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DA AGÊNCIA SEBRAE

Lembrar os feitos do
passado e renovar os
compromissos com o
desenvolvimento futu-

ro das micro e pequenas em-
presas (MPE) brasileiras. Es-
se foi o tom dos pronuncia-
mentos oficiais durante as
comemorações dos 40 anos
do Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Se-
brae), realizados nesta terça-
feira,  na sede nacional  da
instituição, em Brasília.

Diante de uma plateia for-
mada por ministros de esta-
do, secretários-federais, par-
lamentares, prefeitos, empre-
sários e colaboradores, o pre-
sidente do Conselho Delibe-
rativo Nacional do Sebrae,
Roberto Simões, lembrou o
peso das MPE na economia
nacional. “O segmento absor-
ve 52% da mão de obra ocu-
pada. Daí vem o reconheci-
mento da importância do Se-
brae, que sempre foi o defen-
sor maior das MPE”, declarou.

Melhorar o acesso ao crédi-
to, diminuir a burocracia e au-
mentar a competitividade fo-
ram algumas das ações em que
a instituição se envolveu nas
últimas quatro décadas lem-
bradas pelo diretor do Conse-
lho Deliberativo. “Todas essas
conquistas revelam dedicação
e competência do quadro téc-
nico do Sebrae”, disse.

Simões afirmou que a insti-
tuição precisa celebrar a data
porque foi capaz de cumprir
sua missão, mas que o futuro
não deve passar em branco.
“Não temos como descansar
sobre os louros conquistados
porque o Brasil cresce muito e,
hoje, está entre as maiores eco-
nomias do mundo. Isso traz
ainda mais responsabilidades”.

Compromissos

Sobre os compromissos pa-
ra os próximos anos das pe-
quenas, médias e microem-
presas, Simões apontou a ne-

cessidade de dobrar a partici-
pação destes empreendimen-
tos no Produto Interno Bruto
(PIB) nacional, que hoje é de
20%, além de melhorar a in-
serção desse segmento nas
exportações, que representa
apenas 1% do total. “O Sebrae
tem condições de encarar es-
ses desafios, mas não o fará
sozinho. As parcerias serão
ampliadas. Juntos podemos
continuar a concretizar os so-
nhos”, afirmou.

O presidente do Sebrae,
Luiz Barretto, também rea-
firmou a importância de pla-
nejar o futuro. “Completar 40
anos é muito simbólico. Fe-
lizmente, os sonhos não en-
velhecem. A maturidade faz
a gente transformar os so-
nhos em metas”, disse logo
na abertura, para, em segui-
da, lembrar o trabalho diário
dos empregados da institui-
ção nos quatro cantos do ter-

ritório nacional. “Vocês são a
alma do Sebrae”, afirmou.

Desafios

A exemplo do diretor do
Conselho Deliberativo, o pre-
sidente do Sebrae também
destacou os desafios para a

Sebrae: 40 anos de apoio 
às pequenas empresas

EMPREENDEDORISMO

próxima década. “Esse não é o
momento de olhar só para trás.
Estamos olhando para o futu-
ro, para os próximos dez anos
e planejando qual será o lega-
do que iremos deixar para a
economia brasileira”, afirmou.

Segundo Barretto, nos úl-
timos 40 anos o cenário eco-
nômico brasi leiro  mudou
bastante. Nesse período, o
País pulou da décima segun-
da economia mundial para a
sexta, com reflexos no mer-
cado de trabalho e  no do-
méstico, que se fortaleceu e
viu o número de formaliza-
ções crescer de forma consi-
derável. Com isso, o presi-
dente do Sebrae lembrou que
a instituição também preci-
sou se modernizar para al-
cançar seus objetivos. “Hoje,
atendemos no balcão, mas
também ampliamos a assis-
tência a distância, pelo tele-
fone ou internet”, disse.

Perfil

Ele também comentou a
alteração no perfil dos em-
preendedores brasileiros nas
últimas quatro décadas, em
um movimento que acompa-
nhou o desenvolvimento eco-
nômico do País. “No passado,
a maior parte dos brasileiros
que abria negócio o fazia por
necessidade”, lembra, acres-
centando que o cenário eco-
nômico impelia muitos cida-
dãos a empreender. “O mer-
cado de trabalho estava difí-
cil, então a pessoa abria um
comércio, investia em um ser-
viço para sobreviver. Hoje, a
principal motivação para em-
preender é a oportunidade de
negócio”, apontou o presi-
dente da instituição.

O ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), Fernando
Pimentel, representou a pre-
sidente Dilma Rousseff no
evento e  encerrou os  pro-
nunciamentos oficiais. Pi-
mentel também lembrou a
trajetória da instituição, que,
segundo ele, foi da ditadura
à democratização. “Temos
um patrimônio para mostrar
nos últimos 40 anos. E o Se-
brae faz parte dele”, acres-
centou o ministro.

Pimentel destacou ainda o
esforço da instituição na for-
malização de aproximadamen-
te 2,5 milhões de Microem-
preendedores Individuais
(MEI) nos últimos anos. “O Se-
brae é a cara do Brasil. Que o
País continue sendo o guia dos
nossos sonhos”, concluiu.
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Na cerimônia, Barretto destacou a transformação da economia brasileira e do perfil dos empresários

Instituição se planeja para continuar o trabalho de capacitação e destes negócios, que
absorvem 52% da mão de obra ocupada no País. Outro objetivo é elevar as exportações 

20%
A participação

das MPEs no 
PIB é de 20%

Uma das metas anunciadas
pelo Sebrae é de dobrar este

percentual nos próximos anos
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Alguém duvida que o trabalho voluntário contribua
para o desenvolvimento pessoal e profissional de
quem o pratica? Há mais de uma década, quando al-
guns institutos passaram a avaliar a extensão do vo-
luntariado na iniciativa privada, os benefícios obtidos
por "quem faz" só se confirmam.

Especialistas em Recursos Humanos dizem que o
trabalho voluntário aguça a criatividade e o espírito
de equipe e desperta outras qualidades das pessoas,
como ter iniciativa, saber ouvir os outros e respeitar a
diversidade.

Algumas empresas dão preferência a adeptos do vo-
luntariado na hora de contratar e somam pontos para
eles também nas promoções. Não por acaso, o volunta-
riado é mais frequente nas grandes corporações, sejam
nacionais ou estrangeiras, uma vez que elas têm mais
condições, logísticas inclusive, de abraçar ações que se
multipliquem por diferentes localidades. 

Isso não significa que pequenas e médias empresas
abdiquem do seu papel cidadão. Com o passar do tempo,
a participação dessas organizações cresce de maneira ex-
pressiva. Característicos desse segmento são os projetos
oriundos da iniciativa informal dos funcionários que, de-
pois, são adotados pelas empresas. 

Ação social das empresas
Desde o final dos anos 1990, o Ipea (Instituto de Pes-

quisa Econômica Aplicada) acompanha a participação
do setor privado brasileiro na área social. A primeira edi-
ção da Pesquisa Ação Social das Empresas revelou que
59% das empresas do país (cerca de 465 mil organiza-
ções) desenvolviam ações em benefício da comunidade.

A segunda edição da pesquisa abrangeu o período en-
tre 2000 e 2004 e destacou 69% de participação, o que
correspondeu a aproximadamente 600 mil empresas
com atuação em voluntariado. Em 2004, essas empresas
aplicaram cerca de R$ 4,7 bilhões em ações sociais.

Anualmente, o 5 de dezembro registra o Dia Interna-
cional do Voluntariado, desde que a ONU instituiu a data
em 1985. Mas, no dia a dia das empresas, o dia do volun-
tariado pode ocorrer duas vezes ao ano, no primeiro e no
segundo semestres, por exemplo. Há empresas estran-
geiras estabelecidas no Brasil que seguem o calendário
da matriz e participam de um dia do voluntariado global,
realizado simultaneamente em outros países. No entan-
to, todas as ações são locais, adequadas às necessidades
das comunidades beneficiadas. Muitas delas se esten-
dem por mais de um dia.

Assim, as empresas praticam um voluntariado móvel,
que às vezes ocorre em horário de expediente, ao longo
do ano, de acordo com planejamento específico. Colabo-
radores também se mobilizam em épocas tradicional-
mente vinculadas à solidariedade, como a Páscoa, o Dia
das Crianças, o Natal.

Idosos e meio ambiente têm merecido mais atenção
de projetos voluntários, em decorrência da melhor com-
preensão do significado da sustentabilidade e do notável
crescimento da população de idade avançada.

Exemplo recente
Em 5 de outubro, mais de 3,7 mil colaboradores do

Grupo Telefônica participaram do Dia dos Voluntários,
realizado em 21 municípios.

No Brasil, essa foi a sétima edição do programa social
que o grupo promove em 24 países e que, neste ano, teve
a adesão global de cerca de 12 mil colaboradores.

A responsabilidade por um dia de atividades em
âmbito nacional coube à Fundação Telefônica Vivo,
em conjunto com as áreas de Recursos Humanos e Co-
municação. A expansão geográfica decorrente da inte-
gração da Telefônica com a Vivo propiciou a criação de
comitês regionais com autonomia para traçar planos
de ações locais.

Além dos comitês, o uso de novas tecnologias apli-
cadas ao chamado "voluntariado digital" intensificou
o trabalho que beneficiou 31 entidades de todas as re-
giões do país.

Entre as ações, foram realizadas reformas prediais e
mobiliárias, de jardinagem, pintura, grafitagem, ofici-
nas de reciclagem e de recuperação de playgrounds.
Também ocorreram atividades lúdicas e de recreação.
Em São Paulo, uma parceria com a ONG SOS Mata
Atlântica resultou em uma ação de reflorestamento na
zona Sul da cidade.
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