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Introdução

Em todo o mundo, as exportações têm sido identificadas pelos países 

como fator chave para o crescimento econômico. Esse é claramente o 

caso da América Latina e do Caribe (ALC), onde, após duas décadas de 

reformas estruturais, ampla liberalização comercial e de acordos de livre co-

mércio com as principais economias, o comércio exterior se tornou um dos 

principais meios de sobrevivência para praticamente todas as economias da 

região.

A expansão do comércio exterior da região tem sido impulsionada 

por grandes empresas multinacionais e grandes firmas latino-americanas 

fortemente internacionalizadas (multilatinas), que muitas vezes fazem a 

maior parte de suas vendas para o exterior. As pequenas e médias empresas 

(PMEs), porém, estão claramente sub-representadas no setor de exportação 

da região, apesar de sua importância como espinha dorsal das economias da 

ALC e fonte de emprego para milhões de pessoas. As PMEs constituem mais 

de 95 % das empresas da região, mas apenas 13 % delas se dedicam à expor-

tação e tendem a vender apenas poucos produtos a um número muito re-

duzido de mercados. Essa situação não apenas restringe o seu potencial de 

crescimento, mas também as torna mais vulneráveis aos ciclos econômicos 

em seus mercados internos.

Os países da ALC poderiam crescer mais rápido através do incentivo à 

internacionalização das PMEs, particularmente se esse incentivo se concentra 

nas firmas com maior possibilidade de êxito em mercados internacionais. 

As PMEs que obtiverem êxito nas exportações ajudarão os países latino-a-

mericanos a expandir e diversificar de modo significativo suas exportações. 

Pesquisas recentes em todo o mundo mostram também que a internaciona-

lização permite que as PMEs se tornem mais produtivas, inovadoras e com-

petitivas, oferendo assim uma oportunidade às firmas da região para que 

cresçam e se tornem grandes empresas, capazes de gerar empregos para mi-

lhares de pessoas. Mas, na maioria das economias latino-americanas e cari-

benhas, a participação das PMEs nas exportações e o volume e diversificação 

de suas vendas no exterior estão abaixo da média dos mercados emergentes. 

A internacionalização das PME é uma grande oportunidade de cres-

cimento para a América Latina e o Caribe. A questão é saber qual a melhor 

maneira de apoiar e acelerar essa internacionalização. Este estudo procura 
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oferecer algumas respostas a isso. Examinamos cada uma das três facetas 

principais do problema: o estado da internacionalização das PMEs na ALC; 

as oportunidades e os obstáculos para que elas se internacionalizem; e re-

comendações práticas aos formuladores de políticas públicas, empresas e 

especialistas para acelerar a internacionalização das PMEs. O estudo visa, 

particularmente, responder a diversas perguntas fundamentais:

•	 Por que a internacionalização das PMEs é importante para as econo-

mias da ALC? Qual o impacto e a importância da internacionalização 

das PMEs para o crescimento e desenvolvimento da ALC?

•	 Qual a situação da internacionalização das PMEs na ALC? Qual o seu 

grau de internacionalização hoje?

•	 Quais os principais obstáculos à internacionalização das PMEs na re-

gião, tanto em relação à política externa e barreiras econômicas quanto 

à administração interna e capacidade operacional das PMEs? 

•	 Quais são as melhores práticas e políticas para incentivar a internacio-

nalização das PMEs na ALC? Que políticas e programas de aceleração 

da internacionalização das PMEs foram testados e postos em prática 

em regiões como a Ásia, Europa e América do Norte, e como essas ino-

vações podem ser aplicadas às PMEs da ALC?

•	 Quais são as prioridades programáticas e de política pública funda-

mentais para que os governos da ALC e outras partes interessadas 

levem avante a internacionalização das PMEs da região? 

Mediante o exame dessas perguntas chave, este estudo procura pro-

mover ideias inovadoras entre os formuladores de políticas públicas e líderes 

empresariais na ALC para estruturar apoio, programas e iniciativas desti-

nados a catalisar e expandir a internacionalização das PMEs. Embora esteja 

embasado em literatura acadêmica rigorosa e análises recentes, o estudo não 

é apresentado em formato técnico, permitindo que suas conclusões e reco-

mendações sejam de fácil acesso e possam ser postas em ação pelos varios 

atores relevantes na região.

Nossas conclusões indicam claramente que a internacionalização 

bem-sucedida e sustentável das PMEs requer uma mudança de paradigma. 

A região precisa rejeitar um enfoque fragmentado, com mecanismos de 

apoio isolados, que podem ou não priorizar as PMEs, e optar por um con-

junto holístico e coordenado de políticas nacionais econômicas e comerciais, 

juntamente com práticas operacionais e de gestão necessárias nas PMEs e 

inovações institucionais focalizadas. Os argumentos a seguir expõem as con-

clusões e recomendações do estudo em maiores detalhes.
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Um conjunto crescente de evidências empíricas sobre os benefícios da 

internacionalização das PMEs revela que:

•	 As PMEs internacionalizadas têm um desempenho superior ao de 

firmas que não estão engajadas em comércio internacional. Isso se 

aplica também à ALC, onde tanto as PMEs exportadoras como as im-

portadoras empregam mais, pagam salários mais altos e têm um nível 

maior de vendas e produtividade do trabalho do que firmas compará-

veis que não estão envolvidas em comércio internacional. Esse relacio-

namento se dá em dois níveis: empresas com melhor desempenho se 

autosselecionam para os mercados internacionais; e a internacionali-

zação alimenta o desempenho das empresas. A exportação aumenta a 

produtividade da empresa, impulsiona a sofisticação da capacidade de 

negócios e relaxa as restrições de crédito, fatores cruciais para permitir 

que as PMEs cresçam e se tornem firmas maiores, que estimulam o co-

mércio e a criação de empregos.

•	 As PMEs exportadoras da ALC são essenciais às exportações de seus 

países, não só para expandir o volume exportado, mas também para 

diversificar o número de produtos e mercados envolvidos. As PMEs 

iniciantes que sobrevivem e exportam em bases sustentáveis podem 

contribuir significativamente para o crescimento das exportações de 

seus países. Essas firmas são também essenciais para introduzir novos 

produtos na pauta de exportação de seus países, desempenhando assim 

um papel importante na sua diversificação. 

•	 A internacionalização das PMEs traz para as economias da ALC be-

nefícios econômicos importantes que vão além do comércio exterior. 

Os exportadores tendem a melhorar o desempenho de todas as firmas 

locais. Por serem mais produtivos graças à atividade exportadora, eles 

também captam uma fatia maior do mercado interno, aumentando 

assim a produtividade de toda a economia. As PMEs exportadoras 

podem gerar, nas firmas de que dependem para insumos, produtos e 

serviços, efeitos positivos como crescimento e mais empregos. Além 

disso, tem-se constatado que cada vez mais as PMEs exportadoras, ao 

transferir conhecimentos e habilidades valiosos adquiridos no ramo 

Por que a internacionalização é 
importante? 
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aos não exportadores, ajudam a criar ecossistemas de exportação em 

seus países de origem, atraindo “seguidores”, ou seja, empresas que de-

pois de observar o êxito de PMEs pioneiras na exportação começam a 

exportar nas mesmas categorias de produtos com menos risco.

Apesar desses benefícios, as PMEs da ALC ainda têm um longo ca-

minho à frente para adotar inteiramente a internacionalização como ala-

vanca de crescimento e alcançar resultados em uma base sustentável. Basta 

analisar três descobertas chave do Capítulo 1:

•	 Menos de 15 % das PMEs da ALC exportam. Em geral, as PMEs da 

ALC estão na retaguarda de economias comparáveis no que toca à 

participação das PMEs nas exportações. As PMEs de menor porte ex-

portam proporcionalmente menos do que as PMEs de maior porte, e 

as PMEs da região tendem a exportar menos do que as firmas de porte 

semelhante em outras economias. Em resumo, as PMEs da ALC são re-

lativamente menos internacionalizadas, deixando, portanto de auferir 

os ganhos de crescimento das exportações.

•	 A maioria das PMEs exportadoras da ALC não é diversificada. As ex-

portações de uma PMEs típica na ALC consistem em apenas dois pro-

dutos dirigidos a um único mercado, e cerca de um terço dessas firmas 

exporta apenas um produto para um único mercado. É bom observar 

que, ao longo do tempo, os exportadores da região foram se tornando, 

em média, menores e mais jovens, o que ajuda a explicar a diversi-

ficação relativamente limitada. Mas as firmas não diversificadas, por 

não terem mercados alternativos, não conseguem compensar os cho-

ques negativos e as pressões competitivas em seu mercado de atuação. 

•	 As PMEs da ALC têm dificuldade para sobreviver no mercado inter-

nacional. Cerca de metade das firmas da ALC que decidem exportar 

saem desse mercado em um ano, e a maioria dos lançamentos de novos 

produtos e ingressos no mercado também fracassam. Em comparação 

com o Leste da Ásia e as economias avançadas, a ALC apresenta baixa 

taxa de sobrevivência na área de exportação, com mais exportadores 

ad hoc e extemporâneos do que empresas que exportam em base sus-

tentável. Embora várias empresas ingressem no setor de exportação, 

por outro lado, outras tantas saem. 
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Esse padrão sugere que as PMEs da ALC têm desempenho falho nas três 

áreas críticas que sustentam a internacionalização: ingresso no setor de 

exportação, sobrevivência e diversificação de exportações. A próxima 

pergunta é “por quê”? Este trabalho identifica três tipos particulares de res-

trições críticas e falhas subjacentes de mercado que impedem que as PMEs 

da ALC entrem no mercado global e prosperem em base sustentável.

O primeiro conjunto de gargalos é externo. Os custos e limitações de 

fatores exógenos à empresa são discutidos no Capítulo 3. Um deles são os 

custos irrecuperáveis de ingresso no mercado — ou custos iniciais neces-

sários para que uma firma entre em um determinado mercado de expor-

tação —, que tendem a afetar desproporcionalmente as PMEs. O nível de 

investimento varia conforme fatores como mercado de destino e aprendi-

zado entre firmas dentro de vários setores, e sua análise fornece informações 

importantes para se administrar essa barreira crítica.

As PMEs da ALC também enfrentam custos altos para exportar em de-

corrência de infraestrutura inadequada de transporte, demora em desem-

baraçar mercadorias na alfândega e custos altos de frete. Esses “custos de 

comércio” são especialmente onerosos para as PMEs porque em baixa es-

cala eles tornam não econômicas as iniciativas de exportação. Além disso, as 

PMEs não têm agilidade suficiente para buscar investimentos que no final 

elevarão os lucros por unidade.

As PMEs da ALC também lutam com os custos de cumprimento das 

regras do comércio internacional. Essas barreiras são cada vez mais sérias 

em vista da proliferação de padrões internacionais e de acordos regionais de 

comércio, cada um deles com seu conjunto específico de regras de origem e 

outros critérios de acesso ao mercado. As PMEs da ALC têm pouco tempo e 

seus recursos são limitados para entender complexas normas públicas e pri-

vadas que variam de mercado para mercado. São ainda menos capazes de 

investir na obediência a essas normas, que abrangem da certificação à rastre-

abilidade de mudanças básicas nos processos de produção. 

As PMEs da ALC também enfrentam sérias assimetrias e lacunas de in-

formação ao servir mercados globais. As limitações de informação ocorrem 

em ambas as direções. Por um lado, as PMEs exportadoras têm dificuldades 

para adquirir e interiorizar informações básicas sobre demanda do mercado, 

Obstáculos à internacionalização 
das PMEs na ALC
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confiabilidade de parceiros, necessidades dos compradores, alternativas lo-

gísticas, estándares de facto de produtos e outros fatores chave. Por outro 

lado, os compradores do exterior podem não ter informações sobre a repu-

tação do exportador latino-americano e a qualidade e características de seus 

produtos, forçando-os a depender da percepção do país do exportador.

O segundo grupo de limitações à internacionalização das PMEs na 

ALC é interno à empresa. O Capítulo 4 examina os fatores determinantes de 

êxito, intrínsecos à firma, comuns às PMEs exportadoras e analisa por que 

apenas uma parcela das PMEs mais eficientes entra no mercado de expor-

tação e é bem-sucedida, como as PMEs menos eficientes podem melhorar 

sua produtividade em relação aos mercados globais e o que pode ser feito 

para aumentar o número de empresas bem-sucedidas. A análise enfatiza a 

importância de ativos essenciais: uma administração com experiência inter-

nacional e um conjunto de capacidades difíceis de constituir — entre elas 

metodologias para controle de risco e incerteza; capacidade para desenvolver 

relacionamentos de alta confiabilidade e contato contínuo com redes e com-

pradores chave; e a criação de processos adaptativos e inovações de produto 

mediante a melhoria de tecnologias existentes e conhecimento codificável. 

Já possuem várias dessas capacidades as firmas que “nasceram globais” 

— empresas recém-criadas, em geral baseadas em países com economias pe-

quenas e pouco integradas ao mercado global, e que se internacionalizam 

com incrível rapidez e virtualmente são bem-sucedidas na largada. Os ativos 

e as capacidades apresentadas neste capítulo parecem distinguir com regula-

ridade as PMEs exportadoras bem-sucedidas daquelas que não se saem tão 

bem. As PMEs da ALC tendem a não dispor desses ativos e capacidades. O 

capítulo mostra que, quanto mais a PME desenvolve integralmente cada um 

desses determinantes e consegue investir na sua melhoria, maior a chance de 

êxito nas exportações.

O terceiro desafio à internacionalização das PMEs da ALC de que trata 

o Capítulo 5 é o acesso a financiamento, combustível essencial ao cresci-

mento e internacionalização das PMEs e que frequentemente não está dis-

ponível. As PMEs com fluxo de caixa mais sólido e acesso a crédito bancário 

exportam mais cedo do que suas congêneres com crédito restrito, oferecem 

maior variedade de bens e se expandem para novos mercados de exportação. 

Exportações bem-sucedidas, por sua vez, melhoram o acesso das PMEs ao 

capital. 

Na ALC, a situação do financiamento não é nem muito boa nem muito 

ruim. Em comparação com mercados semelhantes em outras regiões em de-
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senvolvimento, as PMEs da ALC tendem a ter mais acesso a financiamento 

bancário, e os bancos estão cada vez mais dispostos a fazer empréstimos às 

PMEs. O financiamento bancário na região, porém, tem custos proibitivos: 

as PMEs da ALC enfrentam exigências de garantia e margens líquidas de 

juros das mais altas do mundo, e essas firmas pagam também taxas de juros 

significativamente mais altas do que suas congêneres maiores. Além disso, 

fontes alternativas de financiamento, como venda de ações, crédito de for-

necedor e financiamento de cadeia de fornecimento, requerem mais desen-

volvimento na ALC a fim de beneficiar um grupo muito maior de PMEs da 

região.
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As PMEs da ALC enfrentam diversos obstáculos à internacionalização; 

ainda assim, muitas empresas ainda conseguem suplantar as adversi-

dades. Políticas públicas podem desempenhar um papel de destaque 

ao reduzir as falhas de mercado que restringem a internacionalização das 

PMEs da ALC, e assim expandir o número de PMEs que exportam e todas 

as suas exportações.

Este estudo argumenta que as políticas públicas devem se concentrar 

em três aspectos: encorajar a maior entrada de PMEs nas exportações; apoiar 

a sua sobrevivência nos mercados internacionais; e encorajar a diversificação 

de suas exportações, uma das chaves para sua sobrevivência. As políticas pú-

blicas deveriam mitigar os custos, riscos e outros gargalos, e aumentar os 

ganhos de entrada e permanência no comércio exterior. É essencial que as 

intervenções não envolvam todas as PMEs, mas apenas aquelas que tenham 

mais chance de ingresso e crescimento no mercado global. E o enfoque pre-

cisa ser integrado. Não existe uma receita única para o êxito da internacio-

nalização das PMEs; ao contrário, são necessárias soluções holísticas, desde a 

aquisição da capacidade de exportação concebida com uma profunda com-

preensão dos fatores determinantes do sucesso exportador, até a diminuição 

dos custos de transporte e a melhoria do acesso a financiamento. Cada ca-

pítulo sobre os obstáculos à internacionalização termina com um conjunto 

detalhado de recomendações de política. 

Existem muitos meios de estruturar e sequenciar as intervenções. As 

experiências e melhores práticas internacionais podem guiar os formula-

dores de políticas latino-americanos e outras partes interessadas. Este tra-

balho analisa mecanismos internacionais diversos e inovadores de apoio à 

promoção e financiamento de exportações que podem ser aplicados à Amé-

rica Latina. Incluem-se entre esses mecanismos os seguintes:

•	 Intercâmbio de conhecimento e experiência. Existe, hoje, ampla evi-

dência empírica de que os exportadores podem inspirar e ajudar con-

cretamente outras firmas a exportar, transmitindo conhecimentos 

sobre processos e mercados de exportação. Mas essas externalidades 

não ocorrem por si sós. São necessárias intervenções de política para 

torná-las sistemáticas, em escala e com impacto. Alguns exemplos 

Como fazer diferença
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podem incluir arranjos produtivos virtuais e “iniciativas de mobili-

dade” para internacionalizar a força de trabalho. O setor público pode 

não apenas proporcionar o local para esse tipo de transferência de co-

nhecimento, mas também desempenhar um papel importante para 

compensar os exportadores pelo conhecimento gerado e não remune-

rado para os não exportadores. 

•	 Conhecimento regional combinado. Existem excelentes oportuni-

dades de combinar os recursos nacionais e regionais para construir 

portais de informação altamente acessíveis e fáceis de usar para guiar 

as PMEs exportadoras e os aspirantes ao setor de exportação. Seria 

particularmente útil um portal de informações que congregasse num 

só local toda a variedade de normas e padrões relacionados a comércio 

exterior, mercados de exportação estrangeiros e financiamento de ex-

portações. Um portal desse tipo, com um formato acessível aos ne-

gócios, deveria ser divulgado amplamente entre as PMEs da ALC.  

ConnectAmericas do BID é um passo importante nessa direção. 

•	 Desenvolvimento de capacidade em escala e sob medida. Cada ex-

portador enfrenta circunstâncias diferentes. Por isso, uma orientação 

genérica tem utilidade limitada. E embora a gestão de caso individu-

alizada possa funcionar, principalmente quando transmitida a toda a 

cadeia de apoio, ela é reconhecidamente difícil de aplicar em escala. 

Além do mais, as capacidades específicas no cerne da internacionali-

zação bem-sucedida das PMEs intrinsecamente baseiam-se em apren-

dizagem, são incrementais e requerem aperfeiçoamento contínuo. 

Tudo isso aponta para uma nova oportunidade de ir além do treina-

mento restrito a uma sessão. Essa abordagem alavancaria tecnologia e 

daria aos gerentes das PMEs acesso a uma ampla gama de avaliações 

essenciais, ferramentas para tomada de decisões e atividades de apren-

dizagem, com controle sobre seu engajamento contínuo na aprendi-

zagem durante a trajetória exportadora.

•	 Ação coordenada de governos e partes interessadas. Muitas vezes os 

recursos e esforços para ajudar a internacionalização das PMEs se dis-

persam entre diversos órgãos governamentais e grupos interessados. 

Para ser bem-sucedida, a internacionalização das PMEs requer solu-

ções holísticas e integradas, e isso deveria estar refletido no planeja-

mento, organização e implementação do apoio. Por exemplo, deveria 

haver uma coordenação estreita entre os órgãos encarregados de re-

solver diferentes facetas dos desafios que as PMEs globalizadas en-
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frentam, entre eles a promoção de exportações, políticas de inovação e 

desenvolvimento econômico, para citar apenas alguns. De modo seme-

lhante, existem oportunidades para construir sinergias entre as várias 

entidades que fornecem reforços de crédito às PMEs, como os órgãos 

de crédito à exportação e financiamento e desenvolvimento das PMEs.

Os capítulos 7 a 9 deste estudo identificam estratégias de ação imediata 

especialmente adequadas à região e destinadas a catalisar a internacionali-

zação das PMEs e ajudar a maximizar resultados com recursos de apoio li-

mitados. Essas estratégias baseiam-se nas vantagens comparativas da região 

e incluem as seguintes três áreas:

•	 Aceleração da participação de qualidade das PMEs da ALC em ca-

deias globais de valor. Com uma presença substantiva de empresas 

multinacionais na região, as PMEs da ALC têm a oportunidade de for-

necer para cadeias globais de valor, um dos melhores passos iniciais 

para a internacionalização de empresas. As PMEs podem se benefi-

ciar da associação com empresas globais, que tendem a ser exigentes e 

exercem pressão sobre os fornecedores para melhorar a qualidade, di-

minuir custos, especializar-se e adaptar-se e inovar constantemente. As 

PMEs fornecedoras também podem se beneficiar com fluxos de infor-

mação, transferência de tecnologia e oportunidades de aprendizagem 

com a multinacional e/ou seu fornecedor principal. Além disso, ser 

fornecedor de um grande cliente pode permitir que a PME produza 

em maior volume e empregue economias de escala. As PMEs da ALC 

enfrentam agora desafios para assumir novos riscos e investimentos, 

tendo frequentemente dificuldade para tornar-se fornecedoras. Uma 

vez que o façam, podem não colher os benefícios. Há várias interven-

ções de política destinadas a expandir a participação de qualidade em 

cadeias globais de valor, como: treinamento em sistemas e centros 

logísticos de tecnologia que ajudam as PMEs a respeitar padrões de 

qualidade rigorosos; iniciativas de promoção de ação coletiva para ex-

pandir o acesso e melhorar a capacidade; e apoio para reduzir o que 

podem ser enormes pressões sobre o fluxo de caixa das PMEs por meio 

de financiamento de cadeia de fornecimento. 

•	 Alavancagem da diáspora hispânica nos EUA para impulsionar as 

exportações das PMEs da ALC. As PMEs da ALC estão excepcio-

nalmente bem colocadas para conquistar mais negócios em um dos 
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mercados de crescimento mais rápido no mundo hoje — o mercado 

hispânico nos Estados Unidos. Com ambos os segmentos de consumo 

e de negócios prosperando, esse mercado apresenta vantagens únicas 

para as exportações da região. Tem em comum um compromisso pre-

ponderante com a língua espanhola e também com a relevância cul-

tural. Exige padrões diferenciados de aquisição, tecnologia e mídia que 

permitem um marketing direcionado. Está ao alcance da América La-

tina conquistar o mercado da diáspora hispânica nos Estados Unidos: 

as PMEs de outra região do mundo teriam dificuldades para servir esse 

mercado em larga escala. As economias da ALC poderiam fazer muito 

mais para ajudar as PMEs a abordar esse mercado gigante, como esta-

belecer relacionamentos influentes dentro da diáspora para acelerar a 

internacionalização das PMEs, desenvolver um acervo de informações 

em profundidade e ajudar as PMEs exportadoras a buscar opções de 

financiamento para penetração no mercado dos Estados Unidos.

•	 Ajuda às PMEs para alavancar o comércio eletrônico através das 

fronteiras. Um dos meios mais poderosos para que as PMEs da ALC 

alcancem os mercados globais é o comércio eletrônico. A venda on-line 

reduz as distâncias físicas, culturais e de informação que limitam o 

comércio através das fronteiras. O lado regional da oferta promete: 

comparadas com boa parte do mundo em desenvolvimento, as PMEs 

latino-americanas estão bastante bem conectadas à Internet. E a de-

manda está crescendo a olhos vistos: o mercado on-line intrarregional 

está em franca expansão, mas as PMEs da ALC ainda não exploraram 

inteiramente essa oportunidade de exportação on-line. As empresas da 

região precisam estar informadas sobre os benefícios do uso da In-

ternet para promoção de seus negócios e tirar vantagem desse potencial 

para a internacionalização. Esses benefícios incluem a identificação de 

mercados e clientes estrangeiros, a comercialização de produtos e ser-

viços para clientes no exterior e o uso de pagamentos on-line. A região 

deveria também garantir que as PMEs da ALC tenham acesso equi-

tativo ao espaço cibernético, controlem os impostos e taxas sobre as 

compras on-line, e que os pacotes sejam totalmente rastreáveis nos sis-

temas postais. 

Este trabalho, com certeza, não é a última palavra em internaciona-

lização das PMEs na região latino-americana. Há muito mais espaço para 

pesquisas empíricas adicionais sobre os gargalos específicos à internaciona-
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lização das PMEs da ALC e para desenvolvimento adicional de soluções e 

ferramentas práticas a ser postas em ação para desencadear oportunidades 

de crescimento da internacionalização das PMEs. É nossa esperança, porém, 

que este estudo demonstre a enorme oportunidade representada pela inter-

nacionalização das PMEs da ALC para as economias e os cidadãos da região, 

e inspire pensamentos e coordenação inovadores sobre a melhor maneira 

de agarrar a oportunidade — começando hoje. Já se conseguiu muito na 

região. Num período de endurecimento da competição global por partici-

pação em mercados de exportação e por investimentos estrangeiros diretos, 

esses esforços agora terão que ser acelerados. O resultado certamente valerá 

o esforço.




