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TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2013

Governo vai ajudar PMEs a exportar
União faz acordo com bancos para facilitar acesso de empresas de pequeno porte a operações de crédito voltadas a vendas para o exterior

● Peso na economia

As micro, pequenas e médias
empresas brasileiras são responsáveis por mais da metade dos
empregos oferecidos no Brasil.
Elas também respondem por
20% do PIB brasileiro.
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R$ 290 mil. Já para o quiosque,
o interessado precisa desembolsar até R$ 160 mil.
Grandes redes como o
Habib's também enxergaram o
potencial desse mercado. O grupo tem a marca Box 30, que pretende ganhar espaço dentro do
conceito de refeições rápidas.
Inicialmente, o Box 30 vendia
basicamente salgados.
Atualmente, o cardápio foi
ampliado e contempla massas e
saladas. “Percebemos uma boa
fatia de clientes no horário do
almoço e resolvemos explorar
essa situação. Agora temos opções desde o café da manhã até
refeições rápidas”, afirma a gerente de franquias do Grupo
Habib's, Aurelisa Pereira.
A rede conta com dez unidades e espera assinar entre dois

e quatro contratos ainda este
ano. O investimento inicial não
será inferior a R$ 350 mil. “Sempre cuidamos muito da expansão, dentro de um plano mais
contido. Escolhemos locais estratégicos e lojas bem posicionadas”, diz Aurelisa.
Análise. De acordo com o diretor da consultoria Francap, André Friedheim, por se tratar de
produtocomcustounitáriobaixo, as franquias da área precisam escolher bem o ponto de
instalação: locais com grande
fluxo de pessoas o dia todo.
“É preciso ter muito giro, um
alto volume de vendas para sustentar a operação”, pontua.
O consultor não vê a tendência da alimentação saudável como impeditivo para o avanço
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DIRETOR DA FRANCAP

res especiais como camarão
com Catupiry. A marca nasceu
com atuação no delivery, mas
passou por uma reformulação e
trabalha atualmente a instalação de lojas e quiosques, que podem ou não fazer entregas.
No início, apenas com o delivery, os minisalgados representavam 80% das vendas e as opções maiores, 20%. Com o investimento em lojas e quiosques esse porcentual se inverteu. E Braga também planeja incluir uma linha de sobremesas
na rede em outubro.
A rede conta com três unidades e quer dobrar esse número
ainda em 2013. Para 2014, o proprietário da franquia, Edson
Braga, espera inaugurar mais
20 pontos. O investimento inicial para uma loja pode chegar a
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“Por se tratar de produto
com custo unitário baixo, as
franquias precisam escolher
bem o ponto, que precisa
estar em um local com
grande fluxo de pessoas”
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Micros tentam garantir prioridade em licitações

A

Segundo o Sebrae, se
a lei fosse seguida à risca,
receita com vendas para
administração pública
chegaria a R$ 120 bi
Murilo Rodrigues Alves
BRASÍLIA

As micro e pequenas empresas
terão, até maio do ano que vem,
um diagnóstico de como poderão ampliar os negócios com os
governos do Distrito Federal,
do Ceará, de Minas Gerais, do
Pará e do Rio Grande do Sul.
O Sebrae fechou acordo com
o Conselho Nacional de Secretários de Estados de Adminis-
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Sócios. Roberto Minelli e Rodrigo Mendes (direita) investiram R$ 1,5 milhão em rede que tem até coxinha de brigadeiro
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Opção para um lanche rápido,
os salgadinhos fritos ou assados são atualmente as apostas
de três redes de franquia, que
esperam lucrar alto com o gosto do brasileiro pelas coxinhas,
bolinhas de queijo e bolinhos
de bacalhau.
A Coxinha Du Chef é a mais
recente aposta nesse segmento.
Especializada em minicoxinhas
doces e salgadas, servidas em
um cone, a marca tem três lojas
próprias em São Paulo e começa agora sua expansão por meio
do modelo de franquias.
A marca foi criada no começo
deste ano por três amigos: Rodrigo Mendes, Renato Iarussi e
Roberto Minelli. Os dois primeiros empresários tinham um restaurante, mas queriam um negó-

cio com apelo mais popular e
ganharam a ajuda de Minelli na
sociedade. “Dentro da tendência de lojas com um único produto, pensamos na coxinha,
que é culturalmente conhecida
pelo brasileiro”, conta Mendes.
O diferencial da rede é a praticidade. “São servidas 12 minicoxinhas em um cone para o cliente não perder tempo e sair comendo pelo caminho”, disse
Mendes. Os sabores passam pelo tradicional frango, mas há
uma versão de bife à parmegiana. Os empreendedores também criaram a coxinha doce, de
brigadeiro ou doce de leite, feita com uma massa mais adocicada, inspirada nos churros.
O investimento para formatar a franquia, abrir a fábrica e
três lojas chegou a R$ 1,5 milhão. A expectativa do trio é
abrir mais duas unidades próprias e três franquias ainda em
2013 para fechar o ano com faturamento de R$ 1 milhão. Atualmente, uma loja está instalada
próxima à Praça da República e
outras duas no bairro de Santo
Amaro, em São Paulo.
A expectativa de crescimento
é alta para o ano que vem e a
meta é inaugurar 100 novas lojas. Abrir uma unidade da Coxinha Du Chef custa R$ 110 mil,
com faturamento médio mensal estimado de R$ 40 mil e lucratividade de 15%.
Também em São Paulo, a rede Salgados do Brasil é outra
que aposta em um cardápio
mais variado, que inclui sabo-
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Gisele Tamamar

veis para exportar, o que não
propiciouàsmicroempresasingressarem na globalização.”
ASecretariadaMicroePequena Empresa está trabalhando
para implantar num prazo de
até um ano o Portal Empresa
Simples,que entreoutrasmedidas,vaicriarumapraçaeletrônica de comércio internacional.
Batizado de “Simples Internacional”, o espaço proporcionaránegociaçõesdiretasentremicro e pequenas empresas de línguas portuguesa e espanhola.
Segundo dados do IBGE, as
micro, pequenas e médias empresasrepresentam20%doProduto Interno Bruto (PIB) brasileiro e respondem por 60% dos
empregos no País.
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No cardápio,
até coxinha de
brigadeiro
Coxinha Du Chef quer
ganhar mercado com
minisalgados servidos no
cone e espera abrir 100
unidades em 2014

Cota explicou que a medida
permite que as exportações de
bens mais baratos, como roupas e calçados, possam ser financiadas pelos bancos comerciaiscomgarantiasdaUnião.Segundo ele, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) atua basicamente nas operações de longo
prazo.
Paraosecretáriode Competitividade e Gestão da Secretaria
da Micro e Pequena Empresa,
Carlos Leony, a decisão do governo de aperfeiçoar o FGE garantirá às empresas de menor
porte condições para disputar
espaço no mercado internacional.“Elaslutamhojecombarreiras muitas vezes intransponí-
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veráocorrerembreve.Eleexplicou que houve uma longa discussão com os representantes
do bancos edaFederação Brasileira de Bancos (Febraban) sobreostermosdocertificado.Depois do parecer aprovado, a SBCE irá colocar em operação um
sistema que permitirá a emissão desse certificado para que
os bancos possam operar.

cio

plênciadoimportadoremfinanciamentosàexportação.Oseguro é lastreado nos recursos do
Fundo de Garantia às Exportações (FGE), do governo federal.AFazendaemiteoscertificados de garantias e a Seguradora
Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) presta assessoria
aogovernonaconcessão dasgarantias de crédito, calculando
os prêmios e analisando a viabilidade das operações.
Segundo o secretário adjunto
de Assuntos Internacionais do
Ministério da Fazenda, Rodrigo
Cota, o novo certificado aguarda apenas parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para começar a ser
oferecidoàsempresas,oquede-
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Depois de longa negociação
com os bancos comerciais, o
governo federal vai facilitar a
concessão de garantias da
União para operações de crédito às exportações das micro, pequenas e médias empresas. A medida deve ajudar
as vendas externas desse grupo de companhias, que tem
maior dificuldade de apresentar aos bancos garantias suficientes para comprovar que o
financiamento será honrado
mesmo se acontecer algum

problema no pagamento das
exportações.
OMinistériodaFazendaconcluiuodesenhode umcertificado de garantia, uma apólice, parasegurarasoperaçõesdecrédito à exportação com prazo inferiora dois anos, beneficiandoas
empresas menores. Hoje, o governoconcede o seguro somente para operações com prazos
superiores a dois anos, o que dificulta o acesso ao mercado internacional das empresas pequenas que produzem, por
exemplo, bens de consumo. Os
instrumentos de garantia, comooavalbancário,custammuito caro para essas empresas.
Osegurodecréditoéumaforma de garantia contra a inadim-

ed
u

Adriana Fernandes / BRASÍLIA

tração para identificar as oportunidades em compras públicas. Os trabalhos começaram
este mês e a expectativa é fazer
um levantamento do que o poder público mais procura e das
atividades com maior carência
de fornecedores.
A LeiGeral daMicroePequena Empresa, sancionada em
2006, prevê um tratamento diferenciado aos pequenos negócios nas licitações de até R$ 80
mil e participação de até 30%
dos contratos com grandes fornecedores quando existir a necessidade de subcontratações.
De acordo com o Sebrae, se a
lei fosse aplicada nas esferas
municipal, estadual e federal, a
receita das micro e pequenas

empresas com vendas públicas
abocanharia R$ 120 bilhões dos
atuais R$ 400 bilhões gastos
anualmente.
A aplicação da legislação nas
compras do governo federal fez
com que a participação das micro e pequenas empresas subisse 531% em dez anos, de R$ 2,9
bilhões, em 2009, para R$ 15,4
bilhões, em 2012. A fatia dos pe●

Mais segurança

Além do valor relativamente alto
em relação às vendas no varejo,
os contratos com a administração pública costumam oferecer
outra vantagem às pequenas empresas: pagamentos em dia.

quenos negócios nas compras
federais hoje está em 21%.
Municípios. Nas administra-

ções municipais, a situação é
bem diferente. Segundo o Sebrae, 1.173 prefeituras colocam
a lei em prática. Outras 3.977
avançaram na regulamentação,
mas ainda não a implementaram. O ritmo de implementação da lei está atrelado à priorização do tema nas agendas municipais. Junto com o levantamento, o Sebrae fará um trabalho de conscientização sobre a
importância dos pequenos negócios nas licitações.
O presidente do Sebrae, Luiz
Barretto, acredita que, com esse diagnóstico, haverá uma

aproximação entre ofertantes e
compradores. “Quando uma
prefeitura ou governo contrata
uma micro ou pequena empresa, o dinheiro da cidade continua dentro na cidade. Isso gera
mais renda e emprego.”
A ideia de Barretto é “socializar”iniciativasque jáestãodando certo. Em Barra do Ribeiro,
naregiãometropolitanadePorto Alegre, Wagner Lima conseguiuvencer licitaçãoparafornecer R$ 15 mil mensais em carnes
de segunda e ovos para a Penitenciária Estadual de Guaíba.
Desde maio, quando passou a
ter o governo estadual como
cliente, a receita mensal da Casa de Carnes Vitória subiu 15%.
Para dar conta do trabalho, a

desses negócios. “(A alimentação saudável) é uma tendência,
mas nos dias de hoje é mais na
teoria do que na prática. No futuro, as pessoas vão se preocupar mais e pode ser uma ameaça”, afirma.
A rede Coxinha Du Chef está
atenta a essa tendência e estuda
uma solução para “fritar” o salgado sem usar óleo – uma linha
industrial que utiliza o vapor.
“É uma solução para aumentar
a abrangência e a longevidade
do negócio”, afirma Mendes.

MAIS NA WEB
Leia os detalhes das
franquias na versão
digital desta matéria
www.estadaopme.com.br

empresa contratou mais um
motorista e planeja participar
de outras licitações este ano para fornecer os produtos a mais
quatro presídios da região.
Paraisso, Lima sabe queé necessário que as contas do negócio estejam em dia. A Casa de
Carnes Vitória venceu o pregão
preferencial depois que a empresa vencedora, que não era de
pequeno porte, foi inabilitada
justamente porque não dispunha de um dos documentos de
habilitação.
De acordo com o empresário, a administração estadual
exige que o açougue compre os
peixes de pescadores ou piscicultores locais. “É uma corrente que faz todo mundo ganhar”,
diz o microempresário. Segundo Lima, uma das principais
vantagensdefornecerparaogoverno é o pagamento em dia.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2013, Economia & Negócios, p. B16.
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