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O segundo trimestre de 2013 co
meça com o otimismo em alta. Pe
lo menos para pequenos e médios 
empresários. O nível de confiança 
desses empreendedores em rela
ção à economia brasileira aumen
tou 2,7% na comparação com o pri
meiro trimestre do ano, atingindo 
75,2 pontos, contra 73,2 pontos re
gistrados no período anterior. O 
crescimento do otimismo foi 
constatado em todos os setores 
da economia e em todas as re
giões do País. 

Criado em 2 0 0 8 pelo Instituto 
de Ensino e Pesquisa (Insper), o 
Índice de Confiança do Empresá
rio de Pequenos e Médios Negó
cios no Brasil ( IC-PMN), surgiu 
para atender a uma demanda do 
Banco Santander. "Construímos 
o indicador baseado em índices 
que já eram usados na Europa", 
diz o pesquisador do Insper José 
Luiz Rossi Júnior. Segundo ele, o 
indicador representa uma parcela 
importante da economia do País e 
preenche lacuna deixada por indi
cadores da macro economia, vol
tados a grandes empresas. 

O dono da Sanders Digital, Ra
fael Jakubowski, joga nesse time 
de otimistas. Ele conta que sua 
empresa de marketing digital es
tá em atividade há dois anos e 
tem como meta crescer 2 0 0 % 
em 2013. "O mercado está condi
zente com essa projeção. Esta
mos fazendo mais parcerias, con
quistando novos clientes e a 
equipe não para de crescer." 

"Percebo que as pessoas estão 
mais otimistas do que no ano pas
sado. Janeiro normalmente é 
um mês tranquilo, mas neste 
ano trabalhamos em ritmo acele
rado, o que demonstra mudança 
de cenário em relação ao ano pas
sado, que foi frustrante em nível 

geral", afirma o dono da produto
ra Arizona, Marcus Hadade. 

Ele conta que tinha grande ex
pectativa para os anos de 2011 e 
2012, por antecederem os gran
des eventos esportivos. "Nós 
prevíamos um crescimento 
mais agressivo, mas tivemos de 
suar muito para crescer 17% no 
ano passado", afirma. 

A esperança de Marcelo Lico, 
da Crowne Horwath Brasil, é de 
que 2013 seja melhor do que o 
ano passado. Mesmo com cresci-. 
mento médio de 3 0 % ao ano, a 
empresa de consultoria e audito
ria tem como meta crescer 4 0 % 
este ano para cobrir o processo 
de expansão pelo qual está pas
sando. "Como prestamos servi
ços de alto nível, temos de cres
cer todos os anos para conseguir 
reter e oferecer benefícios aos 
nossos profissionais." 

Mais cauteloso e nada otimis
ta está o fundador da DryWash, 
empresa de lavagem de veículos 
a seco, Lito Rodrigues. "O que 
noto é que existe uma oscilação 
muito grande. Os empresários vi
vem numa montanha russa e is
so é muito ruim porque dá bas
tante insegurança." 

Segundo o ele, existem alguns 
gargalos que atrapalham cada 

vez mais o crescimento econômi
co. "O apagão de mão de obra e a 
questão tributária, na minha opi
nião, apontam uma tendência de 
piora." Rodrigues afirma que de 
um ano para cá a carga tributária 
aumentou violentamente. " A i n -
segurança jurídica, principal
mente em relação à área traba
lhista aumentou exponencial
mente e tem desestimulado mui
ta gente a investir em operações 
que tem risco ou em operações 
que necessitem de mão de obra 
intensiva que é o meu caso." 

O diretor de Segmentos do 
Santander, Gilberto Abreu, afir
ma que entre os usos que a insti
tuição faz desse dado, está a defi-

nição da estratégia comercial e 
de crédito do banco. "Ele é um 
primeiro sinal que aponta a ten
dência da atividade econômica, 
porque captura a percepção que 
o empresário tem a respeito do 
dia a dia do seu negócio." 

Segundo Abreu, outro grande 
uso do indicador microeconômi-
co é o de relacionamento com 
clientes do banco. "Atendemos 
grandes e médios empresários 
que usam I C - P M N como mais 
um elemento para gestão." 

Ele diz que associações de clas
se e sindicatos também usam os 
dados, porque abrangem um gru
po econômico que absorve mui
ta mão de obra. 
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