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A
pesar de as pequenas e médias
empresas serem esmagadora
maioria no país e de emprega-
rem a maior parte dos brasilei-

ros, elas enfrentam tantos problemas que
quase 60% delas não conseguem chegar
ao quinto ano de vida, segundo estudo do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae). Isso gera uma
desgastante rotatividade de empresas e
empregos delas dependentes, que conti-
nuam enfrentando os mesmos proble-
mas. Segundo o estudo, os prejuízos de-
correntes da mortalidade dessas empre-
sas equivaliam ao preço de 811,7 mil veí-
culos populares e 20,6 milhões de com-
putadores em 2008. Alguns meses depois
de fechada a empresa, segundo o Sebrae,
31% dos empresários passam a ser em-
pregados em regime de CLT, 27% se tor-
nam autônomos e só 16% voltam a abrir
empresa, com 10% não encontrando ati-
vidade alguma.

A falta de capital é o principal motivo do
fechamento das empresas (17%), depois
vem a falta de clientes (15%) e a seguir
problemas de planejamento e administra-
ção (14%), falta de lucro (12%) e proble-
mas com sócios (11%).

O surgimento de iniciativas para facili-
tar a abertura e legalização das pequenas
empresas — como o pioneiro Sebrae, a Lei
Geral da Pequena e Média Empresa, o
Simples e a Rede Sim —, a burocracia ainda
é muito grande. Manter a empresa viva é
uma luta permanente. Primeiro é preciso
vencer as dificuldades para abrir a empre-
sa: documentação muitas vezes desneces-
sária, licenças em vários órgãos e níveis e
meses de espera pela liberação de docu-
mentos. Depois é preciso manter suas
obrigações burocráticas.

Segundo estudo da Serasa Experian, os
principais problemas das pequenas em-
presas brasileiras são elevada carga tribu-
tária, dificuldade para obter financia-
mento, mão de obra não especializada,
pouco investimento em recursos tecnoló-
gicos (pois não há dinheiro para investir),
insuficiência de capital de aporte, desco-
nhecimento do mercado, gestão ineficaz,
mistura de assuntos particulares com os
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da empresa, falta de integração com par-
ceiros comerciais, dificuldade para aten-
der clientes cada vez mais exigentes, falta
de controle dos processos e resultados,
concorrência do mercado informal.

A mão de obra tem sido um grande obs-
táculo em vários níveis. Em primeiro lu-
gar, os custos trabalhistas são altíssimos,
lembrando que só o INSS cobra cerca de
8% do salário do funcionário e correspon-
dentes 10% da empresa. Em segundo lu-
gar, nenhuma escola profissionalizante
forma mais mão de obra do que a pequena
e microempresa: 80% da população ocu-
pada. A atual economia aquecida, entre-
tanto, faz com que as pessoas treinadas se-
jam atraídas por empresas maiores e as
pequenas e micros se vejam às voltas com
novos e demorados treinamentos. Segun-
do o economista Marcel Solimeo, supe-

rintendente institucional da Associação
Comercial de São Paulo, “o nó desse pro-
blema está no baixo nível de educação da
população. Aqueles que têm melhor nível
de escolaridade vão para o setor público
ou para empresas maiores.”

Outro problema sério é a falta de acesso
ao crédito bancário, que esmaga muitas
empresas. A situação começou a melho-
rar com o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social desembolsan-
do uma fatia maior de sua carteira de cré-
dito para as pequenas e médias empresas
(21% em 2008, o que significou R$ 17,6
bilhões — uma expansão de 45,4% em re-
lação a 2007, segundo dados da Experi-
dian Serasa). Mas para as empresas com
pouco capital o acesso ao crédito só é pos-
sível com altas taxas de juros e elevado
número de garantias.

Males recorrentes causam alta
mortalidade da pequena e média

Marcel Solimeo, da Associação
Comercial de São Paulo:

a baixa escolaridade está por
trás do problema da mão de obra

Para o empresário José Marcos Boni
Costa, da Marco Boni, que fabrica
produtos de toucador e tem mais
de 360 funcionários, “desonerar a folha
de pagamentos seria uma revolução
bem-vinda”. Outra urgência é a reforma
tributária, pois há impostos em cascata.
“Sem contar a extensa lista de outros
impostos, o ICMS, por exemplo, traz de
volta os tempos da Idade Média, em que
cada estado-feudo cobrava pedágio das

mercadorias que por lá passavam”,
brinca. “Além disso muitos Estados
instituíram a Substituição Tarifária (ST)
que, em vez de ser paga pela loja
depois de vender o produto, é paga pelo
fabricante antes de chegar na loja”.
Mais um grave problema das pequenas
e médias corporações é a
inadimplência: pelo menos 560 mil
empresas do universo do Simples
têm débitos com a União, Estados

e municípios. E as dívidas junto
a bancos. Em setores pontuais,
o problema é mais grave, como
aconteceu com indústrias têxteis
atingidas por recentes enchentes
na região serrana do Rio e em outras
regiões, ou como o setor calçadista
do Sul, que teve expressiva queda
de exportações por causa do
câmbio desfavorável. Falta um
planejamento estratégico estatal

para lidar com esses problemas.
Um dos grandes problemas dos
empreendedores de primeira
viagem é o desconhecimento do
mercado. Estudo do Sebrae mostra
que, entre 2003 e 2007, 45% dos
empresários não sabiam o número de
clientes que teriam nem seus hábitos
de consumo, 30% desconheciam
os concorrentes, 28% não tinham
informação sobre fornecedores.

Primeiro os impostos em excesso, depois a inadimplência

Falta de crédito
bancário esmaga
muitas empresas.
A situação começa
a mudar com o
BNDES, que desde
2008 tem reservado
21% de sua carteira
de crédito ao
segmento específico

Henrique Manreza
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