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D
iariamente vivenciamos pro-
fundas e rápidas transforma-
ções, sejam do meio ambien-
te, das relações sociais, eco-
nômicas ou políticas. Nos úl-
timos tempos, a principal al-

teração deste processo foi a velocidade com
que tais mudanças aconteceram e foram per-
cebidas por todos nós. Este mundo, cada
vez mais rapidamente inovado graças aos
avanços tecnológicos, exige a criação de um
novo formato das relações com o ambiente
que nos cerca.

No setor empresarial, o fenômeno da globa-
lização ditou as novas características deste
“velho novo mundo”, nos campos da produ-
ção, da relação capital - trabalho, da geração
de renda. E exige que todos os elos desta gran-
de cadeia produtiva — governo, empresários
e sociedade civil — reajam com maior rapi-
dez. Neste processo estão envolvidas as 1,7
milhão de micro e pequenas empresas paulis-
tas, que representam 98% do total de estabele-
cimentos, empregam 67% do pessoal ocupa-
do e geram 20% do PIB.
Com apoio do Sebrae-SP e de sua rede de par-
ceiros, estes empreendedores estão atualizan-
do seus processos produtivos e gerenciais, re-
formulando seus conceitos, imprimindo uma
nova dinâmica às suas atividades.

Mas sabemos que, para atingir o nível de
competitividade que precisamos para estar en-
tre as nações mais desenvolvidas do mundo,
também é necessário um conjunto de políticas
públicas que permitam tratamento desigual
aos diferentes. Ou seja, desburocratização, de-
soneração tributária e maior acesso ao crédito.

Neste capítulo em especial — financiamen-
to — já avançamos sobremaneira. Pesquisa do
Sebrae-SP mostra que, entre 2005 e 2008, a
oferta de empréstimos às empresas de micro
e pequeno porte melhorou bastante.

Em 2005, apenas 6% das MPEs tinham
empréstimos bancários; em 2008 eram
20%. Dos que solicitaram empréstimos ban-
cários em nome da empresa, 89% tiveram o
pedido aceito pelo banco.

Entretanto, segundo os empresários en-
trevistados, os empréstimos continuam ca-
ros e burocráticos e, por isso, inacessíveis.

As principais fontes de financiamento uti-
lizadas pelos pequenos negócios são a nego-
ciação de prazos com fornecedores (68%),
cheque especial/cartão de crédito (51%) e
cheque pré-datado (47%).

Da parcela de empresas que desejam to-
mar algum tipo de empréstimo (41%), meta-
de demanda valores entre R$ 30 mil (comér-
cio) e R$ 80 mil (indústria), com finalidade
de comprar mercadorias (30%) e máquinas
e equipamentos.

A pesquisa também apontou que a redu-
ção das taxas de juros de mercado e da bu-
rocracia são medidas que estimulariam as
pequenas empresas a buscar financiamen-
to no sistema bancário.

Podemos inferir com base nestes dados
que temos duas situações distintas que me-
recem nossa atenção: o sistema financeiro
tem um grande nicho de mercado a ser ex-
plorado, desde que adeque suas normas ao
perfil das empresas e às suas necessidades e
possibilidades; os empresários precisam ad-
quirir a cultura do financiamento sustentá-
vel, que ajude a promover o aprimoramento
de processos, produtos e serviços.

As instituições financeiras públicas e priva-
das já despertaram para este enorme potencial
e vimos, nos últimos anos, um crescimento ex-
ponencial da oferta de crédito dirigida aos do-
nos de pequenos negócios e futuros empreen-
dedores. O governo do Estado de São Paulo
criou, inclusive, a Nossa Caixa Desenvolvi-
mento, que tem entre seus objetivos o fomen-
to à competitividade da pequena empresa.

Outra forma de financiamento que tem atin-

gido resultados positivos é o microcrédito,
com oferta de crédito a partir de R$ 200,00.

A mudança de comportamento do em-
preendedor com relação à tomada de em-
préstimo é uma tarefa a qual o Sebrae-SP
se dedica diuturnamente, quando prepara
estes empreendedores para que seus negó-
cios tornem-se mais produtivos, competiti-
vos e geradores de emprego e renda. Ao
mostrar a importância da tomada de crédi-
to responsável e produtivo, estamos contri-
buindo para reverter o ainda alto índice de
mortalidade deste segmento (atualmente
quase 56% não conseguem sobreviver até
o quinto ano de atividade).

Será uma verdadeira relação ganha-ga-
nha, onde todos serão beneficiados - empre-
sas mais competitivas, empresários melhor
preparados e entidades públicas e privadas
mais próximas do seu público-alvo.

“

Novas demandas apressam
a reação dasmicro e pequenas
Em São Paulo, segmento
engloba 1,7 milhão de
empresas e emprega
67% do pessoal ocupado

Em 2005, apenas 6%
das MPEs tinham
empréstimos
bancários; em 2008,
eram 20%. Dos
que solicitaram
empréstimos, 89%
tiveram o pedido
aceito pelo banco
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