
Ao que parece, 2012 é o ano
de destaque para as micro,
pequenas e médias empresas,
(MPEs), já que o segmento
tem ganhado atenção
especial de todo o mercado,
sobretudo do setor
financeiro. Isso tem de
fato acontecido? Qual
é o resultado?
Sim. O setor financeiro acordou,
começando por atender ao meu
ramo, o de automóveis, que é o
sucesso do presente. Isso fez
com que fossem abertas oportu-
nidades para o ingresso de MPEs
no universo do crédito. Com o
acesso às linhas de financiamen-
to, os pequenos empresários
passam a comprar coisas que
até então faziam parte apenas
de um sonho e não da realida-
de. E essa nova realidade que o
pequeno empreendedor está tra-
zendo para a economia nacio-
nal é apenas o início. O sistema
financeiro viu o quanto estava
perdendo por não atender aos
pequenos.

Do total de empresas no
Brasil, qual o percentual
formado por MPEs e quanto
elas geram de emprego?
Cerca de 95% das empresas no
Brasil são de pequeno porte,
que juntas detêm 60% da mão
de obra empregada no país.

Por que as instituições
financeiras demoraram tanto
a se voltar para as MPEs.
Havia alguma indisposição
contra esse perfil de empresa?
Não tinham nada contra, mas ha-
via um receio, dúvidas, como,
por exemplo, se era interessante
dividir a atenção dada aos 5%
das empresa de grande porte,
responsáveis por 60% da receita
da instituição financeira, com as
MPEs que davam retorno de 35%
a 40%, mas que eram pouco co-
nhecidas pelos bancos.Essa falta
de conhecimento abria uma bre-
cha para que os cuidados toma-
dos fossem exagerados.

Mas o que mudou agora?
Recentemente, o Banco
do Brasil anunciou a abertura
de uma linha de crédito

direcionada às MPEs...
Os bancos perceberam que era
importante não só pelo retorno
financeiro que teriam, mas tam-
bém pela imagem social. Por
exemplo, aqui na Feira do Em-
preendedor (realizada de 25 a
28 de outubro em São Paulo),
além das instituições públicas
como a Caixa Econômica, te-
mos também agentes financei-
ros privados, como o Santander
e o Bradesco, que até me convi-
dou para fazer uma foto.

Mas até então as instituições
bancárias eram vistas com
maus olhos pelos
empreendedores?
Essa história de que o banco é
bandido não existe, não é nada
disso. Nós (os pequenos) preci-
samos deles, assim como eles
precisam de nós. Outra coisa,
na medida que o banco empres-
ta, ele vigia, porque o R$ 1 que
ele tem a receber do pequeno
empresário é tão importante
quanto o R$ 1 milhão do grande.

Então as instituições
financeiras estão de fato
convencidas de que é
vantajoso fazer negócio com
os pequenos empresários?
As pessoas aprenderam a fazer
poupança, a administrar o di-
nheiro, o patrimônio, pois come-
çam a pensar no futuro. Então,
isso leva o banco a oferecer mui-
to mais que um financiamento.
Essa consciência surgiu tam-
bém no governo, que percebeu
que politicamente era importan-
tíssimo despertar para isso.

Apesar desse avanço, as MPEs

ainda sofrem com as altas
cargas tributárias. Há alguma
saída no curto prazo?
O prolongamento do prazo de
pagamentos de tributos é uma
boa alternativa, pois acaba ge-
rando mais incentivos ao inves-
timento. Isso já está sendo pro-
posto pela Federação do Comér-
cio de São Paulo (Fecomercio)
que propõe o pagamento dos tri-
butos em até seis meses.

E, quanto a inflação, qual
o melhor caminho para
mantê-la controlada?
O maior instrumento nesse sen-
tido é fomentar a competição,
com o aumento da oferta de pro-
dutos disponíveis no mercado.
Mas para que ela seja estimula-
da é preciso acabar com a buro-
cracia e os altos tributos. Isso
impede uma maior oferta de
produtos no mercado.

Mas, ao reduzir juros e
tributos, a percepção
das esferas do governo
é de perda de receita.
É muito importante prestar a
atenção nesse ponto. Há espa-
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IDEIAS EM DESTAQUE

“O sistema financeiro
despertou para o potencial
das pequenas empresas”

“

Com um currículo exemplar, conquistado por longos
anos de experiência, Alencar Burti, que já foi presidente
da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave) e da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), hoje está à frente do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mostran-
do um espírito empreendedor e ávido por novos conheci-
mentos, apesar de seus 82 anos. “Eu costumo falar que
estou na quinta infância, pois me permite argumentar
que ainda preciso conhecer mais. Do auge das minhas oi-
to décadas de vida, tenho consciência do que ainda não
sei. Estar na quarta idade é horrível”, brinca ao conver-
sar com oBRASIL ECONOMICO, durante intervalo na Feira do
Empreendedor, aberta ao público até ontem no Expor
Center Norte, em São Paulo.

Em entrevista exclusiva, Burti afirma que o acesso
dasmicros, pequenas emédias empresas (MPEs) aomer-
cado financeiro começa a ganhar escala depois de lon-
gos anos de batalha. Segundo ele, a porta para esse su-

cesso, responsável por proporcionar investimentos e am-
pliar a capacidade produtiva e tecnológica, é o reconheci-
mento de que esse grupo representa 95% do universo
de empresas no Brasil e gera 60% dos empregos. “Os
bancos perceberam que estavam deixando de fora um
público importante para eles”, afirmou.

Isso acontecia, de acordo com Burti, por haver receio
e dúvidas sobre o segmento. “Na prática os bancos pensa-
vam da seguinte maneira : vale a pena dividir a atenção
dispensada aos 5% do público, formado por grandes em-
presas, e responsável por 60% da receita da instituição
financeira com os 95% formados pelos pequenos, que ge-
ram retorno de 35% a 40%?”, refletiu, mencionando que
o universo dasmicro e pequenas empresas ainda era pou-
co conhecido pelos bancos. “Essa falta de conhecimento
abria uma brecha para que os cuidados tomados contra
os possíveis riscos fossem exagerados”, frisou.

Burti também refletiu sobre a burocracia e a alta car-
ga tributária brasileira, consideradas dois grandes inibi-

doras dos investimentos privados, apontadas ainda co-
mo responsáveis pelo elevada taxa de mortalidade das
MPEs. “O índice chega hoje a 29% no primeiro ano. Esse
percentual caiu bem quando comparado aos 52% com-
putados na primeira gestão do Sebrae, há 10 anos, mas
ainda é muito. E os responsáveis por isso são a burocra-
cia e os altos tributos”, opinou.

Apesar de divulgar que o Sebrae está trabalhando em
um projeto nesse sentido, que será apresentado à Assem-
bleia Legislativa, o presidente da entidade diz que sem um
esforçoconjunto da sociedadeorganizada, exercendopres-
são sobre a realidade, o problemanão será superado. “Sem
isso, não vaimudar. Esse excesso de burocracia leva ao au-
mento da informalidade. Quem não sobrevive, fecha e vai
atrás de outras alternativas. Não se podematar quemquer
crescer”, disse. Para ele, há dois tipos de empreendedo-
res: aquele com vocação natural e o que nasce da neces-
sidade de sobrevivência. Contudo, ambos precisam de
apoio para crescer e progredir.

Os bancos
aprenderam que
financiar os
pequenos negócios
é interessante,
não apenas do
ponto de vista
financeiro, mas
também pela
imagem social

Para o presidente do Sebrae, os bancos nacionais estão começando a desenvolvermais linhas de crédito
direcionadas aos empreendimentos de pequeno porte — o que promete revolucionar a economia brasileira

ENTREVISTA ALENCAR BURTI Presidente do Sebrae São Paulo
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ço para redução desses dois fa-
tores, que levarão ao aumento
da receita, e não o contrário.
Veja, a diminuição de tributos
estimula o surgimento de mais
produtos, que consequente-
mente gerarão mais arrecada-
ção. É um efeito multiplica-
dor. O que é mais vantajoso,
trabalhar dessa forma ou conti-
nuar estimulando a informali-
dade? O pequeno empreende-
dor vai mudar o mundo.

O cenário começa a se
mostrar mais favorável
às MPEs, mas a taxa de
mortalidade do segmento
ainda é muito elevada...
É verdade. Ela chega a 29% no
primeiro ano. Esse percentual
caiu bem quando comparado
aos 52% computados na primei-
ra gestão do Sebrae, há 10 anos,
mas ainda é muito. E os respon-
sáveis por isso são a burocracia
e os altos tributos.

Muitas vezes um negócio não
dá certo e o empreendedor
busca uma nova ideia para pôr
em prática. Mas a dificuldade

ao fechar a primeira empresa
pode ser um complicador...
Isso acontece por conta da buro-
cracia. É preciso fechar a empre-
sa em várias instâncias, no mu-
nicípio, no estado, na esfera fe-
deral, na secretaria de meio am-
biente. Essa dificuldade encon-
trada leva o empresário a dar
continuidade à nova empresa,
mas quando vai em busca de cré-
dito no mercado para fomentar
o novo negócio não consegue o
dinheiro.

Há algum projeto do Sebrae
para resolver essa questão
e também agilizar o prazo de
abertura de novas empresas
que hoje levam um tempo
médio de 119 dias?
Estamos trabalhando junto com
o Sindicato das empresas de ser-
viços contábeis (Sescon) em um
projeto nesse sentido o qual con-
ta com o apoio do governo do
estado e que será em breve en-
viado à Assembleia Legislativa.

Então essa ação será
suficiente?
Estamos lutando, mas se a socie-

dade não se organizar e fizer
pressão para que essa burocra-
cia seja eliminada, não vai mu-
dar. Esse excesso de burocracia
leva ao aumento da informalida-
de. Quem não sobrevive fecha e
vai atrás de outras alternativas.
Não se pode matar quem quer
crescer.

Como o sr. classifica a
burocracia?
Ela é um vírus altamente conta-

minante. É preciso ficar atento a
ela. Quando se tira de um lugar,
rapidamente surge em outro.

O Sebrae foi um dos
responsáveis por colocar
as demandas das MPEs
em evidência?
O Sebrae vem se movimentan-
do nesse sentido há 40 anos.
Nós fizemos um novo motor e
uma nova roda, que nem o auto-
móvel, que passou a dar uma ve-
locidade importante ao setor.

Na sua opinião, o que pode
ser feito para incrementar
os negócios do segmento?
Gostaria de mudar, futuramen-
te, essa classificação de MPEs.
Ao invés de chamá-los de mi-
cro empresários, eu os chama-
ria de nanoempresários. Não é
muito melhor?

Qual a razão para isso?
Quando se fala em micro, a asso-
ciação que se faz é a micróbio.
Então chamá-los de nano é mui-
to melhor, que pode ser associa-
do à criança por ser pequeno ou
a essa fantástica nanotecnolo-

gia que faz coisas absurdas den-
tro de uma indústria e é bem re-
cebida por todos. Essa seria
uma das fórmulas para mudar
conceitos, aliás já começou.

Uma pessoa nasce
empreendedor ou se torna
empreendedor?
É preciso mostrar ao cidadão
que ele, ao trabalhar em uma em-
presa, já pode se considerar um
empreendedor. Pois, está ven-
dendo um conhecimento. Mas,
de fato, há dois tipos.

Quais?
Há pessoas que nascem com o
DNA de empreendedor, com vo-
cação natural. Um bom exem-
plo disso é Steve Jobs, fundador
da Apple. Ele não terminou a fa-
culdade, mas dava aula para pro-
fessores naquilo que fez. O ou-
tro tipo é aquele que se torna
empreendedor por necessida-
de, porque precisa se manter.
Geralmente é alguém que per-
deu o emprego e precisa sobrevi-
ver e a alternativa que encontra
é abrir um negócio.

E qual o trabalho do Sebrae
com esses dois perfis?
Ao Sebrae cabe detectar quem é
o vocacionado e quem precisa
de ajuda. Mas é importante sa-
ber que os dois podem trabalhar
juntos.

Então as escolas não
são tão importantes
para os natos?
É importante lembrar que uma
coisa não pode prescindir a ou-
tra, se não houvesse escola, la-
boratório, ele não poderia fazer
o que fez.

As grandes empresas são
melhores que as pequenas?
As grandes um dia foram peque-
nas e para chegar lá elas precisa-
ram sonhar e superar obstácu-
los. Uma grande empresa não é
grande por si só.

Para se tornar grande, o que
um pequeno empreendedor
precisa fazer?
“Não tome elevador, suba esca-
da”. Costumo usar essa metáfo-
ra para explicar que todos apren-
dem a cada etapa, em cada de-
grau percorrido. Cada passo so-
ma conhecimento e quando se
chega à cobertura dá-se mais va-
lor a tudo quanto se aprendeu
no subsolo. O horizonte foi am-
pliado e isso traz mais responsa-
bilidade. Além disso, se o Brasil
deseja fortalecer sua indústria é
preciso que tragam os pequenos
para atuarem juntos. O cresci-
mento da classe C e D trouxe es-
sa nova dimensão à economia e
todos passaram a ser importan-
tes. O Sebrae esta ensinando a
ter sucesso e para isso coloca-
mos à disposição do empresário
um núcleo de inteligência. ■

Rodrigo Capote

“O índice de
mortalidade das
micro e pequenas
empresas ainda
é elevado, com
taxa de 29% no
primeiro ano
de vida. Mas
caiu de um patamar
de 52% ao longo
da última década

AlencarBurti: “Asgrandesum dia forampequenas,masparachegar láénecessáriosonharaltoesuperarmuitos obstáculos”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.




