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De e-mails a visitas técnicas, empreendedor acha apoios diversos. 
 
A falta de informação pode aniquilar uma empresa pequena. Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), antes de abrir as portas, 42% dos empresários não 
buscam informações sobre aspectos legais e 36% deles desconhecem o investimento necessário. 
 
Essa é uma das justificativas para a alta taxa de mortalidade das pequenas firmas brasileiras. 
Sem capital para contratar uma consultoria, o empresário se vê solitário na trajetória 
empreendedora e, muitas vezes, sucumbe. 
 
Contudo nem sempre quem esta à frente da empresa está só. Há, no Brasil, projetos 
governamentais, não-governamentais e de entidades de classe focados e preparados para atender 
micro e pequenos empreendimentos na hora do sufoco. Perguntas técnicas, dúvidas sobre a 
gestão, passo a passo para iniciar a empresa: a solução do que emperra o negócio pode estar 
disponível ao alcance do telefone ou do computador . 
 
Interesses 
 
"Em geral, os empreendedores nos procuram em busca de redução de custos e recuperação de 
perdas. São dúvidas sobre produtividade ou finanças", diz Antonio Vico Mañas, coordenador do 
Labemp, laboratório-empresa da Universidade São Judas, em que estudantes, sob a coordenação 
de professores, auxiliam negócios com os mais diversos tipos de problema. "Mostramos que 
também podem aumentar a receita." 
 
O que levou o empresário Paulo Moreno Giorgini, 36, a procurar o Labemp foi outro: revitalizar a 
marca da tradicional Doceira Modelo, que existe há 47 anos. 
 
Professores e estudantes auxiliaram-no por três meses na reformulação do logotipo e no 
planejamento de marketing. "Ajudou bastante. Avaliamos a concorrência e elaboramos 
estratégias", diz. 
 
Na empresa médica Diagnóstika, a equipe já teve diversas experiências com consultorias, todas 
pagas. "A maioria foi malsucedida", resume o coordenador de mudanças, Thiago Venco, 30. 
A Diagnóstika quer crescer desenvolvendo um novo modelo de trabalho e buscou auxílio externo 
para estruturar pontos estratégicos do seu plano de negócios. Encontrou o Instituto Empreender 
Endeavor e, há um ano, participa da seleção para empreendedores. 
 
"Todos os contatos que tivemos no processo nos ajudaram a saber que estamos no caminho 
certo. Fortalecemos nossa equipe administrativa e passamos a dialogar com essa rede de 
voluntários [ofertada pela instituição]", conta Venco. Segundo ele, participar da primeira fase da 
seleção -o preenchimento de dados pelo site- já fez a equipe discutir sobre pontos fundamentais 
do negócio. 
 
Os gerentes assistem periodicamente aos vídeos da entidade como "atividade complementar". 
 
Questões técnicas 
 
"Os empreendedores brasileiros não têm cultura ou costume de comprar tecnologia", analisa 
Vicente Mazzarella, coordenador do projeto Prumo, do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). 
Para conceder-lhes apoio técnico, instituições se mobilizam para ofertar atendimentos por 
telefone, por e-mail ou pessoalmente. 



O Prumo, por exemplo, oferece ao empresário auxílio presencial. Após a primeira visita de um 
técnico, é feito o diagnóstico do problema para, então, as unidades móveis partirem rumo à firma. 
A equipe de engenheiros tenta resolver a questão em dois dias de visita -depois, o atendimento 
passa a ser pago. "Há empresas que sabem que têm um problema a resolver", diz Mazzarella. 
 
Como exemplo, ele cita o caso de uma indústria de bengalas de mais de 50 anos que levava uma 
hora para produzir cada peça e tinha de refazer 40% delas. Após a visita, que resultou na troca 
da máquina, o tempo caiu para cinco minutos, e o refugo, para zero. 
 
O SBRT (Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas) é outra opção para questões específicas. Ele foi 
criado em 2004 e é baseado em sete instituições que, juntas, atendem todo o país e respondem a 
cerca de 300 perguntas por mês -por exemplo, "como melhorar o aspecto físico de doces 
caseiros". O site da instituição conta com um banco de 2.200 respostas. 
 
"Ninguém sai sem resposta", promete Eduardo Barbosa, um dos coordenadores do SBRT. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 9 abr. 2006, Negócios, p. 27. 
 
 


