DIAGNÓSTICO
“Em time que está ganhando não se mexe.” O
ditado popular pode funcionar para várias situações, mas, no mundo empresarial, ele não é válido. Ainda mais para proprietários de micro e pequenas empresas, que têm de tomar decisões
mais rápidas do que as grandes. É aí que entra o
projeto Negócio a Negócio. Ele foi criado pelo Sebrae para conhecer melhor o perfil dos empresários e dos empreendimentos, desenvolver novas
soluções de atendimento, ampliar o número de
micro e pequenas empresas e empreendedores
individuais atendidos, além de auxiliar na sua
formalização.
Com quase dois anos de existência, o projeto
já começa a render frutos. Com base nos dados
cadastrais colhidos em campo pelos pesquisadores, foi possível consolidar uma pesquisa que
apresenta o perfil das micro e pequenas empresas (MPEs) da região metropolitana de Belo Horizonte. “Por meio do projeto, foi disponibilizada
uma grande quantidade de informações que,
consolidadas, nos possibilitaram traçar o perfil
das MPEs por bairros”, explica a gestora do programa em Minas Gerais, Any Myuki.
Quase 24 mil empresas de pequeno porte,
dos setores comercial, industrial e de serviços,
foram entrevistadas em todas as regiões da capital mineira e nas cidades de Contagem, Lagoa
Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. O estudo consolidou aspectos como: constituição jurídica das
empresas, localização, faturamento, número de
funcionários, tempo de constituição e setor econômico, entre outros. O cruzamento desses fatores permitiu traçar o cenário empresarial de
cada região pesquisada.

Raio X das
MPEs em
Minas
Projeto Negócio a Negócio atende
30 mil organizações e permite
traçar perfil das micro e pequenas
empresas da Grande BH

“Sempre podemos melhorar
e, se tivermos embasamento
e segurança para investir, a
empresa só terá a ganhar.
É o meu caso. Eu possuía
noção comercial, mas era
apenas um feeling”
Cátia Cristiane Leite,
proprietária da Doha
Acessórios

Com a implantação das
ferramentas do projeto
Negócio a Negócio, Cátia
adquiriu embasamento e
segurança para planejar o
crescimento da sua empresa
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Entraves As principais dificuldades apontadas
pela pesquisa, nos três setores econômicos, estão
relacionadas ao ponto de venda, pessoas e fornecedores. “O primeiro caso é mais comum no comércio e são problemas com as instalações,
layout do estabelecimento, iluminação e sinalização, entre outros fatores”, afirma Any.
Também foi identificada grande informalidade
nas questões trabalhistas, o que precisa ser revertido para que as empresas não tenham problemas.
Já em relação aos fornecedores, a pesquisa aponta
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produtividade aponta para a necessidade de melhorias na relação faturamento total e custo total.
De acordo com Any, a pesquisa vai contribuir
para a evolução e expansão do atendimento do
Sebrae em Minas Gerais, direcionando as ações
e estratégias. “Por meio desse estudo, sabemos
qual o perfil dos empresários de um determinado bairro ou microrregião, as principais características, necessidades e demandas”, enfatiza.
Segundo ela, é esse cenário que vai direcionar o
trabalho de orientação empresarial e contribuir
para a criação de novas soluções e ferramentas
para esse público.
O estudo também possibilita que os técnicos
do Sebrae-MG entrem em campo já cientes da
realidade empresarial da região que será trabalhada. Any ressalta que isso agrega mais agilidade ao processo e assertividade às ações propostas aos empreendedores locais, uma vez que leva em conta a diversidade de perfil e necessidades de cada território.

falta de iniciativas para fortalecer os relacionamentos comerciais. Para a gestora Any, a causa da
falta de fidelização de fornecedores está no baixo
poder de barganha. “Pequenas e micro empresas
têm baixo volume de compra, dificuldades em obter crédito junto aos fornecedores e trabalham
muito com os atacadistas, pois o perfil do negócio
não permite um acesso direto à indústria, seja pelo volume ou pela informalidade”, pontua.
Para ajudar a sanar essas dificuldades, o projeto Negócio a Negócio disponibiliza algumas ferramentas, como o Check List e o Roteiro de Marketing, que orientam o empreendedor a manter
seu ponto de venda atraente e a ter uma rotina
ativa de ações de marketing. Há, também, Informações Trabalhistas, Gerenciamento de Equipe
de Vendas e o Cadastro de Fornecedores, uma
planilha com informações essenciais para o empresário registrar e administrar seus principais
fornecedores.

Resultados por segmento O estudo também
mapeou as principais dificuldades por segmento.
Na indústria, os gargalos estão no controle de es14 PASSO A PASSO DEZ/JAN 2011/2012

toque e planejamento. As soluções do projeto para essas questões são o Controle de Estoque e a
Planilha Norteadora, que auxilia o empreendedor a definir os objetivos e estratégias para o seu
negócio. O estoque está totalmente vinculado ao
controle da produção, por isso está enfatizado no
setor industrial.
No comércio, têm destaque questões referentes ao crédito e planejamento. Esses problemas
refletem a realidade do segmento, tanto na tomada de crédito junto aos fornecedores quanto na
concessão de crédito aos clientes, dados os riscos
da inadimplência. Para o gerenciamento do crédito aos clientes, o Sebrae disponibiliza a ferramenta Controle de Contas a Receber.
Já em serviços, a maior dificuldade está em
mensurar o valor comercial dos serviços prestados, o que prejudica as perspectivas de produtividade e lucro. O Cálculo de Produtividade, oferecido pelo Sebrae, auxilia a mensurar o negócio em
termos de ganhos em relação aos seus custos, já
que, neste setor, a produção é medida por meio do
cálculo homem/hora, levando em consideração se
o serviço é manual ou intelectual. O cálculo da

No caminho certo A boa notícia é que a pesquisa mostrou que aqueles empresários que conseguiram implantar as recomendações do projeto
Negócio a Negócio já apresentaram melhorias na
área organizacional. “De todos os entrevistados,
23% implementaram as ações e ferramentas do
Sebrae. Desse percentual, 40% percebem que
suas empresas estão melhor estruturadas e organizadas. Além disso, sentem-se mais seguros e
preparados para tomar decisões, que passaram a
ser baseadas em informações e dados reais, e não
no feeling, como era antes. Consequentemente,
os resultados dos negócios também melhoraram”, avalia a gestora do projeto (veja mais no final da reportagem).
O estudo também mostrou que a falta de tempo para aprimorar a gestão ainda é um grande vilão das MPEs. “Infelizmente, o índice de empresas que não conseguiram implantar as soluções
do Sebrae ainda é alto e gira em torno de 77% do
total de entrevistados”, conta Any. Ela acredita
que a falta de tempo é real e está ligada a questões como baixo faturamento, equipes enxutas,
dificuldades na contratação de mão de obra qualificada e treinamento desses trabalhadores.

istock

Jussara conta que, com as ferramentas
do Negócio a Negócio, foi possível
melhorar o controle e a organização de
estoque de sua loja, a programação de
compras e o atendimento ao cliente

“Eu controlava o estoque de
maneira muito superficial.
Com as ferramentas sugeridas
pelo projeto, consegui
programar minhas compras e
ainda aprimorei minha forma
de estocar mercadorias”
Jussara Ferreira Pena,
proprietária da Angel Modas
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A pesquisa mostrou
que aqueles empresários
que conseguiram implantar
as recomendações do projeto
Negócio a Negócio já
apresentaram melhorias
na área organizacional
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é o quanto a política do ‘achômetro’ é eliminada
da rotina do empreendedor. A partir da implantação, ele tem embasamento para tomar suas
decisões e acesso a informações mercadológicas
e financeiras”, diz Any.

Progresso Cerca de 30 mil empresas foram
atendidas pelo projeto Negócio a Negócio em
2010. A meta deste ano é alcançar 65 mil, abrangendo 39 municípios mineiros. Durante todo o
ano, os estabelecimentos que implantaram as ferramentas apontaram que, entre os benefícios, está a possibilidade de analisar, com mais cautela,
os dados da empresa e conhecer, com mais segurança, seu próprio negócio.
Quem participou do projeto reforça a mudança vivida na empresa. É o caso de Cátia Cristiane
Leite, proprietária da Doha Acessórios, localizada
na região da Savassi, em Belo Horizonte. Em
março deste ano, ela recebeu o pesquisador no
seu comércio e já consegue perceber o avanço.
“Sempre podemos melhorar e, se tivermos embasamento e segurança para investir, a empresa
só terá a ganhar. É o meu caso. Eu possuía noção
comercial, mas era apenas um feeling”, avalia Cátia. “Hoje, depois de implantar as ferramentas sugeridas, eu consigo reconhecer o lucro da loja e
enxergar o negócio no longo prazo.”
Cátia já planeja abrir uma loja virtual. Um
progresso e tanto. A empresária, que abriu seu
comércio há um ano, não tinha muito controle
dos setores financeiro e administrativo e desconhecia o lucro que auferia. “Aumentei minha
venda, investi em produtos e consigo organizar
meu estoque e fluxo de caixa. Além disso, sou
muito mais segura para arriscar e investir no meu
negócio”, afirma.
Por sua vez, Jussara Ferreira Pena, proprietária da Angel Modas, em Betim, afirma que as melhorias mais relevantes que conseguiu estão relacionadas à organização do estoque. “Eu o controlava de maneira muito superficial. Com as ferramentas sugeridas pelo projeto, consegui programar minhas compras e ainda aprimorei minha
forma de estocar mercadorias”, conta. “Além disso, mudei o tratamento ao cliente. Agora eu o cadastro e, sempre que compro novos produtos, entro em contato com cada consumidor.”

PROJETO NEGÓCIO
A NEGÓCIO EM
NÚMEROS

30mil empresas
já foram atendidas.
A meta é alcançar 65mil
empreendimentos.

39 municípios
de Minas Gerais serão visitados
em 2011.

130 mil informações serão

NEGÓCIOA
NEGÓCIO

5º PASSO
Receber novamente
os pesquisadores da
empresa e fazer uma
avaliação dos
resultados obtidos e
do projeto em geral.

COMO O EMPRESÁRIO
PODE PARTICIPAR

repassadas aos pequenos e
microempresários.

RESULTADOS
ALCANÇADOS

23% dos pesquisados
implantaram as recomendações
do Negócio a Negócio.
z Desse percentual, 40%
perceberam melhoria
organizacional;

4º PASSO
Implantar as
sugestões de
melhorias
enviadas pelo
Sebrae.

3º PASSO
Receber o Relatório de Orientação
Empresarial e o Caderno de
Ferramentas, entregues pelos
Correios.

z 7% destacaram um melhor
resultado financeiro;
z 7% apontaram aumento no
número de clientes;
z 13% tiveram aumento no
volume de vendas;
z 22% destacaram outras
melhorias.

PROBLEMAS MAIS
OBSERVADOS:
Principais Problemas
%
PDV ....................................13,90
Pessoas ..............................13,30
Fornecedores ......................12,30
Crédito................................10,30
Vendas ................................9,70
Estoque ................................9,40
Qualidade e Produtividade ....9,40
Planejamento ......................9,40
Clientes ................................6,40
Caixa....................................5,90

BRAVA/ISTOCK

O bom vizinho Com o Negócio a Negócio, o Sebrae procura agir como um bom vizinho, que se
aproxima e oferece ajuda. A implantação do projeto se dá em três etapas. Na primeira, um pesquisador visita a empresa. Ele levanta dados cadastrais, e o empresário responde a um questionário
com perguntas sobre todas as áreas do empreendimento. De posse dessas informações, técnicos
do Sebrae elaboram um relatório com orientações
ao empresário, o qual traz um gráfico que indica
as áreas da empresa e o seu desempenho e faz
ponderações naquelas que se encontram mais frágeis e com possibilidades de melhoria.
Na segunda etapa, 30 dias depois, o relatório
é enviado aos participantes junto ao Caderno de
Ferramentas de Gestão, que contém orientações
sobre ferramentas gerenciais a serem implantadas na empresa. De acordo com Any Myuki, a
maioria dos atendimentos é feita na área comercial. “Oferecemos soluções em uma linguagem
didática e simples, o que facilita a aplicação das
ferramentas no negócio”, afirma.
A terceira fase inicia 30 dias após a data de
recebimento do relatório. O pesquisador retorna à empresa para mensurar a satisfação e os resultados percebidos pelo empresário com a implantação das ferramentas ou, caso elas não tenham sido implantadas, quais as dificuldades
encontradas. “O que salta à vista nesse feedback

2º PASSO
Receber os
pesquisadores da
empresa e fornecer
dados cadastrais e
gerenciais do
empreendimento.

1º PASSO
Manifestar interesse por
meio do 0800 570 0800.

www.sebraemg.com.br 17

