
Uma empresa de
tratores ar-

gentina tem fábrica na Aus-
trália e planeja abrir uma na
Espanha, Vende apenas US$
3,2 milhões ao ano. De Bogo-
tá, e graças à tecnologia, uma
empresa de arquitetos projeta
um shopping de 60 mil metros
quadrados... na Arábia Saudi-
ta! Um chileno, por sua vez,
com uma simples estratégia de
marketing, conseguiu colocar
seus medicamentos em 25 mil
pontos-de-venda nos EUA.

Como se poderá ver nesse
extraio selecionado em nosso
especial, muitas das melhores
histórias de negócios protago-
nizadas hoje na América Latina
acontecem nesse segmento de
empresas de pequeno e médio
porte. Uma categoria que reúne
uma grande diversidade de
negócios e, dependendo do
país, suas realidades e cifras
diferem (no Brasil, as PMEs
são empresas que vendem até
USS 6 milhões... No Equador,
esse limite cai para US$ 2
milhões).

No entanto, muitas delas
têm algo em comum: um enor-
me potencial de crescimento.
Especialmente aquelas que
descobrem que seu mercado
natural supera as fronteiras
nacionais e embarcam em
aventuras internacionais.

São as PMEs globais.
Seja uma têxtil no Peru ou

uma pequena empresa de ele-
trodomésticos no México, são

muitas as que estão deixando
de lado o discurso protecio-
nista e paternal e buscam suas
próprias armas para criar valor
em grande escala.

Não é fácil. Obter acesso a
financiamento é complicado,
ainda que os bancos e mercados
de capitais dêem cada vez mais
atenção ao segmento.

Ter acesso à tecnologia
é caro. E é difícil concorrer
com grandes empresas e mul-
tinacionais na hora de captar
recursos humanos de primeira
para seus empreendimentos.
Mais ainda, chegar aos meios
de comunicação nos horários
de maior audiência.

Mesmo assim, elas estão
conseguindo superar barreiras.
Algumas delas, apoiadas pelo
novo boom de fundos de inves-
timento orientado a pequenas
empresas de alto crescimento.
Outras, com seus próprios re-
cursos e inovações. E muitas
se virando como podem.

Na América Latina, há cer-
ca de 15 milhões de empresas
formais. As PMEs são as que
oferecem mais emprego e sua
propriedade está altamente
distribuída em todos os estra-
tos sociais. Potencializar seus
modelos de negócio implica
gerar riqueza e redistribuí-la
simultaneamente. Afastadas
do desenvolvimento econó-
mico do século 20, hoje as
pequenas empresas estão no
centro do palco. Sejam bem-
vindas. •
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