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salarial do País, as micro e pequenas em
presas geraram, entre 2000 e 2011,7 mi
lhões de empregos. Nesse período, a remu
neração média real dos empregados dos 
pequenos negócios cresceu 1,5% ao ano, 
enquanto os trabalhadores das médias e 
grandes tiveram um ganho anual de 0,8%. 
“As micro e pequenas empresas têm atra
ído profissionais mais capacitados, mui
to embora ainda sofram com a concor
rência”, diz o presidente do Sebrae, Luiz 
Barretto. Ele aponta que, para enfrentar 
a dificuldade na hora de contratar e reter 
funcionários, os empreendedores estão 
criando alternativas, como participação 
nos resultados, além de melhorias no pa
cote de benefícios.

Nesse contexto, a Brasilprev lançou no 
início de outubro um produto específico 
para pequenas empresas contratarem pla
nos de previdência privada para seus co
laboradores. Desde 2000, a empresa, que 
tem 11 mil CNPJs cadastrados de peque
nas empresas em seu universo, já vendia 
planos para essas companhias, mas de for
ma agrupada. “A ideia agora é ter um es
forço mais específico, com foco em quem 
fatura 1 milhão de reais por ano e tem, no 
mínimo, dez funcionários, porque a guer
ra de talentos deverá persistir no cenário 
no médio prazo”, diz Mauro Guadagnoli, 
superintendente de produtos.

O problema tem rendido oportunidades

de negócios também. Boa parte das micro- 
empresas tem até cinco funcionários, e a 
presença do dono é fundamental para o 
funcionamento diário, o que torna sua 
agenda ainda mais apertada, mesmo pa
ra participar de cursos de gestão ou dar 
mais atenção à formação de seus colabo
radores. Um dos principais desafios que 
afetam a competitividade dos mais de 6 
milhões de pequenas empresas é a difi
culdade em atrair e reter talentos, além 
do despreparo da força de trabalho para 
atender clientes e aumentar vendas. Um 
quarto dessas companhias não sobrevive 
a dois anos da abertura do negócio e a es
cassez de capital de giro e de mão de obra 
são dois dos principais problemas apon
tados pelos empreendedores, quando

questionados sobre a razão de terem fe
chado as portas do estabelecimento. Foi 
esse cenário que despertou a atenção do 
empreendedor Fabio Fiorini, ex-consul- 
tor do Sebrae, que lançou recentemente 
a Net Branding Treinamentos, uma mi- 
crofranqu ia que comercializa capacitação 
corporativa em DVD para pequenas em
presas. “O pequeno empreendedor con
vive com escassez de tempo, recursos fi
nanceiros e humanos, e a mão de obra é 
um calcanhar de aquiles, além de não 
ter espaço para realizar cursos”, aponta 
Fiorini. A demanda tem sido alta. Hoje, a 
empresa possui 20 franquias em opera
ção. “Atingiremos este ano 50 operações 
e até 2014 teremos perto de 150. Em cinco 
anos, queremos chegar a 500”, destaca. •A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.

Caixa de texto
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2013, São Paulo,  n. 16, p. 52-54, nov./ dez. 2013. 




