
ESPECIAL MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Superintendente do Sebrae Rio,
Cezar Vazquez destaca a varieda-
de de fontes de apoio aos micro e
pequenos empresários como pro-
va da pujança crescente do seg-
mento: “O Sebrae cumpre duplo
papel de fornecedor de consulto-
ria e estimulante das empresas
ofertantes desse tipo de serviço”.

A informação sobre avaliação
de qualidade e a divulgação de fer-
ramentas informatizadas e práti-
cas inovadoras de gestão são prio-
ridades no trabalho do Sebrae.
“Se necessário, atuamos em par-
ceria não apenas com órgãos públi-
cos, mas com empresas priva-
das”, esclarece. Vazquez cita uma
recente viagem à França, em que
conversou com dirigentes do equi-
valente local do Sebrae. “Por lá,
empresas que prestam serviços a
outras, particularmente em meca-
nismos de gestão e planejamento,
são das que mais crescem”, conta.

No caso do Rio, essa tendência
vem ao encontro de uma vocação.
“A escolaridade é mais alta que na
média do país, a disponibilidade
de formação superior é grande, o
que facilita a oferta desse tipo de
serviço”, argumenta. A essas van-
tagens comparativas decorrentes
em parte da condição de antiga ca-
pital, com grande concentração
de servidores públicos e centros
de excelência acadêmica, se so-
mam fatores recentes, como os
efeitos da distribuição de renda e
os avanços na segurança pública.

Outra questão importante é o
elevado nível de exigência para
consolidar-se como empreende-
dor, num país em que quase meta-
de das empresas fecha as portas
antes de completar o primeiro
ano de atuação no mercado for-
mal. “Ser empreendedor, mesmo
agora que as fontes de aprimora-

mento e qualificação diversifica-
ram-se, segue uma missão difícil.
É preciso ter o perfil certo: buscar
desafios, ser perseverante, enfren-
tar riscos. É importante conhecer
as regras de mercado, a concorrên-
cia, não se perder em meandros
burocráticos ou se encalacrar com
as exigências financeiras. Não há
como ter sucesso como empreen-
dedor sem tornar-se também um
administrador”, adverte Vazquez.

Um ponto favorável enfatizado
pelo superintendente do Sebrae-
Rio é a possibilidade de o mi-
croempreendedor aconselhar-se
com técnicos experientes, a baixo
custo: “A Conta Azul tem uma assi-
natura barata, um cadastro sim-
ples, e, com facilidade, ajuda a or-
ganizar as contas da empresa e do
próprio empresário”. Empresas
de design oferecem logos e de-
mais elementos de identidade vi-

sual pela internet, facilitando a
consolidação da marca de empre-
sas iniciantes. “De startups em
áreas bem características, como
softwares e videogames, às inicia-
tivas em segmentos mais tradicio-
nais dos pequenos empreendi-
mentos, como o varejo de alimen-
tos, todos têm a ganhar com a
maior concorrência nos serviços
para empresas”, argumenta.

Com pouco mais de quatro
anos desde a formalização que per-
mite recolher contribuições previ-
denciárias e impostos sem com-
prometer o caixa, os microem-
preendedores individuais já res-
pondem por metade dos 1 milhão
e 850 mil empreendimentos (to-
dos de distintos CNPJs)que fize-
ram consultas ao Sebrae este ano.
A expectativa é de que até o fim do
ano se chegue a um milhão de ca-
da segmento, entre MEIs, peque-
nos e médios empreendimentos.
No Rio, até agora, foram 152 mil
atendimentos de distintos CNPJs.
Desse total, mais da metade pro-
vém de microempreendedores in-
dividuais, que experimentam os
desafios da formalização, em mui-
tos casos, pela primeira vez.

Para aproveitar todo o poten-
cial dessa diversidade, o Sebrae es-
tá implantando modelos de rela-
cionamento com o cliente que es-
tabelecem o acompanhamento re-
gular, medições frequentes das
metas traçadas e assessoria nos
planos de negócio: “O primeiro
passo para isso é o diagnóstico pré-
vio. Com base no perfil de cada
empreendimento e da análise do
mercado que a nova empresa espe-
ra explorar, se cria plano de desen-
volvimento e se avalia prováveis
desdobramentos. A hora é de ma-
pear os terrenos e obstáculos para
avançar com segurança”.

Uma das mais importantes inicia-
tivas de qualificação de micro e
pequenas empresas em curso no
país é o convênio Petrobras-Se-
brae. O programa visa, de imedia-
to, melhorar a competitividade
da cadeia de fornecedores da Pe-
trobras pela diversificação e estí-
mulo à inovação,aumentar o nú-
mero de participantes no cadas-
tro da Organização Nacional da
Indústria do Petróleo (Onip) e da
própria estatal, abrindo cami-
nho para o aumento das enco-
mendas da cadeia produtiva de
petróleo, gás natural e energia e
para a ampliação da oferta de pos-
tos de trabalho nas micro e pe-

quenas empresas. O programa fi-
xa como meta, também, o au-
mento do volume bruto de ven-
das das participantes.

Até o ano que vem, o convênio
iniciado em 2004 prevê a libera-
ção de R$ 78 milhões, divididos
meio a meio entre os patrocinado-

res. Até o ano passado, foram aten-
didas 13.242 PMEs. Como ânco-
ras, centralizando os pedidos,
atuaram 888 grandes empresas
(como Vale, Maersk e Shell) e 28
unidades da Petrobras. Nas Roda-
das de Negócios, a movimentação
chegou a R$ 5,5 bilhões. Os resul-

tados incluem um aumento de
51% no volume de vendas e de
19% nos postos de trabalho. Os re-
sultados intermediários foram
um crescimento de 51% no núme-
ro de empresas cadastradas na Pe-
trobras e 57% no de integrantes
do cadastro da Onip.

As Redes Petro, que estimulam
a inovação e a cooperação entre
empresas de um mesmo ramo da
cadeia produtiva, somam 18,
abrangendo 15 unidades da Fede-
ração. No total, foram concluídos
32 projetos, e outros 21 estão em
fase final de implantação.
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‘É preciso ser perseverante’

Parceria tem verba de R$ 78 milhões até 2014

Divukgação

Programa de qualificação
do Sebrae e Petrobras
já atendeu, até o ano
passado, 13.242 PMEs

925mil
microempreendedores
consultaramoSebraeem2013.
Atéofimdoano,estenúmero
devechegaraummilhãodecada
segmento,entrepequenos
emédiosempreendimentos

152mil
atendimentosforamfeitos
esteanonoRio.Dessetotal,
maisdametadeprovémde
microempreendedores individuais

Ampliação de fontes de qualificação não substitui a importância do perfil do empreendedor, diz Cezar Vazquez

CezarVazquez,doSebraeRio: técnicosexperientesabaixocusto
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 dez. 2013, Especial: Micro, pequenas e médias empresas, p. 4.
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