
MPEs começam o ano com cautela 
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Faturamento e custo de produção superiores são esperados pela maioria, aponta Sebrae 
 
Na avaliação dos pequenos empresários paulistas, 2005 vai ser um ano de recuperação, 
acompanhando a tendência de crescimento da economia, segundo pesquisa divulgada pelo 
Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) na última terça-feira. 
 
O estudo, que contou com a opinião de 418 empresários, revelou ainda que 58% deles esperam 
aumentar a receita neste ano. 
 
"Há um clima de otimismo conservador. Os empresários observarão a economia antes de 
investir", diz José Luiz Ricca, superintendente do Sebrae paulista. 
O motivo para essa cautela é a expectativa de aumento dos custos de produção, aguardado por 
63% dos empreendedores.  
 
Isso é reflexo do que aconteceu no ano de 2004, quando os custos ficaram em terceiro lugar 
(20%) entre as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas pesquisadas. 
Quase metade (acima de 46%) acredita também num aumento das taxas de inflação e de juros. 
 
Otimismo 
Na comparação dos meses de dezembro de 2004 e 2003, as pequenas empresas cresceram 2,4%. 
Foi o melhor resultado em quatro anos para o período do Natal. Já nos últimos 12 meses, esse 
índice caiu 5,2%. 
 
Para Ricca, isso se explica porque as pequenas firmas são dependentes do mercado interno e da 
renda do trabalhador. "Elas são as primeiras a sofrer e as últimas a se recuperar", justifica ele, 
referindo-se ao descompasso entre a recuperação das MPEs e o crescimento econômico de 2004. 
 
A pesquisa indica que a pequena indústria cresceu 8,3% em termos reais (descontada a inflação) 
em 2004. Já o comércio teve uma expansão modesta (1,9%), enquanto os serviços sofreram uma 
retração de 3,2%. 
 
Marco Aurélio Bedê, economista da entidade, expõe que o contraste entre as taxas se deve ao 
fato de que a pequena indústria é, em parte, fornecedora (de insumos, peças e componentes) dos 
setores que apresentaram alto crescimento, como o de exportação, o de agronegócio e o de bens 
duráveis. 
 
"A primeira onda de recuperação atingiu as indústrias ligadas aos setores exportadores. A 
segunda foi motivada pela presença de maior crédito, que elevou as vendas [da cadeia produtiva] 
dos bens duráveis. A terceira onda, que se inicia agora, atinge os setores [comércio e serviços] 
que se beneficiam com o aumento do emprego e da renda da população", explica Bedê. 
O empresário Marcelo Romano, 31, da Biella Calçados, confirma essa tendência: "No Natal, as 
vendas foram 5% maiores que em 2003. 
 
Essa melhora está se refletindo em janeiro e em fevereiro, meses normalmente ruins", diz. "Acho 
que 2005 vai ser melhor. Estou até reformando a loja e vou colocar novas marcas", completa. 
 
Mas esse cenário otimista só se concretizará caso as variáveis, como as taxas de juros e de 
câmbio, divergirem das previsões atuais. 
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