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Porte - Critério do BNDES Porte - Número de Funcionários

Critério do BNDES - Receita Bruta Anual

Pequena Empresa - até R$ 10,5 milhões
Média Empresa - até R$ 60,0 milhões
Grande Empresa - acima de R$ 60,0 milhões

Número de Empregados

Pequena Empresa - até 99 funcionários
Média Empresa - até 499 funcionários
Grande Empresa - acima de 499 funcionários

Origem do Capital



Ano 2008 * Ano 2007

Investimentos = 5,3% do 
Faturamento Líquido

Ano 2008 *

Investimentos = 6,7% do 
Faturamento Líquido

Porcentagem das empresas que investiram

*

* previsão



** previsão

**

* Outras: FINEP, Procomp, ACC, ISS Tecnológico e Proger





Embora as empresas estejam utilizando recursos 
próprios para os seus investimentos, as indicações são 
de que poderão aumentar o uso das linhas do BNDES;

Os principais entraves para os empréstimos deste 
Banco são a burocracia e as garantias exigidas;

Propõe-se: Identificar estes entraves de forma mais 
clara para realização de pleito ao BNDES. 









no exterior



As empresas tem base própria para a pesquisa e 
desenvolvimento;

Poucas empresas usam os institutos locais de P&D, em 
função: da burocracia, desconhecimento, falta de 
comprometimento desses institutos e estrutura própria;

Também são pouco utilizados os instrumentos oficiais 
de apoio a P&D, também devido a burocracia e falta de 
conhecimento;

Propõe-se: Divulgação e efetiva operacionalização do 
IPD-Eletron.



Ano 2008 *

Ano 2007   - Exportações = 8,0% do Faturamento

Ano 2008 * - Exportações = 8,7% do Faturamento

Porcentagem das empresas que exportaram

*

* previsão

Periodicidade

Média de exportações 
realizadas : 

5 vezes em 1 ano





Ano 2007 Porcentagem das empresas que tem interesse 
em prospectar novos mercados

Regiões de interesse para prospecção de mercado - Ano 2007



Porcentagem das empresas que não exportam e 
tem intenção de exportar

Porcentagem das empresas que já tiveram 
alguma iniciativa para iniciar as exportações



Apesar da pouca representatividade em relação ao 
faturamento, o comércio internacional é parte integrante das 
atividades das PMEs;

Há interesse das empresas em aumentar as exportações, 
cujos principais entraves estão na pesquisa de mercado e na 
divulgação no exterior;

Propõe-se: Criar um programa de exportação específico para 
as PMEs da indústria eletroeletrônica, abrangendo: pesquisa 
de mercado, adequação de produtos, apoio logístico;

Convênio com o SEBRAE com a finalidade de criar cluster do 
setor para a exportação das pequenas empresas;

Criação de consórcio com a finalidade específica de pesquisa 
mercado internacional.



Ano 2007 Porcentagem das empresas que utilizam 
matérias-primas e componentes importados

Porcentagem de matérias-primas e componentes 
importados em relação ao total de matérias-primas e 

componentes adquiridos pelas empresas



Principais dificuldades - Ano 2007

Utilização de Instrumentos que facilitam a 
importação - Ano 2007

*Outras: Greves e 
Paralisações freqüentes da 
Receita Federal, Burocracia,
Barreiras dos Portos.



Os pequenos fornecedores atendem as 
necessidades das empresas?  Ano 2007

100% das empresas 
utilizam produtos/serviços 
de pequenos fornecedores 
e todos responderam que 
estes atendem as 
necessidades das empresas



De forma geral as PMEs utilizam insumos importados;

A participação desses insumos nos custos do materiais é da ordem 
de 30%, o que revela um elevado nível de nacionalização dos seus 
produtos;

Diante disso, a desvalorização do dólar em relação a nossa moeda 
prejudica particularmente a competitividade dessas empresas;

As indústrias do setor utilizam pequenos fornecedores cuja 
avaliação é satisfatória, porém a metade dos usuários não está 
totalmente satisfeito com o atendimento;

Propõe-se: Identificar formas para baratear os custos de 
importações dessas empresas. (linhas de financiamento externa);

Desenvolver trabalho com o SEBRAE para desenvolvimento de 
fornecedores.



A empresa é competitiva ?  Ano 2007

Nenhuma empresa 
respondeu que não é 
competitiva



Complexidade do sistema fiscal;
Falta e custo elevado de mão-de-obra;
Leis trabalhistas ultrapassadas;
Burocracia estatal;
Greves em órgãos públicos;
Dificuldades em acompanhar as sistemáticas alterações 
na legislação das mais diversas ordens, especialmente: 
trabalhistas, tributárias;
Dificuldades em atender a cada vez mais complexa 
legislação ambiental.



Falta de mão-de-obra qualificada;

Greve em órgãos públicos;

Falta de linhas de crédito que incentivem a produção;

Dificuldade no relacionamento com os sindicatos 
(problema indicado com muita veemência pelas 
empresas, inclusive sob o aspecto de hostilidade).



Falta de recursos estruturais p/desenvolvimento de produtos;
Dificuldade de acesso aos institutos de suporte a P&D;
Escassez e custo elevado da mão de obra;
Falta de Política de P&D do Governo;
Falta de laboratórios credenciados internacionalmente;
Escassez de linhas de crédito para a atividade de P&D;
Ineficiência dos organismos tecnológicos no País;
Excesso de legislação para homologação de produtos;
Preparo acadêmico inadequado;
Falta de laboratórios de ensaio oficiais;
Pouca integração com as universidades.



Taxas de juros elevadas;

Taxa de câmbio;

Pagamento antecipado dos impostos;

Burocracia e lentidão dos agentes financeiros;

Inadimplência do setor público.



Complexidade e atribuições fiscais e legais, agravados por 
mudanças nos prazos e forma de recolhimento das 
obrigações sem prévio aviso;
Elevada carga tributária;
Guerra fiscal entre Estados e conseqüente aumento das 
obrigações fiscais;
Elevado custo administrativo nas obrigações fiscais;
Não recuperação de créditos fiscais;
Substituição tributária;
Burocracia da Receita Federal;
Prazo do recolhimento dos impostos.



Concorrência desleal com produtos importados;

Falta de profissionais qualificados;

Concorrência predatória com o mercado informal;

Valorização do Real.



A totalidade das empresas se identificam como competitivas no 
mercado interno. Destas, metade é competitiva, inclusive no 
mercado internacional;

As PMEs atuam, em grande parte, em setores de tecnologia 
madura e/ou em nichos o que lhes dá condições favoráveis no 
mercado;

Os problemas para a competitividade apontados decorrem em 
grande parte de deficiências estruturais do País, o chamado “Custo 
Brasil”;

Problemas operacionais próprios, aparecem com menor incidência;

Propõe-se: além dos trabalhos de exportação e desenvolvimento de 
fornecedores, a retomada da promoção de cursos (com 
identificação de interesse das empresas) e treinamento, 
identificação de processos burocráticos e de propostas para reduzí-
los ou melhorá-los.



SEBRAE

Federações ou Centros

SENAI

ABINEE

A empresa utiliza os serviços:



SEBRAE

Porcentagem das Empresas que indicaram bom e ótimo

SENAI

Federações e Centros
das Indústrias ABINEE

Não Disponível



Tipos de serviços procurados - Ano 2007

Avaliação dos serviços prestados - Ano 2007
Notas de 1 a 5:

1 – mínima
5 – máxima

Nota média 
das 

atividades: 3,8



A empresa utiliza o Posto de Informações 
ABINEE/BNDES?

Motivos das empresas que não utilizam o
Posto de Informações ABINEE/BNDES

100% das empresas que 
utilizaram os serviços do 
Posto de Informações 
ABINEE/BNDES tiveram 
resultado satisfatório

* Empresas que não 
tiveram oportunidade 
ainda, mas pretendem 
utilizar



A empresa utiliza o site da ABINEE?

Motivos das empresas que não
utilizam o site

Classificação do site

* Empresas que 
responderam que o site 
não tem as informações 
que elas necessitam, ou 
que estas não são de 
fácil acesso



A empresa acompanha a Newsletter
da ABINEE?

Motivos das empresas que não
acompanham a Newsletter

Classificação da Newsletter

* Empresas que 
preferem um resumo 
mais compacto das 
informações



www.abinee.org.br
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