praticada estava em 2,15% ao mês. Neste ano, o percentual continua. 
Para as empresas com folha de pagamento no Banco do Brasil, a taxa de juros da linha fica em 
1,55% ao ano.   
 
Juro menor também é destacado na evolução dos empréstimos concedidos pela Caixa 
Econômica Federal ao segmento de micro e pequena empresas. Segundo o superintendente 
nacional de micro e pequenas empresas da Caixa, Zaqueu Soares Ribeiro, uma das linhas com 
maior demanda é a "GiroCaixa", que prevê percentuais especiais ao segmento, a partir de 
0,83% + Taxa Referencial (TR) ao mês para clientes com folha de pagamento no banco. O 
percentual pode variar até 3,36% + TR ao mês. O valor máximo do financiamento é de R$ 50 
mil, disponível às empresas com faturamento de até R$ 7 milhões ao ano.   
 
A Caixa iniciou 2008 com cerca de R$ 54 bilhões disponíveis ao segmento jurídico. "Até o final 
de setembro, a demanda de micro e pequenas empresas correspondia a R$ 22,3 bilhões", diz o 
superintendente da Caixa.   
 
A perspectiva de Ribeiro é que o volume de crédito de 2008 para micro e pequenas empresas 
registre crescimento de 25% a 30% em relação a 2007. "Estamos monitorando o atual cenário 
e, por enquanto, não houve alteração no prazo da linha, tampouco na taxa de juro. O mercado 
está demandando muito crédito. Não há reflexo da crise global no crédito da Caixa", afirma 
ele.   
 
Também em janeiro de 2008, o Bradesco traçou o plano de crescimento do volume de crédito 
para as pequenas empresas entre 24% e 29% ao longo dos 12 meses. "Mesmo com o cenário 
de crise global, a meta está sendo cumprida. Os resultados do banco, apresentados em 27 de 
outubro, mostraram isso", afirma o diretor-executivo do Bradesco, Ademir Cossiello.   
 
O volume de crédito destinado às pequenas empresas em setembro de 2007 correspondia a R$ 
37,9 bilhões. No final de setembro deste ano, o número já alcançara R$ 55 bilhões, o que 
significa uma expansão de 45,2%. Quando considerado o trimestre (julho a setembro) a 
evolução é de 10,4% em relação ao mesmo trimestre anterior. "Linhas que aceitam recebíveis 
de cheques, duplicatas e cartão de crédito são as mais procuradas", explica o diretor.   
 
Cerca de 15% da demanda de clientes se concentra na linha "Capital de Giro Bradesco", com 
taxa de juro de 1,90% ao mês até 5% ao mês, conforme as garantias apresentadas. O limite 
de crédito fica atrelado ao faturamento da empresa.   
 
No Santander, o volume de crédito cresceu 50% de janeiro a setembro de 2008 em relação ao 
mesmo período de 2007. "O último trimestre de 2008 ainda está dentro desta estimativa. 
Continuamos vivendo um momento de crescimento da economia", diz o superintendente 
executivo de pessoa jurídica do varejo do Santander, Ede Viani, preferindo não mencionar 
números.   
 
Uma das linhas mais solicitadas é a "Conta Garantida" no Santander, destinada ao 
financiamento de estoque e de produção. Outro produto, voltado à oferta de crédito para 
pagamento do 13º salário, é o Super Giro 13º que oferece alguns atrativos para o pagamento 
do empréstimo feito. Se o cliente for pontual, ele não precisa pagar a última parcela. Além 
disso, se a taxa do CDI cair, ao longo da operação, o cliente fica isento da penúltima parcela. 
Os clientes podem obter de R$ 10 mil a R$ 200 mil, conforme a aprovação do crédito.   
 
É bom lembrar que há ainda incertezas quanto à trajetória dos juros na economia. Então, 
provavelmente, o cliente que tomar empréstimo agora, dificilmente verá redução do CDI.   
 



No Unibanco, o último trimestre do ano corresponde à demanda de cerca de 30% do volume 
de crédito do ano todo. O diretor de produtos para pessoas jurídicas no Unibanco, Ricardo 
Botelho, não acredita que esse percentual seja alterado em 2008.   
 
De janeiro a setembro, o volume de crédito do Unibanco para as pequenas empresas cresceu 
entre 40% e 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando considerado o saldo 
emprestado em dezembro de 2007, o volume concedido até o fim de setembro de 2008 
cresceu 30%.   
 
No Unibanco, a linha "Unigiro" é responsável por 35% do volume total do crédito tomado, com 
taxa variando de 2,2% a 4,75% ao mês. Não há limite de empréstimo. Tudo depende do 
faturamento da empresa.   
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Má gestão do frete pode transformar lucro em prejuízo  
Ediane Tiago 
 
A logística está entre os maiores desafios para a empresa que pretende atuar no mercado 
internacional. Entregar produtos em outro país exige uma gestão eficiente e a contratação de 
empresas capazes de garantir que a mercadoria chegue no prazo e em perfeitas condições ao 
cliente. As ofertas devem incluir seguro, rastreabilidade da carga e serviços de despachante 
para que o pedido não se perca em alguma alfândega. "A primeira tarefa é a de orçar, simular 
custos e conversar com as prestadoras de serviços para entender como a logística funciona. O 
importador quer comprar de quem sabe o que está fazendo", avisa Nelson Ludovico, professor 
da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Instituto de Administração (FIA).   
 
De tão importante no mercado internacional, o frete transformou-se em commodity e é uma 
constante nos orçamentos. Ele pode estar embutido no preço do produto, ser cobrado do 
cliente antecipadamente, na entrega e até dividido de acordo com o fechamento do pedido. 
Por isso, "a gestão dos custos com logística deve ser apurada para que o "serviço não se 
transforme em margem de prejuízo", diz Ludovico.   
 
Segundo Fabrício Paulella, diretor Executivo da Indaiá Logística Internacional, o modal 
marítimo ainda é o mais utilizado nas remessas internacionais, com mais de 90% do volume. 
O principal atrativo é o custo, bem mais baixo do que o das opções aéreas. "Para produtos 
muito pesados ou de baixo valor agregado, essa é a solução mais viável", complementa, 
lembrando que há contêineres com capacidade para transportar até 30 toneladas ou 67 metros 
cúbicos. Ele afirma que o custo para utilizar um contêiner básico, de 20 toneladas ou 33 
metros cúbicos, é de cerca de U$ 2 mil em uma viagem entre Brasil e Estados Unidos. Entre 
Brasil e China, pode chegar a U$ 4 mil. "Esse valor se refere ao transporte entre os portos", 
avisa Paulella. Há ainda os custos internos no país de origem e de destino e as despesas com 
despachante e alfandegárias.   
 
Para quem não tem tanta mercadoria para enviar, vale negociar o frete com os chamados 
consolidadores de carga, que alugam o contêiner e recebem mercadorias de diversas 
empresas, levando todas quando a carga for suficiente para preencher a unidade. "O problema 
é a extensão do prazo e o baixo poder de barganha com o prestador do serviço. Muitas vezes 
vale a pena levar o contêiner com pouca carga e arcar com a despesa sozinho", salienta.   
 
Na área de transportes aéreos, a concorrência chega com soluções expressas e de fácil 
utilização. A contratação de empresas como Correios, DHL Express, FedEx e UPS permite a 
"terceirização" da área de logística. O catálogo reúne serviços com consultoria logística, de 
despachante, auxílio para preenchimento de guias simples de exportação e acompanhamento 
do pedido até a entrega para o cliente, nas modalidades chamadas porta-a-porta. Pela internet 
é possível rastrear a remessa a qualquer momento.   
 



"São serviços indicados para cargas delicadas ou de alto valor agregado. Outra vantagem é a 
rapidez no prazo de entrega", garante Juliana Vasconcelos, diretora de marketing da DHL 
Express.   
 
Para conquistar o pequeno exportador, estas empresas apostam em condições especiais, 
atendimento diferenciado e descontos bastante atrativos. "Temos um programa para micro e 
pequenas empresas em toda a América Latina e Caribe e os descontos variam de 25% a 40% 
sobre o preço da tabela", comenta Carlos Ienne, diretor da FedEx para o Mercosul. Entre as 
vantagens defendidas pela empresa está a sua equipe especializada na indicação de 
embalagens especiais, que define junto com o cliente a melhor forma de embarcar cada tipo 
de produto.   
 
Já a DHL Express põe mais foco na assessoria que oferece ao cliente de menor porte. 
"Explicamos todo o processo logístico para exportação, desde os documentos necessários para 
o envio de produtos até informações sobre o país para o qual está exportando", afirma Juliana.   
 
Na UPS, onde 79% da carteira de clientes é composta por empresas de pequeno porte, há uma 
central dedicada ao segmento. "Nos primeiros três meses, o cliente é acompanhado 
constantemente por uma equipe de televendas, que está disponível para esclarecer dúvidas e 
assessorá-lo no processo de exportação", explica Kátia Tavares, gerente da UPS para o 
Mercosul.   
 
Já os Correios investiram bastante na família Exporta Fácil, que registrou até o terceiro 
trimestre deste ano 8.116 remessas comerciais. Para atender as expectativas de custos de 
empresas de pequeno porte, a companhia possui desde serviços simples - com prazos 
alongados de entrega e obrigatoriedade de retirada pelo comprador na alfândega - até o Sedex 
Mundi, serviço Premium, que tem como principal vantagem o rastreamento on-line da 
remessa. "A modalidade mais utilizada é a EMS, com prazo de até cinco dias úteis, 
dependendo da localidade", explica José Ademar Alexandre de Souza, gerente corporativo de 
negócios internacionais dos Correios. Para quem quer fazer antes uma simulação, UPS, FedEx 
e Correios oferecem acesso a simuladores em seus sites.   
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Vantagens na ida e na volta também   
 
Para garantir sucesso nas operações logísticas, as empresas de pequeno e médio porte 
buscam parcerias que possam render condições especiais para suas remessas internacionais. A 
fabricante de roupas Carmim escolheu a UPS, que lhe oferece mais agilidade na emissão do 



Certificado de Origem - documento que comprova a origem da mercadoria para fins de 
obtenção de tratamento preferencial em acordos comerciais ou cumprimento de exigências 
estabelecidas pelo país importador. A empresa envia peças para a Espanha e, com o 
certificado brasileiro, obtém vantagens negociadas com o país para a importação de vestuário. 
"A assessoria da UPS na emissão do documento é fundamental. O processo fica fácil e rápido", 
diz Maria Cecília Baldocchi, gerente de relações internacionais da Carmim.  
 
A empresa começou a trajetória internacional em 2003, quando buscou mercado para suas 
peças no exterior. Com um acordo fechado com um distribuidor na Espanha, a Carmim focou a 
sua operação internacional naquele país. A fabricante de roupas faz duas grandes remessas 
por ano, nas coleções Primavera/Verão e Outono/Inverno, quando envia, via modal marítimo, 
seis mil peças que somam duas toneladas. Nessas ocasiões utiliza o modal marítimo. "O preço 
do navio é imbatível com este volume e peso", afirma.   
 
Na negociação dos fretes, a Carmim assume riscos. Ela paga o frete para o envio das coleções 
até o distribuidor e banca a despesa para envio dos mostruários. O risco está na despesa feita 
em dólar.   
 
Outra empresa que assume os riscos da flutuação da moeda em suas remessas é a MGold 
Semijóias, que exporta 80% de sua produção para os Estados Unidos. O volume negociado 
está na casa de R$ 1 milhão por ano. O segredo para manter a linha na hora de pagar o frete 
está na formação do preço de custo. "Calculamos tudo em dólar. Então se a moeda sobe, 
também recebemos mais em reais, compensando o frete", ensina Simone Gomes, designer e 
proprietária da MGold.   
 
Ela escolheu a FedEx para transportar a mercadoria. "Além de tudo, a FedEx é uma empresa 
respeitada pelos americanos e dá confiabilidade ao negócio", comenta.   
 
Fugir da flutuação do dólar foi a solução encontrada pelo também cliente da FedEx Fúlvio 
Saba, proprietário da Dragões Kimonos, que exporta há dez anos. Segundo ele, entre 10% e 
15% dos 40 mil kimonos produzidos por ano estão destinados ao mercado internacional. Com 
faturamento anual na ordem de R$ 2 milhões, a companhia envia peças para Estados Unidos, 
Europa e Japão, com preços que variam entre R$ 80,00 e R$ 350,00. "Todo o nosso custo, 
inclusive o frete, é feito em Real", explica. Com esta estratégia de gestão, a empresa envia 
orçamentos em Real para os clientes que devem, então, converter o valor da moeda na data 
do fechamento do pedido. O frete, cobrado a parte, segue a mesma regra. "Nosso lucro vem 
da produção das peças e não da flutuação da moeda. Essa gestão realista é que nos tem dado 
tradição em um mercado no qual atuamos há 34 anos", comenta Saba.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2008, Especial Pequenas e Médias 
Empresas, p. F1-F8. 


