
As micros, pequenas e médias
empresas (MPEs) dos segmen-
tos da indústria de transforma-
ção, comércio e serviços apre-
sentaram resultado positivo
em seu faturamento no perío-
do de 2009 até o primeiro se-
mestre deste ano, quando re-
gistraram alta de 7,6%. Os da-
dos constam da pesquisa Indi-
cadores da Micro e Pequena In-
dústria divulgados ontem pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Seabrae-SP) em parceria com
a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).
Segundo o diretor-superin-

tendente do Sebrae, Bruno Cae-
tano, esse resultado indica que
as MPEs estão se recuperando
da crise financeira externa,
mostrando otimismo com o
mercado consumidor interno.
“Muitas empresas se prepara-
ram para datas sazonais como
o Dia das Crianças e Natal. Isso
indica que o segmento está con-
fiante”, reflete.
Enquanto o setor comoum to-

do oferece um indicador robus-
to, o desempenho da indústria
de transformação ficou bem
aquémcomo faturamento, cres-
cendo apenas 2,6% no último
semestre (veja quadro ao lado).
A falta de competitividade

acirrada frente aos produtos im-
portados e problemas estrutu-
rais como a alta carga tributária
e juros ainda elevados no perío-

do, levaram a esse resultado, se-
gundo aponta Bruno Caetano.

Gargalos
O professor de Economia da
Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo (PUC-SP), An-
tonio Correa de Lacerda, segue

a mesma linha de raciocínio e
destaca que o problema ainda
enfrentado de acesso aomerca-
do de crédito para financiamen-
to produtivo se torna também
um inibidor do crescimento
mais consistente das MPEs.
“Há casos em que o agente fi-

nanciador pede um valor de ga-
rantia muito acima do bem que
a empresa deseja financiar, de-
sestimulando seus investimen-
tos e consequentemente sua
competitividade”, afirma.
A falta também da busca de

inovação é outra pedra no cami-
nho da indústria. “Em virtude
do emaranhado tributário que
as MPEs precisam enfrentar,
não sobra tempo para o empre-
sário investir em um quesito
tão fundamental para competi-
tividade de sua indústria”, diz.

Para tentar eliminar esse gar-
galo, Bruno Caetano, do Se-
brae, conta que a entidade está
lançando este mês a ação Agen-
te Local de Inovação. “Vamos
mapear cada MPE com o objeti-
vo de identificar se utilizam
processos inovadores em seu
chão de fábrica”, explica. De
acordo com ele, após o levanta-
mento, um grupo de técnicos
do Sebrae passará a oferecer
consultoria gratuita com estra-
tégias voltadas às indústrias de
pequeno porte. ■

Investir em inovação, com
funcionários jovens e de men-
tes arrojadas, é a saída para as
pequenas indústrias escapa-
rem dos reflexos da crise finan-
ceira internacional. Esse é o
conselho de Luis Eduardo Mar-
condes Machado, da LDE, em-
presa atuante na área de mon-
tagem de projetos eletrônicos.

Segundo ele, o crescimento de
sua empresa e de muitas MPEs,
dependem do bom desempenho
de seus clientes: as grandes in-
dústrias. “E em um momento
de crise, como a de 2008, fomos
diretamente afetados, já que a
demanda de nossos clientes re-
cuaram, reduzindo consequen-
temente as nossas encomen-
das”, relembra.
Mas para manter abertas as

portas da LDE, Machado conta
que reduziu seu quadro de fun-

cionários, mantendo apenas as
mentes inovadoras que, segun-
do ele, foram responsáveis pelo
o que a empresa é hoje.
“Esses profissionais trouxe-

ramumavisão futurística por te-
rem um perfil arrojado, nada
comparado com o perfil conser-
vador existente entre empresá-
rios de mais de 50 anos de mer-
cado, como é o meu caso e de
muitos”, disse.

Alémdo capital humano,Ma-
chado destaca que ter um mix

diversificado de clientes é uma
alternativa que visa reduzir ris-
cos em momentos de crise.
“Nós por exemplo, atendemos
clientes como indústria hospita-
lar, bancos, indústria de auto-
mação. Sendo assim, quando al-
guns desses segmentos apresen-
tam dificuldades, temos respal-
do em outros”, explica.
Quanto ao problema encon-

trado com os agentes financei-
ros privados para financiamen-
to, o empreendedor revela que

esse problema é contornado
com o fornecedor, assumindo
esse papel. “É ele quem facilita
o pagamento, negociando o
parcelando do valor do bem”,
afirma, mencionando que os
bancos não apostam na capaci-
dade de crescimento das MPEs.
“Prova disso são as exigências
abusivas de garantias solicita-
das em troca do empréstimo,
muitas vezes equivalente ao va-
lor propriamente dito da em-
presa”, reclama. ■

COMANDO

Engenheiro agrônomo é indicado
como o novo presidenteda Embrapa

Cristina Ribeiro de Carvalho
ccarvalho@brasileconomico.com.br

O pesquisador Maurício Antônio Lopes é o novo presidente da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A nomeação do
engenheiro agrônomo foi publicada ontem no Diário Oficial da União.
Formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais,
Lopes é pesquisador da empresa desde 1989 e, há dois anos, assumiu
a diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa. ABr

Diversificação de mercado
também ajuda a diminuir
os riscos nos negócios

Projetos inovadores podemajudar empresas depequenoporte a superar crises

Receita dasMPEs de São Paulo
cresce 7,6%noprimeiro semestre
Contudo, indústria de pequeno porte registrou média de crescimento inferior, com alta de 2,6% no período
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Pessoal ocupado na micro e pequena indústria 
do setor de transformação, em %
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




