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Augusto Nardes pede
ação forte do Estado

SOCORRO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Ministro do TCU defende ajuda para salvar setor da crise

LUCAS VALENÇA
re d acao @ g r u p o j b r.c o m

Em uma transmissão ao vivo
promovida ontem, que contou
com a participação de repre-

sentantes do setor privado e públi-
co, o ministro do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), Augusto Nar-
des, defendeu uma atuação mais
forte do Estado na liberação de li-
nhas de crédito e recursos às micro
e pequenas empresas em meio à
pandemia provocada pela covid-19.
Um programa de ajuda de até seis
meses já foi conversado com o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes.

Enquanto ainda exercia o man-
dato de deputado federal, Augusto
Nardes ajudou na articulação da
Lei do Simples, que eliminou 12 tri-
butos direcionados às pequenas
empresas. Recentemente, o minis-
tro contribuiu com a criação da en-
tidade Rede Governança Brasil, que
promoveu a 'live' com representan-
tes do setor privado e público.

Segundo o ministro, que foi o
mediador no evento “Governança:
um desafio para Pequenas e Mi-
croempresas na crise e no pós-co-
vi d- 19 ”, a recuperação do estrago
causado pela pandemia será mais
difícil para as pequenas e micro
empresas. "Estou vendo que o país
terá de redirecionar, num primei-
ro plano, as políticas econômicas
para uma política de prevenção e
preservação dessas empresas. A so-
brevivência desse setor mais frágil
dependerá da ajuda do Estado",
av a l i o u .

O ministro lembrou que são as
micro e pequenas empresas as res-
ponsáveis por mais da metade das
contratações formais no Brasil. Se-
gundo dados do Sebrae, só as pe-
quenas empresas representam 54%
dos empregos do país. Nardes res-

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

Nardes: “É preciso manter os empregos nas pequenas empresas”

Um em cada quatro
brasileiros não tem
acesso à internet
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saltou que a empregabilidade vin-
da desses empreendimentos gera
um "melhor custo à sociedade".

Assim, na opinião do integrante
do TCU, a pandemia causada pela
covid-19, "além da vida das pessoas,
tem exterminado as micro e peque-
nas empresas" responsáveis pela ca-
deia de postos de trabalho no país.

Por essa razão, uma maior atua-
ção dos governos foi defendida pe-
lo ministro. "O governo tem de so-
correr. Defendo que os micro e pe-
quenos empresários, durante um
determinado período, que pode
ser de seis meses, recebam uma
parcela (de recursos) do Estado. É
preciso manter os empregos", afir-
mou ao Jornal de Brasília.

Nardes contou à reportagem
que já chegou a conversar com o
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, que teria se comprometido a
estudar uma possível contribuição
do governo federal aos pequenos e
micro negócios.

S A I BA MAIS
» O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconhece que o programa de

crédito de salários para pequenas e médias empresas, criado com
recursos do Tesouro Nacional, "não deu tão certo". Agora, a equipe
econômica tenta alterar a medida no Congresso. Guedes diz que o
programa, que recebeu R$ 40 bilhões (R$ 34 bilhões do Tesouro e o
restante de bancos privados), tem menos de 10% de seus recursos
usados até agora. Segundo o ministro, é possível que nem metade do
dinheiro seja usado, com as regras atuais. Ele afirmou a empresários
que o principal motivo para o empoçamento seria a regra que impede
demissão de funcionários. Para ele, as empresas têm medo de
assumir o compromisso porque podem precisar fazer demissões.

Acesso ao
crédito ainda
está difícil

Ao falar na transmissão ao vivo, o
presidente do Sebrae nacional, Car-
los Melles, contou que as institui-
ções financeiras estariam "come-
çando a perceber" a importância
dessas empresas e que já estão dis-
poníveis cerca de 150 linhas de cré-
dito oriundos das Agências de De-
senvolvimento dos estados, dos
bancos publicos, bancos privados e
de outros agentes financeiros.

O representante do Sebrae, no
entanto, lamentou que, mesmo
com a disponibilização de crédito
por parte de várias entidades, o
acesso aos recursos ainda passa por
um extenso trâmite burocrático.

O dirigente da Confederação Na-
cional de Municípios (CNM), Gla-
demir Aroldi, reclamou de uma fal-
ta de planejamento das políticas
públicas de "longo prazo". Neste
sentido, defendeu a necessidade de
se implementar "regras mínimas
de governância, com programas
de controle, avaliação e monitora-
mento das políticas voltadas à po-
pulação brasileira".

Assim, explicou Aroldi, a melhor
prestação dos serviços públicos
por parte dos municípios favorece
o planejamento dos negócios no
Brasil, em especial, das empresas
menores.

Gastos de viajantes no
exterior têm forte queda

O acesso à internet no Brasil
avança, mas revela diferenças so-
ciais importantes. Divulgada on-
tem, a mais recente versão do TIC
Domicílios, estudo que mede os
hábitos e comportamento de
usuários da internet brasi-
leira, mostrou avanço
no acesso da popula-
ção brasileira de
quatro pontos per-
centuais em relação
a 2018, chegando 74%
(ou 133,8 milhões).
Por outro lado, isso sig-
nifica que ainda um em
cada quatro brasileiros não
acessa a rede mundial de compu-
tadores.

No perfil de acesso, as diferen-
ças por região, gênero e raça são
pequenas. Elas são acentuadas
por classe social (95% na classe A,
93% na classe B, 78% na classe C e
57% nas classes D e E) e educação
(97% entre os com ensino supe-
rior, 89% entre os com ensino mé-
dio, 60% entre os com ensino fun-
damental e 16% entre os com edu-
cação infantil e analfabetos).

Realizada pelo Centro Regional
de Estudos para o Desenvolvi-
mento da Sociedade da Informa-
ção (Cetic.br) do Núcleo de Infor-
mação e Coordenação do Ponto

BR (NIC.br), a pesquisa mostra
ainda que 58% dos internautas
brasileiros se conectam exclusi-
vamente pelo telefone celular —
em 2014, 80% dos usuários usa-
vam computadores para se co-

nectar, mas esse índice caiu
para 42%. Mais gritante:

85% dos usuários das
classes D e E se conec-
tam exclusivamente
pelo aparelho mó-
vel.

A taxa de usuários
que usam exclusiva-

mente o celular é um indi-
cativo importante, pois nem

sempre os aparelhos permitem a
realização de atividades mais so-
fisticadas.

Apenas 33% dos internautas
realizaram atividades de traba-
lho na internet e 40% estudan por
conta própria pela internet.
Quando o recorte é por classe, a
diferença é gritante: 66% de mem-
bros da classe A realizaram ativi-
dades de trabalho pela internet,
enquanto esse número cai para
18% nas classes D e E. O mesmo va-
le para estudos: 60% para a classe
A e 27% para D e E. Enquanto isso,
92% dos internautas brasileiros
enviaram mensagens por aplica-
tivos como o WhatsApp.

Com uma redução drástica no
número de viagens devido à pan-
demia do novo coronavírus, as
despesas de brasileiros no exte-
rior em abril ficaram em US$ 203
milhões, o menor valor para o
mês desde 1999, segundo dados
do Banco Central. A queda foi de
86,4% em relação a abril do ano
p a s s a d o.

O chefe do Departamento de Es-
tatísticas do Banco Central, Fer-

nando Rocha, ressaltou que o setor
de turismo e viagens é um dos
mais afetados pela crise provocada
pela covid-19. A imposição de me-
didas de isolamento social, na ten-
tativa de conter o avanço da doen-
ça que ainda não tem cura nem va-
cina atestadas por pesquisadores,
levou a uma redução na oferta de
voos e menores gastos com via-
gens. O Brasil também fechou
fronteiras com países vizinhos.
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