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Micro e pequenas empre:
Com crescimento de ate 50% em dois anos e participa<;;ao de s6 20% do P

" Antes, a clientela
do Sebrae era de
3 a 4 milhoes de
pequenas empresas
e microempresas; em
menos de dois anos,
ela cresceu em mais
2 milhoes de clientes
e isso nao esimples.
Ainda enfrentamos
alguns desafios.
o primeiro deles e
conhecer mais este
novo publico."

",

Em outubro deste ano, 0 Sebrae, entidade
cuja missao e promover a competitividade
e 0 desenvolvimento das micro e pequenas
empresas e fomentar 0 empreendedorismo,
completa 40 anos. No Servi~o Brasileiro
de Apoio as Micro e Pequenas Empresas,
desde seu come~o, a inova~ao e uma das
estrategias prioritarias para aumentar
a participa~ao dessas empresas na
economia brasileira. Econsiderada
a principal vertente para fomentar
novos neg6cios e oferecer suporte em
um mercado fortemente competitivo,
municiando os empreendedores de
ferramentas e orienta~oes especiais para
que se destaquem no cenario nacional.
Essa op~ao nao foi tomada
aleatoriamente: os empreendedores
individuais e as micro e pequenas
empresas representam 99% do total de
empresas no pais e 53% dos empregos
formais. Mas sua fatia no Produto
Interne Bruto equivale a apenas 20%.
E 0 caminho para aumentar produ~ao,

produtividade e lucratividade nesse
segmento e 0 da inova~ao.

Por isso, este ana e ate 2013, 0 Sebrae
vai investir R$ 780 milhoes em projetos
inovadores, informa Lui? Eduardo Pereira
Barretto Filho, seu presidente desde 201.1.,
ao falar sobre as a~oes e perspectivas da
institui~ao, que estara sob sua dire~ao ate
janeiro de 2014. Antes, ele foi ministro do
Turismo (2008 a 2010). Luiz Barretto
como e conhecido - formolHie em ciencias
sociais pela Pontiffcia Universidade
Cat61ica de Sao Paulo e tem mestrado
em ciencia politica pela Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da
Universidade de Sao Paulo.

INOVA - Inovaqao e considerado 0 dife
rencial do empreendimento, 0 fator que 0

torna mais competitivo no mercado. Como
fazer 0 empreendedor abraqar essa ideia?
Luiz Barretto - A cultura do pequeno em
presario, muitas vezes , e a do conhecimen
to adquirido na pnhica, principalmente
nas empresas familiares. 0 caminho esco
lhido pelo Sebrae e demonstrar ao empre
sario que a inova<;:ao cria lun diferencial e
atende sua necessidade de enfrentar a con
correncia e fidelizar consumidores. Para
isso, oferece alguns programas especificos,
como 0 Agente Local de Inova<;:ao, 0 ALI,
no qual 0 agente faz 0 diagnostico da em
presa e sugere as solu<;:6es mais adequadas.
Essa identifica<;:ao nem sempre e facil, pOI'
causa da barreira cultural, do costume de
fazer os negocios sempre da mesma forma.
Mas as solu<;:6es sao bem claras: uma re
du<;:ao de energia, por exemplo, com certe
za significara menos custos e possibilitara
mais investimento em outros itens, como
logistica. Inova<;:ao nao e apenas com 0

vies tecnologico; ela tem sentindo amplo
e muitas vezes nao exige investir grandes
quantias em dinheiro. Por isso, 0 empr(len
dedor nao precisa se assustar.

INOVA - Como 0 investimento em inova
qao nas MPEs pode influenciar'o desenvol
vimento da economia brasileira?
LB - 0 povo brasileiro e muito criativo.
Temos isso como diferencial, em rela<;:ao a
outras culturas. 0 mercado brasileiro, com
mais de 100 milh6es de consumidores,
atrai concorrentes de outros paises. Entao,
e precise preparar as pequenas empre
sas brasileiras para esse cenario cada vez
mais competitivo. E a inova<;:ao, repito, e
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35 mais competitivas
!mpresas precisam de mais investimentos, avalia Luiz Barretto, do Sebrae

urn dos caminhos que consideramos mais
adequados para enfrentar essa concorren
cia internacionai. Dados do Ministerio da
Ciencia e Tecnologia mostram que 0 inves
timento em inovayao esta em ascensao no
pais, embora ainda nao se equipare ao de
outras grandes economias. Por isso, a agen
da inovadora do Sebrae e tao importante.

INOVA - Serao diversas e amplas as opor
tunidades de novos nichos em mercados
como 0 de petroleo e gas, ou 0 de eventos
esportivos internacionais, nos proximos
anos. Como inserir 0 publico alvo do Se
brae nesse contexto?
LB - A inovayao esta totalmente atrelada
a esta situayao. 0 momenta e, mesmo, 0

de aproveitar estas oportunidades, ja que
sao areas aquecidas e que necessitam de
fornecedores, prestadores de serviyos em
larga escala e com qualidade. Ja sao muitas
as obras, publicas e privadas, por conta da
Copa do Mundo e dos jogos olimpicos. E
o pequeno empreendedor teve amparo na
legislayao especifica, que the confere uma
certa prioridade em algumas licitayoes pu
blicas e facilita a entrada nesse jogo.
A area da construyao civil, por exemplo, foi
uma das que mais cresceram nos ultimos
anos e tern urn mercado rico e grandioso para
muitos oferecerem seus serviyos ou produ
tos. Por isso, 0 Sebrae estimula 0 empreen
dedor a observar essas chances e buscar se
inserir nesse contexto. Na questao do pre
-sal, outro exemplo, uma empresa metahh
gica que tern como seu principal cliente uma
indllstria automobilistica, pode adaptar a
sua produyao para ser tambern urn forne
cedor direto ou indireto da Petrobras. E
uma questao de visao do empreendedor e.o

Sebrae the da orientayao sobre caminhos e
possibilidades de inseryao nessa realidade.

INOVA - Empreendimentos com um novo
modelo da gestao, baseado em ideias que
se transformam em geraliao de trabalho e
renda, conhecido como economia criativa,
ganham cada vez mais destaque no Brasil.
Como 0 Sebrae apoia esses modelos de
negocios?
LB - Diferentemente da economia tradi
cional, que e de manufatura, agricultura
e comercio, a economia criativa tern foco,
essencialmente, no potencial individual, na
imaginayao e na capacidade intelectual para
o desenvolvimento de algo que gere renda.
Toda boa ideia traz inovayao. 0 brasileiro
tern essa caracteristica de ser inovador e
criativo, e avaliamos muitas oportunidades
para que os negocios nesta area cresyam.
Mas, insisto, e necessario 0 empreendedor
perceber esta perspectiva e aprimorar 0 ne
gocio. A area de cultura e arte e riquissima
e tern muito potencial para deslanchar. Ja as
novas tecnologias e produtos exigem urn in
vestimento maior dos empreendedores e de
mandam urn pouco mais de tempo para dar
retorno. Mas todos sabem que e necessario
investir em inovayao para se destacar no
mercado competitivo de hoje. No Brasil, as
empresas de pequeno porte e os empreende
dores individuais se destacam, mas ainda e
preciso fomentar mais 0 setor. 0 Sebrae, em
parceria com governo federal, ja promove
em diversos municipios consultorias com
o objetivo de identificar oportunidades de
negocios e capacitar pequenas empresas,
principalmente dos setores de turismo,
artes cenicas e performMicas, artes visuais,
audiovisual, livros e impressos. festas popu-

lares, patrim6nio historico e musica.

INOVA - Com a ascensao da classe media
no pais, 0 mercado recebeu novos consu
midores e mais empreendedores. Como 0

Sebrae se adaptou a esta realidade?
LB - Este e urn tema muito importante para
o Brasil e que se reflete tambern no Pllblico
-alvo do Sebrae, as micro e pequenas em
presas. Houve incorporayao de mais de 40
milhoes de brasileiros no mercado consumi
dor e uma parte das pessoas com ascensao
social nos ultimos anos desenvolve, agora, 0

empreendedorismo. E com isso, surgiu algo
muito legal, que se casou com a nova legis
layao sobre micro e pequena empresa, ou
seja, a criayao da figura do micro empreen
dedor individual, inexistente ate dois anos
e meio atras. Antes, a clientela do Sebrae
era de 3 a 4 milhoes de pequenas empresas e
microempresas; em menos de dois anos, ela
cresceu em mais 2 milhoes de clientes e isso
nao e simples. Ainda enfrentamos alguns
desafios. 0 primeiro deles e conhecer rnais
este novo publico. Estamos fazendo muita
pesquisa agora para entender quem sao es
sas pessoas, quais sao os seus habitos, suas
caracteristicas. Estamos criando para elas
produtos segmentados, pois sao habitos e
caracteristicas muito diferentes.

INOVA - 0 que mais mudou no perfil do
empreendedor brasileiro?
LB - 0 trayo predominante no retrato do
empreendedor e a idade, de 25 a 40 anos,
com curso secundario completo, e l11uito
movido a ter seu proprio negocio. Quer ser
seu patrao e 0 mecanismo de aCllmulo e
encarado por ele atraves do proprio ""
negocio. 0 detalhe: hoie. vivemos "



" Os empreendedores
individuais e as micro
~ pequenas empresas
representam 99% do
total de empresas
no pais e 53% dos
empregos formais.
Mas sua fatia no
Produto Interno Bruto
equivale a apenas
20%. E 0 caminho para
aumentar prodw;ao,
produtividade e
lucratividade nesse
segmento e 0 da
inova~ao."

uma epoca de pleno emprego no pais e nunca
tivemos um periodo na historia de estabilidade
economica e de emprego como estamos experi
mentando. Mas 0 empreendedorismo aumen
ta por aqui, para aproveitar as oportunidades e
nao por necessidade extrema, como em paises
da Africa. Outro ponto e 0 grau de escolarida
de do brasileiro que cresceu nos llltimos anos,
por conta de programas que facilitam 0 acesso
ao estudo. Assim, a expectativa e que, a cada
ano, sUljam empreendedores com mais conhe
cimento. Antigamente, os empreendedores ti
nham apenas 0 ensino primario ou fundamen
tal completo. Hoje, tem 0 ensino medio, curso
tecnico e alguns ja sao universitarios. Quanto
ao tipo de negocio, 0 comercio ainda signi
fica mais da metade, seguido pelos serviyos,
pela indllstria e pela construyao civil. E 0

Sebrae procura oferecer diversas ferramen
tas para interagir com os diversos pllblicos.
Ministra cursos presenciais ou online e da
consultorias diretas no empreendimento.

INOVA - E 0 que mais melhorou, para os
empreendedores brasileiros, nestes ulti
mos anos?
LB-A Lei Geral da Micro e Pequena empre
sa esta fazendo cinco anos e, ha dois anos, foi
regulamentado l1l11 de seus capitulos, 0 que
criou a figura do micro empreendedor indi
vidual (com faturamento de ate R$ 36mil no
ano, ou cerca de R$ 3 mil ao mes). Em mar
yO de 20 II, esse teto aumentou, passando
para R$ 60 mil, (cerca de R$ 5 milmensais).
Isso, entao, abriu um horizonte muito grande
para a formalizayao. Os brasileiros passaram
a ter direitos, como (') da Previdencia Social,
direitos que eles nao tinham, como a aposen
tadoria. Quando ele era um empregado por
conta propria e ficava doente, sua renda caia,
mas agora ele tem direito ao auxilio-doenya.
A mulher empreendedora tem todos os direi
tos previdenciarios da empregada, como a Ii
cenya maternidade. Com isso, obteve-se uma
coisa ate mais importante que a Previdencia,
ou seja, 0 direito a cidadania empresarial. 0
empreendedor tem identidade, tem CNPJ.
o que significa ele ter lUll CNPJ? Significa

que ele pode vender para as empresas que
nao aceitavam antes seu produto por falta
de nota fiscal. Entao, agora ete pode emitir
uma nota fiscal e, com isso, ampliou 0 hori
zonte de seu mercado e melhorou a relayao
com seus fornecedores tambem.

INOVA - Eeste um bom momenta para as
micro e pequenas empresas?
LB - Sim, este e 0 momento. Nos temos tres
grandes fatores que mobilizam e crescem 0

empreendedorismo no pais: primeiro, temos
nao so uma legislayao para 0 micro e pe
queno empreendedor, mas temos tambem a
tributayao especial, 0 Simples Nacional, re
gime pelo qual se paga menos tributos. Isso
e fundamental. 0 empreendedor paga em
media 40% ou 50'Vo menos impostos. Segun
do, vantagens no capitulo de compras gover
namentais, ou seja, 0 micro e pequeno tem
alguns beneficios para conseguir ser fornece
dor de produtos ou serviyos para prefeituras,
governo do Estado e governo federal. E, ter
ceiro, 0 pais oferece inllmeras oportunidades
de novos negocios com tantos eventos mar
cados para os proximos anos.

INOVA - Na sua visao, 0 que faz um neg6
cio ter sucesso?
LB - Sao varios os fatores: tipo de negocio,
localizayao, oportunidade do momenta etc.
Fazer um plano de negocios e ter discipiina
nas planilhas de custos sao ferramentas funda
mentais e ajudam a diminuir 0 risco de 0 neg6
cio nao dar certo. Mas, tambem hoje esta cada
vez mais claro que conhecimento e informayaO
e que faz crescer. Mesmo 0 gestor de um ne
gocio tradicional, como uma padaria, precisa
estar antenado nas redes sociais e tecnotogia.
Um exemplo prMico e dado por duas padarias
em uma esquina em Brasilia: uma se atualizou,
fidelizou a marca, entrou nas redes sociais, se
modernizou e vive lotada. A do outro lade da
rua, que preferiu manter 0 mesmo esquema,
est'l sempre vazia. Entao, 0 segredo e, alem de
ter uma boa gestao, acompanhar as tendencias
do momento, se inselir nesse contexto, se apro
ximar do consumidor ou cliente.•
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