
América Latina: de poço de prejuízos a investimento rentável  
 
Para os especialistas, o pano de fundo comum à toda a América Latina 
é a persistência e a extensão da pobreza, a distribuição desigual da 
riqueza e a gravidade dos problemas sociais existentes. Assim, os 
investimentos estrangeiros, e principalmente os investimentos feitos 
por empresas espanholas, continuarão a ser um fator de importância 
fundamental para a manutenção do crescimento econômico nos 
próximos anos, bem como para a geração de um número maior de 
postos de trabalho de melhor qualidade, elementos imprescindíveis 
para o seu desenvolvimento.  A ampliação dos investimentos requer, 
além disso, um contexto de segurança jurídica, beneficiando-se 
também da ampliação dos mercados locais em decorrência dos 
crescentes esforços para a redução da pobreza e das desigualdades. 

 
As empresas espanholas instaladas na América Latina aperfeiçoaram a qualidade da prestação 
de serviços básicos à população latino-americana. Os especialistas dizem que por se tratar, na 
maior parte dos casos, da prestação de serviços básicos para a população (nos segmentos 
bancário, de energia, comunicações etc.) há uma vigilância social mais intensa sobre o papel 
dessas empresas, portanto é sobremodo importante que a imagem corporativa delas 
corresponda às necessidades dos cidadãos e aos seus interesses coletivos. Superar 
desconfianças e recuperar o prestígio social é objetivo prioritário das empresas, o que exige 
recursos adicionais para um maior compromisso e uma responsabilidade direta mais profunda 
para com a sociedade latino-americana. 
 
A América Latina é também prioridade da ação externa das empresas espanholas, já que 
compartilham de uma mesma língua e de uma mesma cultura. Outro fator de união são os 
fenômenos migratórios recíprocos e intensos. Antes, eram os espanhóis que iam para a 
América Latina. Agora, são os latino-americanos que migram para a Espanha. “As empresas 
que decidiram investir na América Latina detectaram a existência de uma oportunidade nesse 
mercado emergente. As companhias espanholas aproximaram-se mais desse mercado do que 
dos mercados do leste europeu, igualmente suculentos, talvez por partilharem de uma mesma 
cultura e de um mesmo idioma”, explica Peter Mills, gerente regional para América Latina e 
Caribe da consultoria Watson Wyatt. Contudo, para Juan Carlos Martinez-Lázaro, professor do 
Instituto de Empresa, compartilhar a mesma língua não significa que o mercado latino-
americano seja uma extensão do espanhol. “As empresas deveriam evitar os erros cometidos 
por suas colegas nos anos 90. Nós, espanhóis, não devemos impor nosso método de trabalho. 
Temos de aprender a trabalhar com as populações locais, em vez de transferir simplesmente 
os mesmos sistemas por nós utilizados em nosso país”, explica. Para Josep Sayeras, professor 
da ESADE, “o idioma é um obstáculo”. 
 
Para Carlos Martinez-Lázaro, as diferenças culturais, o nível social e de renda são muito 
diferentes. O motivo principal para que uma multinacional se estabeleça na América Latina são 
as possibilidades de crescimento existentes. “A população, de quase 500 milhões de 
habitantes, constitui um mercado bastante apreciável”, observa. Nos anos 70, aportavam na 
América Latina empresas industriais de setores como os de manufatura e de automóveis. “Nos 
anos 80 e 90, o setor de serviços começou a se expandir. Hoje, os setores mais competitivos 
continuam a ser o setor de serviços e de exploração de matérias-primas”, observa Martinez-
Lázaro. 
 
De acordo com os especialistas, o compromisso das grandes empresas espanholas com a 
América Latina é cada vez maior. Portanto, dizem, essas empresas conquistaram posições 
econômicas nos diversos países e mercados latino-americanos sobre bases legais e 
transparentes graças a investimentos substanciais, assumindo ao mesmo tempo os riscos 
correspondentes. Sua presença em setores básicos da população possibilitou a modernização e 
a distribuição à toda a população dos elementos fundamentais para a vida e para a economia 
desses países. 
 



Para Sayeras, a América Latina é uma região em desenvolvimento, por isso recomenda às 
empresas que queiram instalar-se nesse mercado que “levem em consideração os mesmos 
riscos e benefícios das operações realizadas em outros mercados, qualquer que seja sua 
dimensão”.  
As empresas espanholas na América Latina chegaram para ficar. Elas estão comprometidas 
com esses países e com suas populações e, nesse sentido, consideram do máximo interesse a 
cooperação e a consolidação democrática, a modernização administrativa e política e a criação 
de riqueza e de capital humano para o combate à pobreza e à exclusão social. 
 
Medo do contágio da nacionalização 
 
No âmbito político, as diversas eleições e as conseqüentes mudanças de governo têm 
provocado instabilidades diversas. O exemplo boliviano deixou claro que, da Terra do Fogo ao 
Caribe, os eventos políticos na América Latina merecem ser analisados, já que os interesses 
econômicos das empresas se dão em território político-jurídico instável. Estariam as 
companhias estrangeiras receosas de um possível “efeito dominó”, em que as empresas 
estrangeiras seriam nacionalizadas pelos governos locais, tal como fez Evo Morales quando 
nacionalizou as jazidas de hidrocarbonetos? Sayeras não crê em uma campanha maciça de 
nacionalização que imite os passos de Morales. Em curto prazo, observa-se sem dúvida alguma 
uma certa incerteza nas empresas no que diz respeito à atuação no mercado latino-americano. 
Neste momento, “os investimentos diminuíram, embora devam se recuperar em médio prazo”, 
disse Sayeras. 
 
Os especialistas assinalam que a América Latina, que no passado foi um poço de prejuízos, 
hoje proporciona às empresas investimentos altamente rentáveis. As companhias espanholas 
investiram mais de 84,25 bilhões de euros na região, de acordo com a Central de Balanços do 
Banco da Espanha. Desse modo, as empresas espanholas na América Latina proporcionam 
serviços básicos aos seus cidadãos: serviços bancários e financeiros, de energia, água, 
telefone e telecomunicações, infra-estrutura básica, agrícola, transportes etc. De acordo com 
dados obtidos em estudos feitos pela Latinobarômetro em 2004, mais de 35% da população 
latino-americana não considera vantajosos para seu país os investimentos espanhóis. Seria 
essa uma percepção justa? Os especialistas garantem que não, sobretudo se levarmos em 
conta o fato de que as empresas espanholas adquiriram o que hoje possuem a preços 
elevados, investiram pesadamente na região, suportaram prejuízos milionários nos casos em 
que não foram bem-sucedidas. Além disso, modernizaram e democratizaram os serviços 
básicos para o cidadão do século XXI, antes desconhecidos para milhões de latino-americanos. 
 
Qual seria, porém, o país mais atraente para os investimentos? Para os especialistas, as 
empresas precisam definir claramente sua estratégia de negócios e seus objetivos, porque 
“cada país é um mundo diferente. Quando uma multinacional chega a um país, deve trabalhar 
em conformidade com a realidade local. Nossa empresa preocupa-se em estudar o mercado e 
em ajudar as empresas a pôr em funcionamento sua estratégia, ensinando-as a lidar com 
aquele mercado específico”, explica Mills, acrescentando que um país será mais atraente que 
outro “dependendo do tamanho, da disponibilidade de recursos educacionais, do crescimento 
econômico desse país [...]”. Martinez-Lázaro também acha que o objetivo da empresa é o que 
determina sua decisão de investir em um ou em outro país. “Acho que o Chile é o país ideal. O 
marco regulatório ali é correto, embora a população seja escassa — 15 milhões de habitantes. 
O Brasil e o México, com mais de cem milhões de habitantes cada um, seriam também dois 
locais bastante atraentes.” Para Sayeras, “o Chile é um país de enorme potencial. O México é 
um mercado suculento por sua proximidade com os EUA. A Argentina e Brasil são também 
duas jóias latino-americanas”. 
 
Investir em capital humano 
 
O investimento em capital humano e social para o aprimoramento da competitividade e o 
combate à pobreza é fundamental. O investimento social feito nas áreas da educação, 
formação complementar e pesquisa é condição indispensável para a concorrência no mercado 
globalizado.  



A ampliação da educação, da cultura e da formação profissional encontra respaldo na 
capacidade do capital humano da América Latina de se adaptar, absorver a cultura empresarial 
e de aprender, com pleno êxito, a competir com qualquer país do mundo. 
 
Watson Wyatt, consultora de Peter Mills, fez um estudo em 25 países do mundo todo 
analisando 23 fatores diferentes para determinar qual seria o país latino-americano mais 
atraente. Contudo, não há referencial algum que possa medir os benefícios de um país em 
detrimento de outro. Tudo depende da ponderação utilizada. “O Brasil e o México são muito 
parecidos com a Índia. A Venezuela e a Colômbia, por exemplo, oferecem menos 
oportunidades”, observa Mills. Martinez-Lázaro discorda. “Se uma empresa pretende se dedicar 
à exploração de matérias-primas, a Colômbia é a melhor alternativa, embora a violência 
constitua uma ameaça constante ao país.” 
 
Será melhor comprar uma empresa familiar ou uma empresa privatizada pelo governo? Para 
Peter Mills, é “extremamente importante investir muito na integração. Aceitamos um desafio. 
Foi  muito difícil para algumas empresas integrar-se ao nosso negócio global. É preciso um 
trabalho intenso de integração. As empresas que descuidarem desse elemento estarão fadadas 
ao fracasso”, afirma. 
 
Atualmente, os diretores das empresas estão conscientes de que o ativo mais importante de 
uma empresa são seus funcionários. Assim, “as companhias se preocupam agora em como 
obter o melhor do capital intelectual e humano. Algumas delas, inclusive, incorporam a 
estratégia do capital humano à estratégia geral do negócio”, observa Mills. As principais 
necessidades dos clientes sul-americanos giram em torno de dois elementos: “alinhamento das 
remunerações e transformação da organização para a geração do maior valor possível”. Isto 
suscita três questões: como criar valor para os empregados, para a organização e para os 
clientes. “Além do sistema de remunerações, são fundamentais a adoção de medidas contínuas 
para trabalhar esses aspectos. A maior parte das empresas não sabe comunicar como deveria 
a seus empregados sua estratégia geral e o papel que desempenham os funcionários em sua 
estrutura”, explica. “O fato é que as companhias multinacionais ou de países desenvolvidos 
não sabem qual seria a melhor forma de gerir os recursos humanos de que dispõem”, observa 
Mills. 
 
Concorrência do Sudeste Asiático 
 
Os professores consultados são unânimes em afirmar que a forte demanda de matérias-primas 
e de combustíveis, associada ao rápido crescimento da China, constitui uma oportunidade 
excelente para a América Latina atrair investimentos desse país e aproveitar a 
complementaridade existente entre as duas economias para aumentar suas exportações. 
Contudo, a China é um forte concorrente, tanto no que diz respeito à captação dos 
investimentos estrangeiros quanto à exportação de bens de baixo valor agregado. 
 
Para Sayeras, a diferença entre a América Latina e o mercado asiático é o mercado interno de 
cada um. “As empresas produzem na China porque os custos ali são menores. Talvez em 
médio prazo possam vender esses produtos no mercado chinês. No entanto, esse potencial de 
mercado interno não existe na América Latina. A desigualdade de renda entre a população 
impede que as empresas vendam nesse mercado interno para recuperar o investimento feito.” 
 
É preciso recuperar o prestígio e o afeto social da cidadania latino-americana. É preciso que as 
empresas superem também a desconfiança, a apatia social, convertendo-se em empresas 
locais e queridas, comprometidas com a sociedade latino-americana e responsáveis por ela. Da 
mesma forma que as empresas norueguesas consolidaram uma imagem internacional de 
defesa e de respeito aos direitos humanos em todo o mundo; da mesma forma que as 
empresas suecas consolidaram uma imagem de respeito ao meio-ambiente no mundo todo, as 
empresas espanholas instaladas na América Latina precisam construir uma imagem de 
responsabilidade social para com os povos latino-americanos. 
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