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Especial | Pequenas e médias empresas

Pe s q u i s a Empresas também
focam sustentabilidade e inovação

Interesse por
estratég ia
é crescente

RUY BARON/VALOR

Luiz Barreto, presidente do Sebrae: maior competitividade e o comportamento do consumidor estimulam investimento em planejamento e inovação

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

A disposição de pequenos em-
presários de investir em inovação
e planejamento estratégico para
ampliar seus diferenciais compe-
titivos foi uma das descobertas
de pesquisa realizada pelo Se-
brae e pela Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ) junto a par-
ticipantes do Prêmio para Com-
petitividade para Micro e Peque-
nas Empresas – MPE Brasil.

Além disso, o estudo destaca
também o esforço do segmento
em iniciativas para obtenção de
informações e medição de resul-
tados, que podem indicar maior
maturidade de gestão. Segundo
o presidente do Sebrae, Luiz Bar-
reto, a maior competitividade, o
comportamento do consumidor
e as exigências das grandes em-
presas em escolher fornecedores
de qualidade estimulam os in-
vestimentos em planejamento e
inovação. “Não só em produtos,
mas também em gestão do negó-
cio e adoção de práticas sustentá-
veis”, destaca Barreto.

Os dados mostram que de ca-
da cinco entrevistados, quatro
investem em inovação e 72,5%
contam com medidas de valori-
zação e reconhecimento de con-
tribuições à inovação por parte
dos funcionários.

Entre os 1.163 entrevistados,
62,6% fazem planejamento estra-
tégico, sendo que 74,3% medem
os resultados alcançados e 57,4%
se empenham em análise de
mercado, para sustentar a estabi-
lidade e o sucesso dos negócios.
Como reflexo da preocupação
com o cliente, 75,5% das empre-
sas contam com práticas de rela-
cionamento constante com o pú-
blico-alvo. Um dos resultados é
que 91,8% dos entrevistados con-
sideram dominar um nível entre
médio e alto no que diz respeito
ao conhecimento sobre o cliente.

“Fazer planejamento, acompa-
nhar métricas e entender as ne-
cessidades e expectativas do
cliente estão entre os fundamen-
tos da excelência competitiva”,
diz Francisco Teixeira Neto, coor-
denador do projeto na FNQ. De
acordo com ele, são medidas in-
dicativas de gestão baseada em
fatos, não em especulação. Ele
afirma que trata-se de medidas
essenciais para construir proces-
sos replicáveis e sustentáveis –
entre as participantes da pesqui-
sam mais da metade (58,3%) ado-
ta algum modelo de gestão, refle-
tindo a preocupação com a qua-
lidade deste quesito. “Buscar in-
formação de clientes é essencial
para fundamentar decisões. Por
exemplo, uma proposta de valor
pode não implicar menor preço

ou custo, mas apenas em mais
a g i l i d a d e”, afirma ele.

De acordo com Teixeira Neto,
planejamento e informações so-
bre os clientes, além de monito-
ria e avaliação de resultados, são
alguns dos principais fatores re-
comendados às empresas que
buscam melhoria em sua gestão
e a pesquisa mostra que os diri-
gentes de micro e pequenos ne-
gócios estão mais conscientes
que o sucesso não vem por acaso,
mas sim como resultado de um
conjunto de ações.

Mas ele lembra que cada um
dos critérios avaliados no MPE
Brasil pode ser levado em conta
por aqueles que desejam avançar
em competitividade e que o pró-
prio questionário preparado pa-

ra os participantes tem caráter
educativo indica o que é desejá-
vel para uma empresa de sucesso.
“Só o tópico inovação conta com
12 passos no questionário, indi-
cativos de necessidades para que
a cultura da inovação seja inter-
n a l i z a d a”, descreve.

Além do incentivo à equipe in-
terna, como detectado pela pes-
quisa, incluem-se, entre os estí-
mulos à inovação, quesitos como
a busca de fontes externas para
criação de cultura inovadora, a
alocação de recursos e a tolerân-
cia a falhas, observa o coordena-
dor do FNQ.

Centros de pesquisas, acade-
mia e fornecedores também po-
dem ser boas fontes em busca de
soluções inovadoras. “Um dos

principais investimentos pode
ser tempo para amadurecimento
das propostas”, afirma.

A limitação de recursos, entre-
tanto, ainda é a maior dificulda-
de enfrentada pelas micro e pe-
quenas empresas, apontada em
31,9% dos casos, segundo o le-
vantamento feito pelo Sebrae e
FNQ. A baixa maturidade dos
processos internos, as atividades
que estão interligadas interna-
mente e empregam os recursos
da empresa para gerar resulta-
dos e alcançar objetivos, ficou
em segundo lugar, com 22,4%.
No terceiro posto ficaram as si-
tuações adversas vividas por con-
ta do cenário econômico do país,
com 13,6%. Teixeira destaca que,
embora a competitividade e sus-

tentabilidade de um país exijam
atuação competitiva e sustentá-
vel dos pequenos negócios, eles
ainda enfrentam desafios como
o monitoramento das ações defi-
nidas para atingir os objetivos es-
tratégicos propostos. “Assim co-
mo possuir e controlar indicado-
res que possibilitem uma visão
sistêmica de seu desempenho”,
acrescenta Teixeira.

Outro destaque da pesquisa é
a preocupação com ética e res-
ponsabilidade social. A grande
maioria dos entrevistados
(93,2%) afirmou que o comporta-
mento ético nas relações inter-
nas e externas é valorizado pelas
lideranças da empresa e mais da
metade (57,5%) possui práticas
de responsabilidade social.

Premiadas expõem resultados de busca por qualidade
De São Paulo

As empresas premiadas ao
longo dos anos no MPE Brasil são
os melhores exemplos dos resul-
tados apontados pela pesquisa
entre os participantes. O Hotel
Villa Oeste, de Mossoró (RN),
destaque na categoria turismo
do ciclo 2012, ilustra os resulta-
dos da atenção ao cliente e da
aplicação dos conceitos de ges-
tão ao negócio. Inaugurado pelo
empresário Rútilo Coelho em
2003, com 30 apartamentos, o
empreendimento ganhou ex-
pansão em 2005, quando passou
a contar com 74 apartamentos e
três salas de eventos. No ano se-
guinte, foram agregados mais
dez apartamentos de categoria
superior, uma nova área de lazer,
a Cachaçaria Canacafé e o Espaço
Villa, que comporta eventos para
até 10 mil pessoas.

A única questão é que até o
surgimento do hotel ninguém da
família havia tido contato com o
segmento antes. Foi quando Die-
go Coelho, filho de Rútilo, resol-
veu apostar na capacitação. “Te -
nho formação na área de marke-
ting e entrei no programa Turis-
mo Maior, desenvolvido pelo Se-
b r a e”, relata. O contato com pro-

gramas de qualidade no setor le-
vou à adoção até de ferramentas
simples, mas eficazes, como a
pesquisa de satisfação com os
clientes, mas com um passo
além, como o retorno às observa-
ções de cada um. “Às vezes é tão
importante quanto a própria
p e r g u n t a”, diz Diego. A prática
do diálogo acabou sendo aplica-
da a outros públicos, como fun-
cionários, e hoje o índice de satis-
fação entre clientes gira em tor-
no de 98%. Já o ciclo de consulto-
rias decorrente da premiação te-
ve resultado inesperado — a revi-
são da missão criada em decor-
rência dos primeiros atendimen-
tos recebidos no início do negó-
cio. “A reavaliação é um dos pas-
sos intrínsecos do processo de
q u a l i d a d e”, diz o empresário.

Premiada como Destaque Ino-
vação no ciclo 2011 (o prêmio é
entregue no ano seguinte), a La -
certa Consultoria Ambiental, de
Salvador (BA), é um dos exem-
plos da valorização dos indica-
dores para avanços na gestão. A
empresa atende clientes como
mineradoras, indústrias, hotéis,
condomínios, consórcios de
energia, estaleiros, construção
civil e prefeituras e ficou em pri-
meiro lugar entre mais de 5 mil

empreendimentos concorrentes
na categoria. “Com apoio de con-
sultores do Sebrae e da FNQ, con-
seguimos mensurar de forma
precisa nossos pontos positivos e
negativos”, explicou o empresá-
rio Henrique Colombini Ribeiro.

Mesmo sem ter uma mercado-
ria tangível — seu produto é o co-
nhecimento, o que torna mais di-
fícil a mensuração — ele avalia ter
obtido os resultados de qualida-
de almejados e as ações facilita-
ram a organização da gestão in-
terna, melhorando o relaciona-
mento com clientes e funcioná-
rios. “Aprendemos a conhecer a
empresa como um todo”, avalia.
Segundo ele, com os questioná-
rios e as avaliações também foi
possível perceber alguns pontos
de economia de custos e formas
de captação de novos clientes.

Já a vencedora da categoria
agronegócios do Ciclo 2012, a
Fazenda dos Patos, de Serra do
Salitre (MG), ilustra os impactos
do foco em inovação e sustenta-
bilidade. Voltada à produção de
café de forma diferenciada, a fa-
zenda opera de forma sustentá-
vel e possui certificações como
Rainforest Alliance, UTZ, 4C’s e
Região do Cerrado Mineiro,
além de fazer parte da Bolsa Ver-
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Fazenda dos Patos, de Serra do Salitre foi vencedora em agronegócios

de, com reservas averbadas e
protegidas, controle sobre a
água e minimização do uso de
defensivos como proteção con-
tra doenças e pragas. Todos os
funcionários passam por treina-
mento ministrado pelo Senar,
bem como por programas volta-
dos a saúde e segurança. “Quere -
mos atuar de forma inovadora
na produção de café. E estamos
c o n s e g u i n d o”, atesta a enge-
nheira agrônoma Maria Alice
Rezende Sad, gestora da fazenda
e uma das quatro filhas do pro-
prietário Durleno de Rezende.

Outro premiado do mesmo
ciclo, o empresário Marcelo Gi-
menez, da Bios Computadores,
de Catanduva (SP), ilustra a oti-
mização dos resultados a partir
da aplicação de processos de
gestão mais estruturados. Com
formação técnica, mas pouco
conhecimento na área adminis-
trativa, Gimenez passou a adotar
na empresa conceitos obtidos
em cursos de gestão de negócios
promovido pelo Sebrae e pro-
moveu mudanças como focar as
vendas em produtos que pos-
suem serviços integrados, agre-
gando valor aos resultados —
mesmo mantendo no cardápio
produtos de informática mais

básicos, um dos exemplos resul-
tantes da nova estratégia são os
relógios de ponto, que precisam
de manutenção. “Os cursos fo-
ram importantes para aprimo-
rar a gestão”, avalia o proprietá-
rio da Bios, que hoje conta com
27 colaboradores.

O laboratório catarinense Vida,
de Videira, no meio-oeste do Esta-
do, é mais um que se beneficiou
de inovação e de programas de
formação em gestão, depois que a
empresária Maribel Gaio partici-
pou do Empretec, ministrado no

Brasil pelo Sebrae a partir de me-
todologia desenvolvida pela Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU). Vencedora da categoria
serviços de saúde, a empresa, fun-
dada em 2006, ganhou soluções
criativas como o Cartão Amigo Vi-
da, que rendeu o cadastro de mais
de 9 mil clientes com utilização de
uma extensa lista de serviços de
forma contínua. “Foi uma alterna-
tiva às dificuldades, nos primeiros
anos de trabalho, de conseguir
credenciamento em grandes con-
vênios”, diz Maribel.(MF)

Número de atendimentos indica maior interesse em inovação
De São Paulo

Com mais de 100 mil empre-
sas atendidas no ano passado
em soluções de inovação, o Se-
brae também registra aumentos
expressivos em volume de aten-
dimentos em outros programas
relacionados ao tema.

Um deles é o SebraeTec, ferra-
menta que permite a empresas
de qualquer setor econômico
acessar conhecimentos tecnoló-
gicos existentes e disponíveis em
instituições de ensino, pesquisa
e extensão tecnológica, por
meio de subsídio de até 80% dos
serviços de consultoria tecnoló-
gica individual (com até 400 ho-
ras a cada ano).

No ano passado, o SebraeTec
somou 57.591 mil empresas
atendidas, mais do que o dobro
do ano anterior (26.748). O

maior público atendido na área
de inovação e tecnologia é o de
pequenas empresas com uma
posição no mercado já consoli-
dada. As empresas atendidas
participam dos mais diversos se-
tores: agronegócio, comércio e
serviço e indústria, com desta-
que para esse último, principal-
mente nos segmentos de ali-
mentos e bebidas e de constru-
ção civil.

Isso se reflete na distribuição
da operação dos serviços, com
os Estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro represen-
tando juntos 30% do total dos
atendimentos que foram reali-
zados no ano passado.

Mas a maior demanda das mi-
cros e pequenas empresas é por
serviços de baixa complexidade.
Elas pedem orientações técnicas
voltadas ao desenvolvimento de

algum aspecto específico na em-
presa, como os diagnósticos tec-
nológicos voltados à identifica-
ção das técnicas e tecnologias
mais adequadas ao negócio. Es-
sas solicitações perfazem 86,4%
dos atendimentos.

Também têm surgido no Se-
brae solicitações (13,1%) de
apoio para obtenção de certifi-
cações ou para realização de es-
tudos de viabilidade técnica e
econômica, que geram altera-
ções mais radicais nos processos

produtivos ou nos produtos, por
meio de serviços tecnológicos
com maior complexidade.

Apenas uma parcela de 0,5%
das solicitações tem foco especí-
fico em inovação.

Além disso, a estratégia de
atendimento do Sebrae dá prio-
ridade a setores como design
(serviços gráficos ou design de
produto), qualidade (normali-
zação e avaliação de conformi-
dade de produtos) e sustentabi-
lidade (eficiência energética).

A expectativa é que esse últi-
mo quesito apresente o maior
crescimento nos próximos anos
em comparação com o cresci-
mento do mercado consumidor
de produtos sustentáveis.

O Sebrae desenvolve ainda
programas na área de inovação
e tecnologia com parceiros es-
tratégicos.

Os principais programas de-
senvolvidos em parceria são o
Convênio Anprotec, com a Asso-
ciação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimen-
tos Inovadores, que visa promo-
ver a competitividade dos pe-
quenos negócios de conteúdo
inovador por meio da melhoria
da estrutura técnica de incuba-
ção nacional. Esse programa te-
ve 152 incubadoras selecionadas
em 2011.

Há ainda o Convênio ABNT,
com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas, para ampliar o
uso de normas técnicas entre
micros e pequenas empresas e o
Projeto Tecnova, em parceria
com a Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), que visa criar
condições financeiras favoráveis
e apoiar a inovação por meio de
subvenção econômica. (MF)

D I V U LG A Ç Ã O

SebraeTec atendeu 57.591 mil empresas em 2012, mais do que o dobro de 2011
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Especial pequenas e médias empresas, p. F6.




