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Das vendas das 500 maiores empresas da América Latina, mais de 50% correspondem a 
energia, mineração e alimentos. Se somamos cerveja e cimento, esse porcentual chega a 
60%. A ponderação dessas indústrias nas exportações latino-americanas é semelhante.  
 
Apesar das mudanças tecnológicas e das oportunidades oferecidas pela globalização, a 
economia da região continua focada principalmente em indústrias que existem há mais de 50 
anos. A inovação e o desenvolvimento de novas formas de criar valor é um tema pendente na 
América Latina. 
 
Parte da explicação está nos recursos. Nenhum país da região supera os US$ 10 per capita 
anuais em investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), enquanto Coréia, Irlanda ou 
Austrália superam os US$ 200, segundo estudo da Fundação Dom Cabral.  
 
O pior é que, desses poucos dólares investidos, muito pouco se transforma em aplicações úteis 
e novas para as empresas. Essa é uma preocupação importante. Tanto que Brasil, México, 
Colômbia e Chile adotaram políticas definidas para fomentar a inovação nas economias. 
 
Mas, segundo um estudo da IBM Business Consulting, a principal barreira à inovação está na 
cabeça dos empresários e nas culturas empresariais. São poucas as organizações latino-
americanas que têm orçamentos estabelecidos ou incentivos definidos para a inovação. 
Diversos estudos determinaram que embora a inovação seja uma preocupação que passa pela 
cabeça dos empresários da região, são poucos os que fazem algo concreto para fomentá-la em 
suas organizações.  
 
E estes não são os únicos entraves. As pequenas empresas, principal fonte de inovação, já têm 
pouco acesso a financiamento para seus negócios tradicionais, e menos ainda para inovar em 
produtos ou novos modelos de negócio. Além disso, a maior parte está muito atrasada no uso 
de tecnologias da informação,  área em que se desenvolveram muitas das inovações em 
processos e operações que caracterizaram o progresso industrial nos últimos anos.  
 
A burocracia estatal, a rigidez trabalhista e a pouca proteção aos diretos de propriedade 
intelectual tampouco colaboram numa região em que o número anual de registro de patentes 
está mais próximo do da África que da Ásia. 
 
Há exceções. O cluster tecnológico de Córdoba, na Argentina, o centro de serviços gerado em 
torno da indústria do salmão no sul do Chile, o laboratório de idéias montado na Universidade 
de São Paulo Cietec, e o centro de design de semicondutores de Guadalajara são alguns 
exemplos. A progressista indústria têxtil colombiana, bem como os art comercial que lotam 
Palermo, em Buenos Aires, também podem ser somados à lista. 
 
O boom demonstrado pela indústria latino-americana de cinema, e essa mistura de 
criatividade com logística industrial que se requer para levá-la adiante, também demonstra 
que as coisas avançaram. Ou a indústria do etanol brasileiro, que depois do duro esforço 
conjunto de governo e agentes privados para superar o problema energético da década de 70 
no País, é hoje um exemplo global do uso de novas formas de energia. O desafio está em 
seguir o exemplo numa economia que continua pensando em petróleo, cobre e soja. 
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