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ProgramaAgentesLocaisampliaonúmerodebolsistasquevãotrabalharparaaproximarempresas
de institutosdepesquisa.Hoje,54%das companhiasmenoressãoconsideradas‘não inovadoras’

N
a segunda quinzena de se-
tembro entrou em campo
em São Paulo — maior con-
centração demicro e peque-
nas empresas (MPE) no país
— a primeira turma de bol-

sistas do programa Agentes Locais de Inova-
ção (Ali), uma das mais ousadas iniciativas
da parceria Sebrae/CNPq no incentivo às
MPE para aderirem aos programas de inova-
ção. Esta primeira turma de 60 agentes do
programa em São Paulo é constituída por
profissionais de 15 áreas distintas, com for-
mação superior. O projeto terá um total de
450 participantes no estado e será implan-
tado em três ciclos. Outros 390 bolsistas já
estão em fase de capacitação. Eles vão pro-
mover ações de inovação nas empresas
aproximando-as de institutos de pesqui-
sas, centros tecnológicos e universidades,
com o propósito de promover a melhoria
da competitividade.
“Em campo, eles coletarão dados para

avaliar o grau de competitividade e inova-
ção de cada empresa e, junto como empresá-
rio, vão elaborar umplano de inovação, vali-
dado por um técnico do Sebrae”, explica Sér-
gio Ricardo, coordenador do Ali no estado.
Estes 450 Alis de São Paulo praticamente do-

bramonúmero de agentes comque o progra-
ma conta até agora no país. Atémaio último,
eram cerca de 500 e acompanharammais de
14 mil empresas. A meta ao dobrar o quadro
é levar orientações sobre inovação a 25 mil
negócios, sendo 14 mil só no estado.
AoAli nacional, emparte pode ser atribuí-

do o fato das MPE estarem sobrevivendo
mais. Em 2011, segundo o Indicador Serasa
de Falências e Recuperações, o número de
pedidos de falência de MPE foi menor que
nos dois anos anteriores. Foram 1.143 em
2011; 1.233 em 2010; e 1.512 em 2009. “Os
dados da Serasa coincidem com os do Se-
brae, o quemostra o aumento da taxa de so-
brevivência das MPE. A cada 100 negócios,
73 sobrevivemnos dois primeiros anos, con-
siderados os mais críticos”, afirma o presi-
dente do Sebrae nacional, Luiz Barretto.
O fato é que nos últimos 10 anos, as MPEs

adquiriram grande relevância nas políticas
públicas de desenvolvimento econômico im-
plementadas no país. Segundo o superinten-
dente regional do Sebrae-SP, Bruno Caeta-
no, um levantamento recente realizado pela
entidade mostra que no Brasil há 6,5 mi-
lhões de MPEs que faturam até R$ 3,6 mi-
lhões por ano. Na última década um bom
contingente delas aderiu aos programas de

inovação definidos tecnicamente pela ado-
ção de um novométodo produtivo; o lança-
mento de um produto ou serviço; e o acesso
a novos mercados. A inovação, destacam os
especialistas, foi umdos fatores decisivos pa-
ra as MPE converterem-se numa importan-
te alavanca para a elevação dos níveis de em-
prego e renda no país. De acordo comoDiee-
se, elas respondem por mais da metade do
total de empregos formais gerados no Brasil
e correspondem a mais de 90% das empre-
sas brasileiras.
Mas, apesar da adesão crescente, a última

pesquisa do Sebrae indica que 54% das 6,5
milhões deMPEs são consideradas “não ino-
vadoras” - ou seja, não adotaram a nenhum
dos três requisitos básicos de inovação.
Do contingente de 46% de empresas

que aderiram, 25% adotaram novos proces-
sos de produção; 24% um novo produto ou
serviço; e 17% conquistaram umnovomer-
cado. Ainda há dificuldades reais que con-
tribuem para que mais da metade das
MPEs constituídas no país ainda esteja fora
de qualquer programa de inovação. Uma
delas, é a ideia persistente entre os peque-
nos empresários de que inovação está res-
trita às empresas de grande porte ou àque-
las de base tecnológica.

APOIO

“Os dois primeiros
anos são os mais
críticos para
as empresas: de
cada 100 negócios,
73 sobrevivem”

Luiz Barretto
Presidente do Sebrae

Nacional

■ REFORÇO
O total de participantes
do projeto Ali em
São Paulo será de

450

Nosúltimosdezanos,micro, pequenasemédiasempresasganharammaior relevâncianaspolíticaspúblicasdedesenvolvimento

TEXTO ARISTEU MOREIRA

Aumentam açõesdeincentivo
parapequenasaderiremàinovação

■ META
Número de empresas
que vão receber
orientação deve ser de

25mil

■ REALIZADO
Número de empresas
que já receberam
orientação

14mil
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“
maior dificuldade para disse-
minar inovação, segundo o su-
perintendente do Sebrae-SP,
Bruno Caetano, é a desinfor-
mação. “O micro e pequeno
empresário pensa:‘inovar

não é para mim’. Ele crê que os programas
de inovação são só para a indústria e para a
grande empresa de base tecnológica. Contu-
do, a inovação é para todos os segmentos da
indústria, comércio, serviços e agronegócio
e para empresas de qualquer porte”, reflete.

Outra dificuldade, aponta o especialista é
a distância entre as MPEs e as fontes de co-
nhecimento, as universidades, centros de
pesquisas, incubadoras universitárias e de
centros de tecnologia, quando há um gran-
de número centros do gênero no Brasil, co-
mo as incubadoras de projetos e as três Cia-
tecs, companhias de desenvolvimento de
polos de alta tecnologia instaladas em Cam-
pinas (SP). Como terceira dificuldade, Caeta-
no aponta o medo do risco: “muitas MPEs
não buscam e não aderem aos programas de
inovação porque não aceitam mudanças
nos processos de suas empresas por medo
do fracasso”.

Ao lado das dificuldades reais, prevale-
cem os mitos. E dentre estes, um dos mais
fortes é o de que o BNDES só apoia grandes
empresários quando, de fato e pelo menos
nos últimos 10 anos, o apoio à inovação tor-
nou-se prioridade estratégica para o banco.
“A pequena empresa hoje precisa ser compe-
titiva, precisa fazer mais e melhor que seus
concorrentes. E estes são atualmente são de
todo o mundo. A saída da MPE é a inovação
— fazer diferente e ter a capacidade de se
reinventar constantemente”, afirma Hele-
na Tenório Veiga de Almeida, chefe do De-
partamento de Inovação, Avaliação e Conhe-
cimento do BNDES.

A executiva explica que o banco financia
a inovação das pequenas e médias empresas

por entender que a principal característica
delas é o seu potencial de crescimento. “O
BNDES entende que o pequeno porte é um
estágio inicial para a empresa alcançar um
horizonte e um porte maior no futuro. Daí o
banco ter vários programas (cinco linhas de
financiamento, dois fundos específicos e no-
ve programas) com o objetivo de fomentar
inovação no segmento”, afirma.

Desde 2003, o banco criou o Cartão BNDES
para as micro, pequenas e médias empresas
financiarem investimentos e pagamentos
de bens e serviços. O cartão dispõe de um li-
mite de crédito pré-aprovado de até R$ 1 mi-
lhão por banco emissor e prazos de três a
quatro anos para pagamento de débito. De
acordo com o BNDES, até julho deste ano, fo-

ram emitidos 67 mil novos cartões. Em 10
anos a instituição financeira de fomento já
emitiu 535 mil no total.

O balanço do BNDES indica que no primei-
ro semestre deste 2012, o volume de finan-
ciamentos concedidos pelo cartão cresceu
49% na comparação com igual período de
2011. Dos R$ 37,2 bilhões disponibilizados
para micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs) entre janeiro e outubro de 2010, as
MPEs receberam mais da metade, atingindo
um montante de R$ 19,3 bilhões — o equiva-
lente a 52% dos desembolsos destinados ao
setor. Em 2002, haviam recebido apenas
6,5%. Assim, as MPMEs praticamente tripli-
caram sua participação no volume total de
desembolsos do banco na última década.

Divulgação

Crença de que os programas de inovação são apenas para as grandes e distância das fontes
de conhecimento, como universidades, são dois grandes entraves na avaliação de especialistas

A

CAPACITAÇÃO

Mudançasreforçamcaixaapós20anos

Um dos
instrumentos
do banco
para financiar
as empresas
menores é
o Cartão BNDES.
Até julho deste
ano, foram
emitidos 67 mil

Faltade informaçãoé aprincipal
dificuldadeparaodesenvolvimento

Apaulista Jodeclanbuscou ajudaparasefortalecernomercadodeautopeçasegarantircrescimentoanualde20%

A pequena
empresa hoje
precisa ser
competitiva,
fazer mais e
melhor que seus
concorrentes.
A saída então
é a inovação —
fazer diferente
e ter a capacidade
de se reinventar
constantemente

Helena Tenório Veiga de
Almeida

Chefe do Departamento de
Inovação, Avaliação e

Conhecimento do BNDES

TEXTOS ARISTEU MOREIRA

N
os seus primeiros 20 anos de vida, a
Jodeclan (nome formado pelas síla-
bas dos nomes sócios fundadores
João, Décio, Cláudio e Norberto)

não ousou implantar grandes mudanças de
gestão. Situada em São Bernardo do Campo
(SP, desde o início, há 24 anos, a empresa se
especializou na produção de protótipos para o
setor automotivo tanto das peças internas
quanto externas dos veículos. “Quando há
mudança de ano/modelo do veículo a gente re-

cebe o design da montadora, elabora a modifi-
cação e entrega à fabricante o protótipo da pe-
ça pronta”, conta Iran Braga Ramos, filho do
fundador João, sócio da empresa.

Com a aposentadoria do pai, em 2004, e a
saída dos sócios pioneiros, Iran assumiu as ré-
deas do negócio e dividiu a empresa em duas
áreas: ferramentaria e manutenção de máqui-
nas e equipamentos. Em 2008, ele procurou o
Sebrae para uma parceria que dinamizasse a
empresa. “Fomos ao Sebrae para melhorar nos-

sa mão de obra, serviços, produtos, processos
de gestão financeira e empreendedorismo. Re-
sultado: em 2008 tínhamos dois empregados.
Hoje temos 17. E de lá para cá, aumentamos
ano após ano a margem de lucro média em
20% — um pouco menos este ano em função
da crise”, afirma Iran. Crise que não o impede
de acalentar mais projetos. “Ano que vem va-
mos ampliar a parte de máquinas, de usina-
gem e de corte de materiais, adquirindo má-
quinas a laser ou jatos d'água”, revela.

■ IMPULSO
Em 2008, a Jodeclan
tinha dois empregados,
hoje são

17
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 set. 2012, Suplemento: micro, pequenas e médias empresas, p. A2-A4. 




