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A DÍVIDA DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS 
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A demorada controvérsia em 
torno da proposta de anistia 
aos pequenos e microempre-
sários, endividados ao tem

po do Plano Cruzado, revelou ao me
nos um dado altamente positivo: a 
gradativa mudança na cultura eco
nômica do País. 

Em tempos não muito remotos, a 
reação inevitável das autoridades se
ria a de executar sumariamente os 
endividados. E a opinião pública as
sistiria a tudo passivamente, sem 
qualquer consciência crítica. No ca
so presente, o que se viu foi não ape
nas essa consciência crítica presen
te, mas, principalmente, atuando ao 
lado dos pequenos. 

Sabe-se, hoje, que os pequenos em
preendimentos são vitais para a saú
de econômica do País. Respondem pe-
la m a c i ç a m a i o r i a dos 
estabelecimentos comerciais e indus
triais do País e são os que mais absor
vem mão-de-obra. Como se não bas
tasse, estão em plena expansão, 
apesar de todos os pesares da crise. 

Diante desses dados, há quem per
gunte: por que, então, estão pedindo 
anistia para seus débitos? Simples: 
os pequenos acreditaram no Plano 
Cruzado e investiram maciçamente 
na ampliação de suas atividades, aten
dendo a acenos que o Governo federal 
fazia nesse sentido. Para ampliar suas 
atividades, recorreram a empréstimos 
bancários, seduzidos pelas garantias 
de inflação zero. 

O Piano Cruzado, entretanto, fra
cassou e o fantasma da inflação vol
tou a assombrar a vida econômica do 
País. Imagine-se o que ocorreu nas 
contas de um pequeno empresário 
que levantou, por exemplo, CZ$ 1 mi
lhão, a juros de dois por cento. Deve 
hoje muitas vezes o capital original e 
não produz o suficiente para sequer 
fazer frente aos serviços da dívida. 
Para honrá-la, muitas vezes, nem 
mesmo o patrimônio de sua empresa 
é suficiente. 

Temos, então, um quadro catastró
fico: um empresário falido, seus fun
cionários desempregados e uma dívi
da monstruosa por saldar. Pior: uma 
dívida inalcançável, além de injusta 
nas suas dimensões. Esse, em resu
mo, o quadro dos pequenos e mi-
croempresários endividados. 

O Centro Brasileiro de Apoio à Pe
quena e Média Empresa (Cebrae), ór
gão que presido, jamais operou com a 
idéia da anistia pura e simples. E por 
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um motivo básico: a causa dos peque
nos é nobre o suficiente para dispen
sar propostas levianas. Anistia pres
supõe r e p a r a ç ã o , mora l ou 
pecuniária. E não é disso que se trata. 
O que buscamos não é transferir os 
tormentos dos pequenos para os co
fres da União ou para o bolso do con
tribuinte. Queremos, antes de mais 
nada, justiça. Isto é: recolocar os pe
quenos diante dos débitos que efetiva
mente contraíram e que a ciranda in-
f l ac ionár ia elevou a n íveis 
estratosféricos. 

A proposta do Cebrae para a ques
tão não se restringe à questão da dí
vida. Sem ignorá-la, vai adiante, apon
tando medidas perfeitamente 
exeqüíveis que irão dotar os peque
nos de instrumentos de ação que im
pedirão que absurdos como esse um 
dia se repitam. 

Com relação à dívida, eis as suges
tões do Cebrae» A partir da data da 
promulgação da emenda da Consti
tuinte, os pequenos terão 90 dias pa
ra liquidar o saldo do principal e os 
juros, para se beneficiar da renego
ciação. Nesse caso, a correção mo
netária apMcada ao saldo devedor se
rá congelada e parcelada em 12 
prestações iguais, cobrando-se apenas 
os juros que foram pactuados ao tem
po do Plano Cruzado. O Governo não 
autorizaria os bancos a negociar, mas 
determinaria que o fizessem sem res
trições relativas a reciprocidade, esco
lha do cliente, situação de inadim
plência etc. 

E ainda: os bancos não poderiam 
exigir garantias além das que já es
tavam comprometidas. Mesmo as mi-
croempresas sob ação executiva ou 
com títulos em cartório teriam di
reito à renegociação, desde que o 
cliente não seja relapso e o empreen
dimento viável Os bancos que dis
criminassem clientes seriam punidos, 
assim como os clientes que atrasas
sem qualquer parcela da correção mo
netária teriam a dívida vencida. Essa 
a proposta do Cebrae, que nada tem a 
ver com anistia — uma saída simplis
ta, que põe no mesmo saco empresá
rios eficientes vítimas de uma conjun-
tu ra econômica p e r v e r s a e 
empresários ineficientes, que pega
riam uma carona na medida. 

Estamos convencidos, porém, que 
não basta renegociar a dívida. Por 
isso mesmo, nos reportamos a pro
postas que o Cebrae remeteu há tem
pos aos escalões competentes do Go-
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verno. Entendemos que a lealdade se 
mede» em termos de governo, pela 
capacidade de antecipar problemas e 
formular sugestões. E isso o Cebrae, 
sem prejuízo de sua lealdade à causa 
dos pequenos, tem feito. Algumas pro
postas para viabilizar e estabilizar os 
pequenos negócios no Brasil (respon
sáveis, repetimos, por mais de 80 por 
cento de todos os empregos no País): 

1) Extensão da política industrial, 
recém-promulgada, aos pequenos em
preendimentos; 

2) Encaminhamento ao Congresso 
do projeto de lei que cria as socieda
des de interesses econômicos, já assi
nado pelo Presidente Sarney. Essa 
proposta permite que os pequenos se 
unam em torno de uma central de 
compras e vendas, para baratear seus 
custos; 

3) Encaminhamento ao Congresso 
de projeto de lei que cria as coopera
tivas de crédito para pequenos e mi-
croempresários, a exemplo do que se 
fez recentemente para a agricultura; 

4) Criação de um mercado cativo 
para as pequenas e mícroempresas, 
mediante decreto que estipule a obri
gatoriedade de os órgãos governamen
tais comprarem até 30 por cento de 
suas necessidades naquelas empresas. 
As experiências feitas pela Previdên
cia Social registraram uma economia 
de custos para o Governo, além de 
vantagens na qualidade do material; 

5) Reformulação do estatuto da mi-
croempresa; 

6) Regulamentação das operações de 
factoring para as médias, pequenas e 
mícroempresas; 

7) Prioridade para a concessão de 
empréstimos do Bird e do BID a pro
jetos de interesse do setor; 

8) Dar assento ao Cebrae no Con
selho Monetário Nacional. 
' Estamos certos de que, a partir des
sas medidas, que em nada oneram o 
Tesouro Nacional, os pequenos negó
cios estariam enfim recebendo sua 
carta de alforria. E, assim, ao invés de 
se apresentarem, como agora, como 
problema para os cofres públicos, des
pontariam como solução. Numa eco
nomia pré-infartada, como a nossa, o 
papel dos pequenos empreendimentos 
é o de safenas da crise. Basta que te
nham essa chance. 

Paulo lustosa é Presidente do Cebrae 


