
Sobre a capacidade de sobrevivência da PMEs argentinas diante da crise  

A recente declaração inflamada do presidente dos EUA, Barack Obama: “Vamos agir rápido 
para que a crise não se transforme em uma catástrofe histórica”, não é muito alentadora para 
este início de 2009. Principalmente por se tratar do país mais influente do planeta, que desde 
que entrou em recessão perdeu mais de 3 milhões de empregos. Diante desse quadro, com 
graves implicações internacionais, países como a Argentina não estão imunes às 
consequências do caos. 

É preciso somar à realidade do país diversos problemas internos: a desaceleração da 
economia, que durante a segunda metade de 2008 cresceu 7,1%, a menor taxa dos últimos 
seis anos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos; a crise de setores 
essenciais, como o setor rural, que perderá mais de US$ 12 milhões em razão da seca e da 
queda dos preços; a queda do consumo e a possibilidade de que as demissões aumentem. De 
acordo com dados oficiais, o índice de desemprego no país chega a 7,3% atualmente, 
enquanto estudos oficiais informam que, em 2009, esse número poderá chegar aos dois 
dígitos. Algumas empresas já estão demitindo como consequência da queda do nível de 
atividades, ou estão concedendo férias antecipadas a seus funcionários. 

Por outro lado, caiu o volume de aquisição de veículos, eletrodomésticos e imóveis, por isso o 
governo lançou planos para estimular o consumo através, por exemplo, dos planos de troca de 
geladeiras e fogões, além do financiamento de automóveis zero quilômetro. 

Todavia, o setor produtivo mais afetado é o das pequenas e médias empresas (PMEs), 
responsável por cerca de 90% do emprego total registrado no país. Embora não haja cifras 
concretas, a Subsecretaria da Pequena e Média Empresa e do Desenvolvimento Regional 
(Sepyme) calcula que haja 1,550 milhão de PMEs em atividade, das quais 71% se encontram 
na província de Buenos Aires. O órgão classifica as PMEs de acordo com a média das vendas 
anuais dos últimos três exercícios, sendo a classificação diferenciada conforme o setor a que 
pertença a empresa. Portanto, uma empresa de serviços que fature menos de US$ 135.000 é 
considerada microempresa; ao passo que uma empresa de construção que gere vendas 
inferiores a US$ 7 milhões é classificada como empresa de porte médio. 
 

Portanto, os desafios para as PMEs em 2009 são vários, e poderiam ser sintetizados na opinião 
de especialistas como Enrique Déntice, pesquisador da Universidade Nacional de San Martín 
(UNSAM): “Quando todos os setores registram uma contração na demanda, uma taxa de juros 
interna elevada (de, pelo menos, 20%), preços que não permitem margens e, é claro, uma 
menor rentabilidade, podemos estar certos de se trata de desafios relevantes. É praticamente 
certo que a incerteza e a desconfiança vão interferir adiando projetos de investimentos, o que 
afetará mais ainda a rentabilidade, fazendo com que o próprio financiamento tenha um peso 
alto demais para o desenvolvimento”, disse. 

Para Jorge Colina, pesquisador da Escola de Economia da Universidade Católica da Argentina 
(UBA), os problemas ocorrem tanto em PMEs que exportam quanto nas que atuam no mercado 
local: “O ciclo da economia argentina depende fortemente do ciclo do comércio internacional. 
As estatísticas respaldam a ideia de que a Argentina vai bem quando o contexto internacional 
é favorável, e vice-versa. Nesse sentido, quando o comércio exterior permite a expansão da 
economia, todas as empresas são beneficiadas, e quando as condições externas se tornam 
adversas, as vendas despencam tanto lá quanto aqui. Por isso, com a recessão, os dois lados 
são afetados.” Colina acrescenta que “o desafio é, sem dúvida, enfrentar com relativo sucesso 
a queda das vendas, mantendo a clientela e buscando novos clientes”. 

 



Essa realidade é perceptível no caso da IBL, uma PME de Buenos Aires que presta serviços de 
logística desde 2001 para a indústria e a agroindústria. Para José Maria Kugler, CEO da 
empresa, suas prioridades consistem em manter a clientela e buscar novos clientes, bem como 
aproveitar as oportunidades não exploradas por outras empresas. “Nossa empresa está em 
fase de crescimento tanto em vendas quando em capacidade operacional. Isto significa que, 
utilizando a estrutura atual de base, vamos incorporar bens e tecnologias que nos permitam 
utilizar ao máximo nossa capacidade, além de baixar a incidência dos custos fixos”, observa. 

De modo particular, a IBL procurará “conseguir uma melhor utilização da estrutura fixa, 
incorporando produtos para incrementar a capacidade de armazenamento por Centro de 
Operação, eliminará gastos que não sejam essenciais, incorporando pessoal chave e dando um 
forte impulso à área comercial”. 

O papel do governo 

A presidente Cristina Fernández de Kirchner vinha de um primeiro ano difícil de governo 
marcado por vários problemas: pelo conflito das retenções no campo (o então ministro da 
Economia, Martín Lousteau, queria elevar a alíquota das retenções sobre as exportações de um 
valor fixo de 35% para um valor variável de 44%, que oscilaria de acordo com a flutuação dos 
preços internacionais das commodities); casos de corrupção, como a descoberta de uma valise 
contendo US$ 800.000 utilizados ilegalmente na campanha presidencial; reivindicações 
constantes dos sindicatos por aumento salarial e colapso do sistema financeiro, entre outras 
coisas. O governo decidiu então começar 2009 com uma estratégia ousada que veio 
acompanhada de diversas medidas. 

Uma das primeiras medidas foi a criação de um ministério da Produção, destinado a atenuar a 
crise no setor empresarial e a estimular os investimentos, principalmente nas PMEs. Outra 
decisão importante foi a destinação de US$ 170 milhões de fundos da ANSES (Administração 
Nacional da Seguridade Social) para a concessão de crédito às PMEs, ao consumo e 
concessionárias (de automóveis). O dinheiro foi licitado entre bancos públicos e privados, mas 
até agora os resultados não foram muito palpáveis, já que foram poucas as pessoas ou as 
empresas que se dispuseram a analisar essa possibilidade, ou que tomaram a decisão de 
contratar crédito. 

Para Déntice, “as medidas adotadas pelo governo são necessárias, porém não suficientes. Elas 
estão mais voltadas para o final da cadeia produtiva, em vez de respaldar o desenvolvimento e 
contribuir com soluções para os problemas internos das empresas. Contudo, o tempo de 
aplicação das medidas ainda é curto para avaliá-las, o que deixa as empresas em compasso de 
espera. As PMEs agora aguardam e observam, sobretudo para saber o que farão as grandes 
empresas”. 

Portanto, Colina diz que o mais importante não é o grau de atenção dado pelas novas medidas 
às PMEs, “que são transitórias. A análise deveria se fixar na eficácia das medidas para a 
preservação do nível das atividades. Para uma PME, o incentivo do crédito é insuficiente se as 
vendas estão caindo, ou se os custos estão fora de controle. Por isso, o importante é saber em 
que pé está a atividade econômica de modo geral, e quais as condições gerais de produção. 
Neste ponto, a questão trabalhista é fundamental e se impõe (seja pela redução da carga 
social das empresas, seja pela redução de impostos), mais do que medidas setoriais”. 

Como CEO da IBL, Kugler está preocupado com o ritmo da economia, que é fator essencial na 
hora de planejar os negócios. “Acho que a crise internacional e local será forte no primeiro 
semestre. Sabemos que em determinados setores em que atuamos a crise será passageira, 
porém em outras será muito profunda e continuará de forma prolongada. Devemos estar 
bastante atentos ao desempenho dos setores industriais em pleno vigor.”  



Com relação às medidas propostas pelo governo Kirchner, Kugler acha que são interessantes e 
seriam muito úteis “se realmente forem levadas a efeito; entretanto, observamos que há uma 
incapacidade operacional por parte do governo em concretizar rapidamente as políticas 
definidas”. 

Objetivos a curto prazo 

Enquanto o mercado espera melhoras na economia mundial e local, as decisões ocorrem agora 
a curto prazo. É preciso também levar em conta o ano de eleições legislativas na Argentina, 
algo que, de acordo com os especialistas, poderá atrasar as decisões das empresas, tanto no 
que diz respeito aos investimentos quanto à contratação de novo pessoal. 

Déntice, da UNSAM, diz que “a curto prazo, os empresários das PMEs procurarão trabalhar 
com um capital de giro que não dependa do crédito bancário, que é caro e escasso. Uma 
profunda reavaliação dos clientes mais importantes vai ajudar na relação com eles, mas é 
também fundamental rever a relação entre crédito e pagamentos. Os estoques tiveram papel 
importante na estrutura econômico-financeira. A relação com os fornecedores deve ser uma 
via de mão dupla no tocante à cadeia de pagamentos — em que medida é importante que meu 
fornecedor esteja bem. As promoções, tudo indica, serão o elemento mais utilizado para 
manter o produto no mercado”.  

Jorge Colina, da UCA, diz que é preciso “enfatizar a redução de custos, tornando eficiente a 
gestão dos recursos humanos, os gastos administrativos e fiscais, bem como a organização da 
produção. Depois de lidar com esses tópicos, é preciso buscar novos produtos e serviços, 
novos canais e vias de comercialização e promoção. Contudo, de pouco adiantam ideias novas 
e brilhantes se a queda repentina da rentabilidade devido à crise afeta rapidamente a 
sustentabilidade da empresa”. 

Os pesquisadores ressaltam a importância do controle interno de custos, já que isso também 
afetará a elevação dos preços dos serviços públicos, como luz, transportes, gás etc. Os 
sindicatos, atentos a essa situação, já estão programando novas reivindicações para seus 
filiados. Déntice explica que “o aumento das tarifas atingirá mais duramente o custo final, já 
que a força motriz (energia elétrica e gás) tem forte incidência sobre empresas que usam de 
forma intensa as fontes de energia. Isso reduz as possibilidades de atuação em um ambiente 
de escassez, conforme observa Claudio Cabilla, proprietário de uma pequena empresa 
fornecedora de insumos para a indústria petrolífera que abastece o mercado local, regional e a 
África. Portanto, creio que o resultado da batalha salarial das PMEs será um componente em 
que a relação trabalhador e patrão poderá ser mais flexível, sem que isso implique um impacto 
severo sobre os custos”. 

O fato é que o Estado “não pensa em um plano de trabalho conjunto com as empresas 
privadas para superar a crise. Ele se preocupa apenas com sua própria necessidade de 
arrecadar para cobrir gastos, com o que pressiona ainda mais as empresas. O mesmo se dá 
com os sindicatos, para quem a superação da crise é tarefa exclusiva das empresas, e assim 
possam se concentrar apenas em evitar demissões e conseguir aumentos elevados de salários, 
na casa dos dois dígitos”, observa Colina, da UCA. 

 

 

 

 



Momentos de oportunidade 

Como sempre acontece, as crises geram oportunidades e, nesse sentido, muitas vezes as PMEs 
são as que mais bem se adaptam às mudanças e às dificuldades. Seu tamanho explica em 
parte esse fenômeno. Jorge Colina observa que “a história de crises anteriores na Argentina 
mostra que as empresas que mais rapidamente apelam para mecanismos informais e para 
demissões quando a economia entra num ciclo de recessão são as empresas de menor porte, 
porque são menos visíveis e também porque, sendo muito numerosas, são difíceis de 
controlar. Nas crises, o tamanho acaba jogando a favor da sobrevivência”. 

Além disso, diante das grandes empresas, Enrique Déntice acrescenta que “as PMEs têm 
flexibilidade e capacidade de adaptação, mas têm, sobretudo, um capital intangível que é a 
equipe humana, e um legado oral e de vida herdado das gerações anteriores sobre a forma 
como suportaram a crise e tornaram a se reinventar. Nas grandes empresas, isso é muito 
difícil, já que suas decisões estão ligadas à matriz, que tem seus próprios problemas e prioriza 
outros critérios. 

O pensamento dos pesquisadores coincide com a realidade das PMEs, como no caso da IBL, 
que se julga em condições de dar uma resposta melhor. “Portanto, é preciso aproveitar agora 
a existência dos recursos humanos disponíveis para uma maior profissionalização, e assim 
atender a clientes que as empresas internacionais deixarão de atender”, observa José Maria 
Kugler, CEO da IBL. 
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