


o bom momento econômico 

do Brasil, somaram-se as 

grandes perspectivas de 

investimento para a realização 

da Copa do M u n d o de 2014, 

os Jogos Olímpicos de 2016 

e a exploração do petróleo da camada pré-sal. O 

cenário positivo atraiu olhares curiosos de todo 

o mundo para o País e, com eles, o interesse de 

empresas estrangeiras. Não que isso seja uma má 

notícia, mas a maior atratividade para a concorrência 

internacional tem transformado as oportunidades 

de crescimento também em desafio para as 

organizações brasileiras, especialmente para as 

pequenas e médias empresas (PMEs) ligadas aos 

setores mais dinâmicos da economia . 

É o caso de áreas como petróleo, infraestrutura e 

construção e algumas indústrias de desenvolvimento 

altamente acelerado no momento , como as de 

automóveis e de eletroeletrônicos. São segmentos 

que estão exigindo uma reorganização das PMEs 

que já atuam nessas cadeias de negócios para 

sobreviver. "A concorrência chega todos os dias de 

avião", diz Gui lherme Cunha, diretor de Market ing 

da Jevin, pequena empresa de telecomunicações 

que tem 7 0 % de sua receita no setor de petróleo. 

Quando diz que o mundo está de o lho no Rio de 

Janeiro, Cunha pensa especialmente no grande 

número de empresas estrangeiras que estão 

instalando-se na cidade para disputar uma fração 

dos investimentos na exploração do petróleo da 

camada pré-sal. "Os estrangeiros vêm para ficar e 

estão um passo à frente, mas estamos tentando 

acompanhar", diz o executivo. 

"Quando grandes organizações estrangeiras 

aportam no País, costumam trazer sua cadeia 

de fornecedores, o que pressiona as pequenas 

empresas nacionais", explica a coordenadora 

nacional da carteira de petróleo e gás do Serviço 

Brasileiro de Apo io às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), Eliane Borges. "As empresas têm de investir 

nelas próprias, senão a cadeia de fornecedores virá 

do exterior", defende. 

Ao mesmo tempo em que corporações de porte 

desembarcam no País de olho nos mercados mais 

promissores, o crescimento desses setores faz com 

que os contratos de serviços e materiais sejam cada 

vez maiores, exigindo empresas mais robustas para 

cumpri-los. É outro fator que pode tornar as grandes 

organizações estrangeiras mais competit ivas do que 

as PMEs nacionais. Eliane explica que a estratégia de 

grandes corporações, como a Petrobras, é realizar 

contratos cada vez maiores com um número cada 

vez menor de empresas. Trata-se de uma forma de 

facilitar a gestão e diminuir os riscos relacionados 

à execução dos serviços. A tendência, portanto, 

extrapola o caso dos fornecedores da estata 

petrolífera e vale para qualquer atividade econômica. 

Assumir um contrato de porte maior do que aquele 

com o qual a PME está acostumada a lidar é, no 

entanto, um processo que exige planejamento. "Os 

cenários de risco traçados pelas pequenas e médias 

empresas ao entrar em um grande negócio em 

geral são insuficientes e l imitados", alerta o sócio 

da Deloitte que lidera o atendimento às empresas 

emergentes, Ronaldo Fragoso. Ele recomenda que 

seja feito um plano de contingência abrangente 

e profissional para o caso de algo sair errado. 

Além disso, é preciso dar uma atenção especial ao 

controle de custos, que podem disparar durante um 

crescimento desordenado. 



Os contratos estão crescendo de tamanho 

também na Vetor Consultoria e Projetos de 

Engenharia, especializada em projetar sistemas de 

ar-condic ionado. "Nossos maiores clientes têm 

sócios no exterior, mas a decisão do projeto é local 

e estamos praticamente recusando trabalho", 

afirma o engenheiro Jorge Sardinha, sócio da 

empresa que cresceu 2 0 % em 2010. 

Com um conhecimento muito específico sobre o 

funcionamento dos sistemas de ar-condic ionado, 

em conformidade com o clima do País e os hábitos 

dos brasileiros, a Vetor tem conseguido manter-se 

à margem da concorrência direta com empresas 

estrangeiras, mas não escapa dos contratos maiores 

com organizações cada vez mais internacionalizadas 

- como as cadeias de shopping centers, por exemplo. 

O mais novo projeto da empresa, de um shopping 

center no Rio de Janeiro, teve sua arquitetura 

desenhada no Texas e foi tropicalizado aqui. 

A Jevin, do setor de telecomunicações, também 

fornece cada vez mais para empresas estrangeiras de 

grande porte, que conseguem abocanhar os maiores 

contratos da Petrobras. É uma maneira de continuar 

crescendo em um mercado dominado cada vez mais 

por gigantes. E, mesmo para ser subcontratada, a 

organização precisa provar que está qualificada para 

atender às exigências contratuais. 

Os desafios para as pequenas empresas nesse 

processo de internacionalização das cadeias 

produtivas, no entanto, também dizem respeito às 

médias e grandes. "As corporações maiores precisam 

se preocupar com a saúde de suas fornecedoras 

menores, para manter uma cadeia competi t iva", 

defende Eliane, do Sebrae, que luta para integrar as 

grandes empresas no processo de capacitação das 

micro e pequenas. Por sua vez, as empresas menores 

também dependem da qualificação das médias e 

grandes organizações nacionais, para que elas não 

sejam substituídas por estrangeiras que podem 

desembarcar com suas próprias fornecedoras. 

As pequenas e médias organizações que atuam 

em setores dinâmicos, como a Jevin e a Vetor, 

passam a enfrentar desafios que vão além daqueles 

já conhecidos pela maioria dos empresários desse 

porte. Mais do que apenas se preocupar em 

profissionalizar a gestão, capacitar mão de obra 

e manter o negócio rentável, passa a ser central 

garantir o capital necessário para crescer. " U m a boa 

capitalização é estratégica diante de conjunturas 

boas ou ruins, mas a empresa que fica parada 

quando o setor vai bem está perdendo mercado" , 

diz o presidente da Associação Brasileira de Private 

Equity e Venture Capital (ABVCAP), Sidney Chameh. 

E perder mercado significa perder força competit iva. 

Além dos recursos necessários para os investimentos 

concretos, como uma ampliação de fábrica ou 

compra de novos equipamentos, é importante que 

os empresários pensem também no aumento de 

capital de giro necessário para o crescimento. "Se 

a PME não se prepara para a expansão, não tem 

fôlego nem fluxo de caixa para manter a operação", 

afirma Fragoso, da Deloitte. 

Muitas vezes, as PMEs passam toda a sua vida 

crescendo com base no capital próprio. No entanto, 

quando o mercado possibilita - e exige - um 

crescimento acelerado, muitas vezes, é preciso recorrer 

a fontes de capital externo. "Quando o capital próprio 

deixa de ser suficiente, é importante que a empresa 

tenha construído alternativas de f inanciamento para 

investir e reforçar o capital de giro", ressalta Fragoso. 

Empresas como a Vetor, que trabalha apenas nos 

projetos de ar-condic ionado, e não na execução 

dos serviços, podem precisar de menos capital. "Os 

projetos estão crescendo, mas conseguimos nos 

resolver com recursos própr ios", explica Sardinha, 

sócio da empresa de engenharia. 



Já a Jevin, com uma atividade que demanda mais 

capital, está passando exatamente pelo momento 

de transição dos recursos próprios para os de 

terceiros, c o m o forma de sustentar o crescimento. 

"Para pegar contratos grandes, precisamos ter 

mais capital, e é nisso que estamos t rabalhando", 

explica Cunha, diretor da empresa especializada 

em serviços de radiocomunicação e internet sem 

fio para instalações c o m o plataformas marítimas. 

A possibil idade mais interessante que se está 

abrindo para a Jevin é a de usar os recebíveis dos 

próprios contratos da Petrobras como garantia de 

f inanciamentos. 

Entretanto, o endiv idamento não é a única forma 

de capitalização disponível para PMEs com grande 

potencial de crescimento. Isso porque o perfil dessas 

empresas é o mais atraente para os fundos de 

investimento em participações, que injetam recursos 

nas organizações em troca de fatias majoritárias ou 

minoritárias das ações. "Há muitas empresas com 

condições técnicas de ganhar grandes contratos, 

mas sem condições comerciais ou financeiras para 

isso. É aí que entram os fundos de participação", 

explica Chameh. 

Em um momento de economia aquecida, muitas 

são as atividades no radar desses fundos. Toda 

a área de infraestrutura tem chamado bastante 

atenção, segundo Chameh. "As PMEs podem 

ser a porta de entrada dos fundos em setores 

estratégicos", explica Fragoso, da Deloitte. 

Entre esses setores, que Chameh afirma serem 

"irradiados" pelo crescimento da infraestrutura, 

estão áreas diversas, c o m o o mercado imobiliário, 

os serviços e o varejo. 

Também é variado o cardápio de modalidades de 

fundos que podem realizar esses investimentos 

estratégicos em empresas emergentes. Há aqueles 

que adquirem a total idade das corporações pagando 

um valor para os sócios, mas existem aqueles que 

compram só uma parte dos negócios em troca de 

injeções de capital nas empresas, como os fundos 

de private equity. 

Para atrair esses fundos, no entanto, as organizações 

precisam se sujeitar a uma reorganização do ponto 

de vista contábil e da governança corporativa. "O 

maior desafio que vejo para que uma empresa receba 

um investimento de um fundo de participações é a 

disparidade de interesses", avalia Chameh, da ABVCAP. 

Boas oportunidades para reorganizar o negócio 

e enquadrar-se nos padrões contábeis, fiscais e 

de governança corporativa podem até já estar 

disponíveis para as PMEs, mesmo que seus gestores 

ainda não saibam disso. "Mui tas empresas estão se 

adequando automat icamente a um padrão elevado 

de controles por meio de processos obrigatórios, 

como a adoção da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e 

do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)", 

explica Fragoso, da Deloitte. 

A própria entrada de um fundo como sócio 

consiste, no entanto, em uma grande oportunidade 

de profissionalização. A começar pela estrutura 

de comando , já que a vinda de um novo sócio 

exige que as figuras do dono e do executivo se 

separem, ainda que o proprietário cont inue no 

comando das atividades da empresa. "Essa mistura 

pode atrapalhar as estratégias de crescimento, por 

isso, a entrada de um fundo de participação não 

deve ser vista apenas como uma oportunidade 

de capitalização, mas também de readequação e 

profissionalização", afirma Chameh. 

Afinal, para enfrentar a novidade da concorrência 

estrangeira mais intensa, prevista para os próximos 

anos, é preciso disposição para mudar. 
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