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Segredos de
quem ganhou
o mundo
INICIATIVA INÉDITA DO GOVERNO BRASILEIRO
EM PARCERIA COM A UNIÃO EUROPÉIA QUALIFICA
EMPRESAS EM BUSCA DE NOVOS MERCADOS E
FACILITA APROXIMAÇÃO COM ESTRANGEIRAS

POR Elisa Corrêa

D e Petrolina, interior do Pernambuco,
Brasil, diretamente para Berlim, na Ale-
manha. Foi essa a viagem feita pelo pe-

queno produtor orgânico do Vale do São Fran-
cisco, Saulo Moraes, em fevereiro do ano pas-
sado, para visitar a Fruit Logistica, a maior feira
de frutas e verduras do mundo. Moraes percor-
reu os estandes atrás de possíveis compradores
para a aloe vera e a cenoura do tipo baby produ-
zidas pela cooperativa da qual faz parte.

A viagem, à primeira vista inviável para um
pequeno empreendedor, foi transformada em
realidade pelo Projeto de Apoio à Inserção In-
ternacional de Pequenas e Médias Empresas
(PAIIPME). Fruto da cooperação entre o Brasil
e a União Européia, o PAIIPME tem a parceria
de 29 instituições públicas e privadas, orçamen-
to total de 44 milhões de euros e o objetivo de
inserir cerca de 700 pequenas e médias empre-
sas brasileiras no mercado global. "Essa inclu-
são deve ser realizada tendo a inovação como
norte para aumentar a chance de as empresas
sobreviverem em um cenário internacional al-
tamente competitivo e complexo", afirma Regi-
naldo Braga Arcuri, presidente da Agência Bra-
sileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
ligada ao Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, e encarregada da
gestão do projeto.

O presidente alerta que o caminho é longo e di-
ferente para cada empresa. Algumas começam
identificando novos mercados para vender seus
produtos e serviços fora do Brasil; outras, já ex-
portadoras, passam a produzir de forma com-
partilhada com empresas estrangeiras e criam
joint ventures. Nesta reportagem, seis empresá-
rios contam a Pequenas Empresas & Grandes
Negócios o que estão fazendo para ultrapassar
as barreiras nacionais. São lições que servem a
todas as pequenas empresas dispostas a encarar
o desafio de ganhar o mundo.
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