
Oportunidade é o que não 
falta para as micro e pe
quenas empresas brasi

leiras no setor de infraestrutura, 
principalmente quando o país se 
prepara para um evento como a 
Copa do Mundo de 2014. Para 
aproveitar este momento, o Ser
viço de Apoio às Micro e Peque
nas Empresas (Sebrae) fez um 
estudo sobre os negócios que se 
abrem com a organização e rea
lização da Copa e identificou 
930 oportunidades para micro 
e pequenas empresas nos setores 
de construção civil, tecnologia 
da informação e comunicação, 
turismo e produção associada 
ao turismo - que inclui gastro
nomia e artesanato -, comércio 
varejista, vestuário, madeira e 
móveis, agronegócio e serviços. 

De acordo com o presidente 
nacional do Sebrae, Luiz Barreto, 
além do levantamento desses da
dos, o estudo mostrou os requi
sitos que as pequenas empresas 
devem cumprir para atender a 
essa demanda, que incluem do
cumentação, certificações, avan
ços de gestão etc. Por isso, a enti
dade decidiu desenvolverum pro
grama, o Sebrae 2014, com inves
timentos de R$ 80 milhões, para 
capacitar e orientar os pequenos 
empresários a cumprirem esses 

requisitos e também trabalha
rem na articulação com as gran
des empresas, que são as princi
pais demandantes de produtos 
e serviços no primeiro momento 
das obras. "Uma obra de estádio 
ou mobilidade urbana, por exem
plo, certamente é tocada por uma 
companhia maior, mas ela terá de 
subcontratar serviços de vigilân
cia, alimentação e uniformes dos 
funcionários das obras. Há ainda 
a possibilidade de vendas em to
das as esferas de governo, desde 
que cumpridos todos os requisi
tos legais", explica. 

Como as obras de reforma e 
construção de estádios e de mo
bilidade urbana começaram, já 
há pequenas empresas fazendo 
negócios. Em alguns casos, o 
Sebrae ajuda nessa articulação, 
como é o caso do convênio que 
firmou em junho com a Associa
ção Brasileira de Infraestrutura 
e Indústrias de Base (Abdib). 
Com o convênio, o Sebrae vai 
qualificar as pequenas empre
sas para serem fornecedoras das 
associadas da entidade. 

De acordo com Barreto, nes
ta fase pré-eventos, o setor que 
concentra mais oportunidades 
é o da construção civil. Somente 
nessa área, foram identificadas 
128 oportunidades de negócios 

nas 12 cidades-sede dos jogos 
da Copa. Agora, cada Estado 
está fazendo seu levantamento 
em seminários com a participa
ção de pequenos empresários. 
O Sebrae já apresentou a meto
dologia no Rio de Janeiro e Dis
trito Federal. Todas as 12 cida
des receberão o seminário. 

Todos esses preparativos se 
justificam, porque as estimativas 
do mercado são, afirma Barreto, 
de que a Copa do Mundo poderá 
movimentar R$ 180 bilhões na 
economia brasileira, somando 
investimentos públicos e priva
dos e volume de negócios gera
dos até 2014. Como o segmento 
de micro e pequenas empresas 
responde por 20% do Produto In
terno Bruto (PIB), ele estima uma 
participação semelhante nos ne
gócios da Copa, o que seria equi
valente a R$ 36 bilhões. 

"Isso significa duas grandes 
possibilidades de desenvolvi
mento para as micro e pequenas 
empresas. Primeiro, a realização 
de negócios com o aumento de 
faturamento. Em segundo lugar, 
e talvez o mais importante, o 
desenvolvimento empresarial. 
O contato com grandes empre
sas e o esforço para atender aos 
requisitos de contratação coloca
rão as micro e pequenas empre
sas em outro patamar, em con
dições de continuar crescendo 
mesmo depois da realização da 
Copa do Mundo", ressalta. 

Barreto destaca outras gran
des obras de infraestrutura em 
andamento no país, que criam 
inúmeras oportunidades de de
senvolvimento para as micro e 
pequenas empresas. É o caso do 
porto de Suape, das usinas de 
Belo Monte e Jirau. Nesses casos, 
a entidade vai usar a mesma me
todologia do programa Sebrae 
2014, promovendo seminários, 
convênios e orientação para 
apoiar as pequenas empresas 
para que participem das grandes 
obras no país, seja diretamente 
ou como fornecedoras das gran
des companhias. 
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Para algumas pequenas em
presas, como a Drakar Engenha
ria Ltda., de Brasília, que faz pro
jetos de engenharia e executa 
obras, os pedidos de orçamento 
de projetos voltados para a Copa 
do Mundo começaram. De acor
do com Francisco Castro Júnior, 
diretor-presidente da empresa, 
ele foi consultado por duas re
des de hotéis, por vários restau
rantes e lojas que querem estar 
preparados para atender os tu
ristas, porque a cidade é uma 
das sedes da Copa. Em todos os 
casos, as reformas são para os 
banheiros, piso, iluminação, 
ampliação das instalações, ins
talação de ar-condicionado. No 
caso dos hotéis, os pedidos in

cluem paisagismo e acessibili
dade para os cadeirantes. 

"Alguns clientes querem co
meçar as obras no próximo se
mestre. É o caso dos hotéis, que 
precisam estar com as instala
ções em ordem para poder fechar 
contratos com as delegações de 
jogadores que participarão da 
competição. Algumas obras vão 
demorar mais de um ano. Para 
poder atender a essa demanda, 
vamos investir na qualificação 
de mão de obra. Até o fim do ano, 
vamos treinar 50 funcionários, 
entre azulejistas, eletricistas, 
pintores etc. em cursos do Senai e 
do Sebrae", explica Castro Júnior. 

Em sua opinião, a qualifica
ção de mão de obra será um dos 

grandes desafios que sua empre
sa irá enfrentar para atender a 
essa demanda, que deverá cres
cer à medida que se aproximar 
a data da Copa. Ele acredita que 
a competição entre as empresas 
de engenharia irá se acirrar tam
bém e aí quem tiver mão de obra 
qualificada vai se diferenciar e 
poderá cumprir os prazos e ofe
recer serviços de qualidade. 

No caso da Casalit Indústria e 
Comércio de materiais de Cons
trução Ltda., o maior desafio será 
o aumento das i nstalações de sua 
fábrica de blocos de concreto, si
tuada em Duque de Caxias, no 
Rio de Janeiro, e cuja produção 
não requer muita mão de obra. 
Segundo Luiz Chichierchio, di
retor comercial da empresa, se
rão investidos R$ 5 milhões para 
dobrar a produção em 2012 em 
função das obras da Copa, deven
do passar dos atuais 1 milhão de 
blocos de concreto por mês para 
2 milhões. "Nós fornecemos blo
cos de concreto para o consórcio 
responsável pelas obras do está
dio do Maracanã, formado pelas 
empresas Odebrecht, Andrade 
Gutierrez e Delta, mas esperamos 
que surjam novas oportunida
des", afirma. A expectativa dele 
é de que novos pedidos surjam 
para obras em restaurantes, vias 
da prefeitura e obras de acesso 
ao metrô da Barra. 

Em Santos, a Ruy de Mello Mil-
ler - Advocacia Empresarial Por
tuária também se prepara para 
crescer, mas seu foco é outro. Espe
cializada no setor marítimo e por
tuário, a empresa está se moderni
zando para atender às demandas 
do pré-sal na Bacia de Santos. De 
acordo com Thiago Miller, sócio-
diretor da empresa, o escritório 
está investindo na formação dos 
seus profissionais, especialmen
te no aperfeiçoamento da língua 
inglesa. "Estamos ampliando as 
instalações e contratando novos 
profissionais para atender à de
manda crescente do setor. Serão 
cinco novos postos de trabalho 
até o fim do ano", afirma. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 76-77, ago. 2011.




