
Ainda
Mesmo com as
recentes incertezas
surgidas no cenário
político-econômico
de alguns países,
a América Latina
continua firme
nos planos de
investimento das
empresas brasileiras
com histórico de
atuação na região

Da siderúrgica Gerdau à fabricante
de bebidas AmBev, passando pelas
varejistas Hering e Marisol e pela
construtora Norberto Odebrecht,
são muitos os exemplos de empresas
sinalizando que a América Latina
continua a ser uma região prioritária
para o desenvolvimento de estratégias
de internacionalização. Proximidade
geográfica, semelhanças culturais
com os países vizinhos e, sobretudo,
vantagens comparativas em relação
a outras regiões do mundo explicam
o porquê de os mercados vizinhos
continuarem tão interessantes às
multinacionais verde-amarelas. Nem
mesmo as recentes transformações
político-econômicas em países sul-
americanos, com o fortalecimento de
movimentos sociais e a nacionalização
de ativos, como ocorreu na Bolívia,
diminuíram significativamente o apetite
pela vizinhança. A região é vista por
especialistas como um mercado natural
às empresas brasileiras, um lugar onde
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elas podem se aventurar dando o
primeiro passo no exterior.

Há consenso entre executivos de
empresas e especialistas em negociações
e comércio internacional de que são
pontuais os problemas enfrentados
por algumas empresas em países da
região, como Bolívia e Equador. Em
1° de maio deste ano, o presidente
da Bolívia, Evo Morales, editou um
decreto nacionalizando as reservas de
gás, decisão que impactou as empresas
presentes no país, entre as quais, a
Petrobras. No Equador, o governo decidiu
revogar contrato com a petrolífera norte-
americana Occidental Petroleum. No
caso da Bolívia, a Petrobras continua
a negociar com as autoridades locais
uma saída para a crise, mas o episódio
não abalou a disposição da empresa de
continuar a investir na América Latina,
onde mantém atividades de exploração
e produção de petróleo e gás em sete
países: Argentina, Bolívia, Colômbia,

Equador, Peru, Venezuela e México. "Os
casos até agora são tópicos e ainda é
cedo para se falar em uma tendência
nacionalista e estatizante, de forma
genérica", diz José Botafogo Gonçalves,
presidente do Centro Brasileiro de
Relações Internacionais (Cebri).

Estatísticas do Ministério das Relações
Exteriores mostram que há ainda muito
espaço para expandir o investimento
brasileiro nos países vizinhos. Um
exemplo do potencial a ser explorado
está na relação Brasil-Chile. Enquanto
o Chile é o maior investidor estrangeiro
direto da América do Sul no Brasil,
com um estoque de investimentos de
US$ 4 bilhões, as empresas brasileiras
investiram no Chile apenas US$ 700
milhões até agora, segundo o Itamaraty.
Paraguai e Uruguai, sócios do Brasil no
Mercosul, também receberam poucos
investimentos brasileiros até agora.
Conforme dados da Sociedade Brasileira
de Estudos de Empresas Transnacionais
e da Globalização Econômica (Sobeet),
com base em estatísticas do Banco
Central do Brasil (Bacen), o principal
destino do Investimento Direto Brasileiro
(IDB) na América Latina é a Argentina,
seguida do Peru, do Chile e do México.
Há vários indicativos recentes da
importância do mercado argentino para
as empresas brasileiras, entre os quais,
as aquisições da Perez Companc Energia,
pela Petrobras, em 2003, e da cimenteira
Loma Negra, pela Camargo Corrêa, em
2005. Ambas as companhias são ícones
empresariais na Argentina e o processo
de desindustrialização enfrentado pelo
país abriu oportunidades de compra às
organizações brasileiras.

O avanço dos varejistas
Duas varejistas, a Companhia Hering e a
Marisol S.A., ilustram as expectativas de
expansão das organizações brasileiras na
América Latina. Depois de já ter contado
com 60 pontos de venda na Argentina
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vale a pena

Fernando Tennenbaum, da AmBev: "A America Latina é um mercado em consolidação
e o plano na região é continuar buscando o crescimento da empresa"

Roberto Dias, da Odebrecht: faturamento de USS 1 bilhão na região
em 2005 e presença em dez países vizinhos

antes de o país decretar a moratória da
dívida externa, em 2001, a Hering deve
voltar, a partir do segundo semestre
de 2007, a operar naquele mercado
com lojas monomarca. Hoje a empresa
está na Argentina vendendo, via
representantes, para lojas multimarca.
"Estudamos voltar à Argentina com lojas
monomarca e a idéia é ter produção
local terceirizada para atender o
mercado argentino", diz Ulrich Kuhn,
diretor de exportação da Hering. No
Uruguai, onde a Hering tem cinco lojas
monomarca, 25% das vendas têm
origem em produção local terceirizada.
No total, a Hering tem hoje 15 lojas
em países da região - Venezuela,
Panamá, Bolívia, Paraguai e Uruguai

- e, até o fim de 2006 e início de 2007,
devem ser 16, incluindo a abertura
da primeira operação na Guatemala.
Os investimentos nas lojas são dos
operadores franqueados. A Venezuela
é o país da região onde a Hering vê
maior potencial de crescimento. Três
das quatro lojas Hering no país estão
na Ilha Margarita, no mar do Caribe,
um tradicional pólo turístico. Além das
franquias, a Hering também exporta do
Brasil para lojas multimarca em países
da região via representantes comerciais.
Da exportação total da Hering neste
ano, que deve ficar em cerca de US$ 30
milhões, a América Latina representa
um terço. Nas exportações, a Hering usa
diversos instrumentos financeiros, como

crédito concedido ao importador, cartas
de crédito e, no caso da Venezuela,
lança mão do Convênio de Créditos
Recíprocos (CCR), um mecanismo de
garantia contra inadimplência dos
importadores usados pelos países da
América Latina.

A Marisol, uma das maiores empresas
de vestuário do Brasil, também exporta
para a região valendo-se de cartas
de crédito ou de pagamento à vista
pelo importador. "Procuramos ser
bastante conservadores na relação
comercial com os importadores", diz
Robson Amorim, diretor de Comércio
Internacional da Marisol. A empresa
persegue na América Latina a estratégia
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de internacionalização da marca Lilica
Ripilica, voltada para meninas de O a
10 anos. A Marisol já tem uma loja
franqueada em Lima, no Peru, e outra
em Bogotá, na Colômbia, e o plano é
abrir mais uma loja em cada país até o
fim do ano. "A idéia é ter quatro lojas
no Peru e oito na Colômbia em dois
anos", diz Amorim. A estratégia inclui
ainda a abertura de um ponto de
venda franqueado na Guatemala em
novembro de 2006 e o desenvolvimento
de uma rede de franquias no México,
onde a Marisol vende hoje para
clientes multimarca. Há dois anos, a
Marisol exportava US$ 3 milhões. Em
2006, serão entre US$ 10 milhões e
US$ 11 milhões, com a América Latina
constituindo um de seus principais
mercados externos.

Relação siamesa
Gonçalves, do Cebri, chama a atenção
para o fato de que a maioria das
empresas privadas brasileiras não
tem fôlego financeiro para investir no
exterior, com exceção de setores como
mineração e siderurgia, capitalizados
por um ciclo de alta nos preços de
seus produtos. Também há segmentos
exportadores que têm maior acesso
a financiamentos públicos via
Tesouro Nacional ou Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). É o caso de itens
manufaturados, como automóveis,
caminhões e ônibus, e das construtoras,

que exportam serviços de engenharia.
"O Brasil tem uma relação siamesa
com a América Latina", avalia Roberto
Dias, diretor da Construtora Norberto
Odebrecht (CNO). A empresa brasileira,
que começou sua atividade internacional
a partir do Peru, em 1979, está presente
hoje em toda a região: Argentina,
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador,
México, Panamá, República Dominicana,
Venezuela e o próprio Peru. Em mais
de 25 anos de operação fora do País,
a CNO já esteve em mais de 30 países,
atingindo um faturamento acumulado,
no exterior, na ordem de US$ 18 bilhões,
até 2005.

No ano passado, a CNO faturou US$ 1
bilhão na América Latina, o equivalente
à metade da receita bruta da empresa
no exercício. Ao exportar serviços,
a Odebrecht dá condições para que
pequenas e médias empresas nacionais
também conquistem oportunidades
no exterior. Dos cerca de 1,7 mil
fornecedores exportadores parceiros da
CNO, cerca de 1,5 mil são pequenas e
médias empresas que não exportariam
sozinhas e cujas exportações de bens
e serviços renderam para o Brasil,
entre 2000 e 2005, cerca de US$ 2
bilhões. Por meio dos contratos da
Odebrecht, essas empresas exportam
alimentos frescos e industrializados,
produtos siderúrgicos, equipamentos
leves e pesados, vestuário, materiais
elétricos, ferramentas, projetos de

engenharia e estudos ambientais,
entre outros produtos. "O importante,
na hora de planejar a atuação na
América Latina, é levar em conta
aspectos como complementaridade
e integração das cadeias produtivas,
atuando em conjunto com empresas
de engenharia locais e respeitando as
assimetrias dos países onde atuamos",
diz Dias. Ele pondera que o Brasil tem
um grande ativo intangível, que é a
simpatia dos vizinhos pelos brasileiros
e o fato de o País ser necessário para
o desenvolvimento da região. "A
América Latina é o nosso mercado
por excelência", acrescenta Ubiracy
Fonseca, diretor comercial da Garoto,
fabricante de chocolates que exporta
para 60 países. Cerca de metade das
exportações da empresa é para países
latino-americanos.

Cautela e estratégias de aquisição
. Mesmo sendo um mercado natural,
as empresas brasileiras costumam ser
cautelosas ao avaliar novos negócios
em países da América Latina, adotando
políticas conservadoras para se
proteger de eventuais riscos. No caso
do conglomerado gaúcho Gerdau
- que comprou recentemente, por US$
60,6 milhões, o controle acionário da
Empresa Siderúrgica del Peru (Siderperú)
-, a decisão levou em conta não só o
grande potencial do mercado peruano
como consumidor de aço, mas também
o funcionamento democrático das
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instituições públicas e privadas locais.
O Peru elegeu, em junho, Alan Garcia,
presidente do país entre 1985-1990,
para um novo mandato presidencial e
o Brasil foi o primeiro país a ser visitado
por ele. A entrada da Gerdau no Peru
segue uma seqüência de aquisições na
região que começou, em 1980, com a
compra de uma pequena siderúrgica
no Uruguai. Desde então, a Gerdau
fez aquisições no Canadá, no Chile, na
Argentina, nos EUA, na Colômbia, na
Espanha e, agora, no Peru. Também
continuou a crescer no Brasil.

A Gerdau estabeleceu o crescimento do
Grupo, dentro e fora do País, como um
objetivo estratégico. As escolhas feitas
foram determinadas pela tendência de
consolidação da indústria siderúrgica
no mundo e pela necessidade de
economia de escala, redução de riscos
e, finalmente, de estar próximo dos
clientes. O Grupo se instalou na América
do Sul para atender, sobretudo, às
demandas locais e pretende consolidar
ainda mais sua presença na região via
maior participação de mercado nos
países onde já atua ou por meio de novas
aquisições. Alguns aspectos analisados
pelo Grupo na hora de comprar uma
empresa são a demanda por aço no
mercado local e a disponibilidade de
matérias-primas e recursos humanos,
entre outros fatores. A Gerdau acredita
que ainda há espaço para crescer na
região e a compra da Siderperú confirma

essa tese. Em 2005, a atuação da
empresa nos países vizinhos da América
Latina gerou o faturamento de R$ 1,4
bilhão e a produção de 1 milhão de
toneladas de aço, com investimentos de
US$ 153,3 milhões.

Um dos maiores exemplos da filosofia
de internacionalização é a AmBev, cujo
histórico de globalização começou
em 1994, quando a marca Brahma
inaugurou uma fábrica em Luján, na
Argentina, e comprou uma cervejaria
na Venezuela. Dez anos depois, a
AmBev consolidou sua posição como a
Companhia de Bebidas das Américas,
estabelecendo operações nas três regiões
do continente, do Alasca à Patagônia. A
AmBev fincou bandeiras em 14 países
das Américas, entre os quais, Brasil,
Canadá e os países da chamada América
Latina Hispânica, incluindo Argentina,
Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia,
Venezuela, Peru, Equador, República
Dominicana, Guatemala, Nicarágua e
El Salvador. São 51 unidades fabris em
operação, com 2 milhões de pontos
de venda e 59 centros de distribuição
direta. Em 2005, o destaque da operação
ficou por conta dos países em que a
AmBev atua em parceria com a Quilmes
Industrial S.A. (Quinsa): Argentina,
Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia.
Fernando Tennenbaum, gerente de
Relações com Investidores da AmBev, diz
que o desempenho dos países nos quais
a empresa faz parceria com a Quinsa

continua a surpreender. "Trata-se de um
mercado em consolidação. O plano da
AmBev na região é continuar buscando
o crescimento da empresa. Prestaremos
sempre atenção às oportunidades que
poderão surgir", diz Tennenbaum.

Na visão de Mareei Biato, assessor-
adjunto para Assuntos Internacionais
da Presidência da República, o fato
de o Brasil dispor do terceiro maior
número de empresas transnacionais
de capital nacional entre as economias
emergentes, atrás apenas de China
e índia, demonstra que a cultura
empresarial brasileira está superando
a mentalidade acomodada e avessa ao
risco herdada do período do modelo
de substituição de importações. "O
campo para investimentos brasileiros
na América do Sul é amplíssimo",
afirma. Ele argumenta que as empresas
brasileiras estão aprendendo que
a América do Sul oferece a melhor
plataforma de lançamento ao exterior.
Segundo Biato, a insegurança jurídica,
surgida em alguns países da região,
tende a limitar-se a um número
restrito de setores, de importância
estratégica e de visibilidade pública,
sobretudo os vinculados à exploração
de recursos naturais. E conclui: "As
turbulências fazem parte do processo de
amadurecimento institucional e eleitoral
que redundará, no médio prazo, em
maior transparência e previsibilidade nas
relações empresariais."

Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, ano 4, n. 13, p. 8-11, 3 trim. 2006. 




