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Opinião

De acordo com o Comitê Gestor de Internet, 61% das
MPEs não tem um site. Por Ana Maria Magni Coelho

Micro e pequenas empresas
e a nova economia

E m p re e n d e d o r i s m o
atual adota modelos
menos rígidos
de relacionamento
e gestão

O
ano é 2022. Há no Bra-

sil cerca de 1,8 milhão
de micro e pequenas
empresas (MPE) do se-

tor de serviços, de um total de
cinco milhões de MPEs - isto se
considerarmos apenas as empre-
sas participantes do Simples Na-
cional. De 2012 até aqui, o per-
centual de crescimento foi de
33%, o que retrata a realidade de
um setor que se reinventou. A
partir da robustez que já existia
há dez anos – com participação
em 56,1% do PIB, segundo o IBGE,
a dinâmica do setor criou novos
modelos de negócios, novas es-
tratégias de atendimento, com
espaços cada vez maiores de
co-criação com os stakeholders,
além de necessidades de consu-
mo difíceis de imaginar há uma
década. Quem pensou em uma
vida igual à da família Jetson, o
famoso desenho futurista, talvez
tenha que esperar um pouco
mais para ver os carros voando
pelas ruas, mas o conceito e a
aplicação das smarties cities em
2022 já trazem excelência em
mobilidade, segurança, além de
diversos e-services que não con-
ceberíamos existir.

O comportamento inovador e
participativo no jeito de consu-
mir também criou demandas
que exigiram soluções criativas
para segmentos como automoti-
vo, beleza, saúde, bares e restau-
rantes, turismo, economia criati-
va e digital. Só para citar a vasta
diversidade de empresas de ser-
viços atendidas pelo Serviço Bra-
sileiro de Apoio à Micro e Peque-
na Empresa (Sebrae). O setor em-
pregava em 2012 cerca de quatro
milhões de pessoas. Sem falar
dos Empreendedores Indivi-
duais (EI) que chegaram a quase
900 mil, de um total de 2,5 mi-
lhões. Os dados são da Relação
Anual de Informações Sociais
(Rais/2010). Em dez anos, as em-
presas mais competitivas já in-
corporaram as melhores práticas
de negócios sustentáveis - preco-
nizados anos antes na Rio+20 e
Rio92 – inovando em processos,
produtos e mercado sempre com
foco na contínua melhoria de sua
produtividade e na qualificação
de pessoas.

Aliás, é o fator humano que
confere aos serviços a intangibi-
lidade de que tanto se fala. Para
se ter ideia do que isso significa
há exemplos clássicos: quanto

custa um corte de cabelo? Qual o
valor de um pacote turístico?
Quanto se paga por um almoço
em São Paulo? Quanto custa um
show de MPB? As respostas de-
pendem da qualidade do serviço
prestado, da pessoa por trás da
ação, do valor percebido pelo
cliente – que participa direta-
mente no contexto e no ambien-
te da prestação do serviço – e que
pode escolher entre pagar R$ 30
ou R$ 300 para cortar as madei-
xas, digamos. Agradará mais a
empresa que proporcionar ao
cliente uma inesquecível expe-
riência de consumo. Relaciona-
mento é a palavra de ordem.

Vale lembrar que muitas vezes a
prestação de serviço está associada
a um produto. Ao falarmos em ser-
viços, não nos referimos apenas a
um setor da economia, mas um va-
lor cada vez mais transversal e de-
terminante na competitividade de
vários outros setores. Duvida? Vol-
temos, então, ao ano de 1961. No
clássico americano Breakfast at Tif-
fany's, traduzido no Brasil como
Bonequinha de Luxo, Audrey Hep-
burn, a protagonista que vive uma
garota de programa, visita a joa-
lheira Tiffany's nos momentos em
que sente que algo não vai bem em
sua vida. “Nada muito ruim pode-
ria acontecer com você lá”. Na úni-
ca vez em que entra na loja para
comprar, pede ao vendedor algo
em torno de US$ 10. Há opções,
mas o casal protagonista não en-
contra “algo romântico” por este
valor. A solução vem de um aten-
cioso vendedor: contrariando as
regras da empresa, ele grava a ini-
cial dos apaixonados no anel rece-
bido como brinde em um pacote
de biscoitos. O vendedor – uma
pessoa qualificada, flexível e com
capacidade de se adaptar – oferece
aos clientes uma experiência única
e que atende ao seu desejo. De lá
para cá muita coisa mudou: nasci-
da em 1837, talvez a loja ainda
exista pela capacidade de inovar
no atendimento, no modelo de ne-
gócio e de se adaptar às mudanças
sociais e tecnológicas das últimas
décadas. E essas regras valem para

os pequenos negócios também.
O contexto também muda a

cada dia. Entretanto, persiste o
desafio de integrar os negócios
tradicionais ao universo de uma
nova economia. De acordo com
dados do Comitê Gestor de Inter-
net no Brasil (CGI.br), 61% das
MPEs não têm sítio na internet. O
número é mais alarmante quan-
do tratamos exclusivamente das
microempresas: 73% estão fora
da rede. Quando se fala de pre-
sença digital, o setor de turismo é
dos que mais avançou. O agente
de viagens deixou de ser a única
fonte confiável para indicar des-
tinos, viagens, passagens. A
maioria das transações pode ser
feita on line. Entretanto, quando
o cliente decide visitar uma
agência física de turismo, ele de-
seja mais que um roteiro de via-
gens. Ele quer um serviço. Serão
competitivas e diferenciadas as
empresas que entenderem que
turismo, tecnologia, vendas,
qualidade e inovação fazem par-
te de um novo jeito de empreen-
der: o jeito de servir.

Não dá para colocar o pé no
freio e retardar as mudanças ex-
perimentadas até aqui. Sairão
vencedoras as empresas criati-
vas, inovadoras e que apostarem
no capital humano - associado a
um cardápio de novas tecnolo-
gias disponíveis - como diferen-
cial competitivo capaz de ala-
vancar sua participação no mer-
cado e, por conseguinte, impul-
sionar a economia nacional. É
preciso reconhecer um universo
criativo e digital capaz de gerar
negócios perenes e de distribuir
riquezas. O novo empreendedo-
rismo tem tudo a ver com proto-
tipagem, aceleração, modelos
menos rígidos de relacionamen-
to e gestão. As chamadas star-
tups, empresas nascentes inten-
sivas no uso tecnologia, são óti-
mos exemplos dessa realidade.
Estamos prontos! Em dez anos,
a economia será completamente
transformada por novos mode-
los de negócio. O ano, na verda-
de, é 2012. O futuro é agora.

Ana Maria Magni Coelho é gerente do
Sebrae Nacional. Pedagoga com
especialização em Coaching Executivo,
tem MBA em Gestão de Projetos e
Gestão Empresarial. Também é
pós-graduada em gerente de Cidades e
Gestão do Conhecimento e Capital
I n te l e c t u a l .
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No pacote logístico, governo dá
vários passos no rumo certo

U
ma saudável dose de realismo fez
o governo dar uma guinada e
deixar, pelo menos
provisoriamente, a rota do
intervencionismo estatal para a

uma maior participação privada nos projetos
de infraestrutura do país. A mudança foi
sacramentada ontem com o anúncio de um
pacote de R$ 133 bilhões em obras a serem
gastos em 25 anos — a maior parte dos
recursos, nos primeiros cinco anos. Mais do
que a novidade dos projetos, muitos deles
não incluídos nos dois programas de
aceleração do crescimento, ou o montante a
ser investido, foi a alteração essencial da
forma com que essas obras serão construídas
e geridas. O governo, até segunda ordem,
ressuscitou o modelo das Parcerias
Público-Privadas, que dormia nas gavetas das
boas intenções. Com um punhado de boas
ideias serão anunciados em breve programas
para modernização dos portos e aeroportos e
medidas para reduzir o custo da energia.

Atacando as privatizações, o governo
Dilma tem, porém, se aproximado aos
poucos do seu espírito. No início do ano, as
operações de três dos maiores aeroportos do
país, Viracopos, Brasília e Guarulhos, foram
concedidas a grupos privados. Agora, com o
seu “Programa de Investimento em
L o g í s t i c a”, a divisão de tarefas entre Estado e
empresas parece ter ganhado corpo. “O
melhor que o Estado pode oferecer”, disse a
presidente Dilma Rousseff, “é o
planejamento e a gestão dos recursos
públicos”, com reforço da regulação. À
iniciativa privada caberá a execução e a
exploração mais eficiente dos projetos.

Há vários outros modelos possíveis, como o
das privatizações puras, mas os governos
petistas foram eleitos prometendo
descartá-las. Os avanços atuais do governo
Dilma são passos salutares em boa direção. A
presidente corrige orientações seguidas no
primeiro ano de mandato, marcado por boa
dose do voluntarismo estatista, e busca um
novo caminho. Há menos ideologia e mais
pragmatismo nas recentes ações e planos que
vêm à luz em profusão. Um dos motivos é a
realização de dois dos mais importantes
eventos esportivos mundiais no Brasil, a Copa
do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.
Além de bilhões em jogo, um fracasso à luz

do dia, transmitido para todo o mundo,
arruinaria boa parte da reputação econômica
e política que o país conquistou em mais de
uma década.

Outro motivo, este vital, e ainda não
reconhecido explicitamente, é que a
capacidade do Estado para gerir projetos e
dar-lhes realidade é perto de nula. Os
estragos de corrupção no Ministério dos
Transportes, aos quais os programas agora
divulgados estariam ligados, e as baixas
execuções dos PACs são dois exemplos
eloquentes da impossibilidade de se obter
respostas rápidas e eficazes na máquina
estatal. A ressurreição das PPPs pode fazer
parte dessa constatação.

Além disso, engessado no Orçamento, o
Estado não tem recursos à altura das
necessidades de infraestrutura do país, para
não citar outras. Essa equação ainda não
fechou e é preocupante. Houve acerto em
encerrar estruturas mal concebidas, como a
que entregava à Valec a tarefa de construir
ferrovias, cuja responsabilidade agora
passará para o setor privado. A criação de um
Operador Nacional Ferroviário permitirá, por
exemplo, a quebra de monopólios com o
direito de passagem às empresas que dele
precisarem, aumentará as receitas do Estado
e ampliará a eficiência dos investimentos.

Mas todos os planos que têm saído do forno
pressupõem financiamentos de longo prazo
pelo BNDES, a taxas subsidiadas pelo Tesouro,
que já repassou ao banco R$ 250 bilhões nos
últimos anos. A porta para novos repasses
continua aberta. É vital que fontes privadas de
financiamento entrem em cena. O governo
planeja destravar mecanismos de empréstimos
de longa duração, como as debêntures de
infraestrutura, mas, pragmaticamente,
resolveu agir já em um momento delicado para
as empresas brasileiras.

Os investimentos em ferrovias e rodovias não
passam de 0,5% do PIB ao ano, valor que ainda
precisaria crescer mais 4,5% do PIB para que o
país apenas chegasse à taxa de gastos do México
e Peru. Mas quando Dilma disse que
“investimento é a palavra-chave hoje”, indicou
outra mudança importante. Há limite para os
pacotes de incentivos ao consumo, que pouca
coisa poderão fazer se a capacidade de ampliar
a produção e a eficiência produtiva não for
rapidamente expandida.
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Text Box
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