
UMA GERADORA ELÉTRICA
encabeçando a lista das empresas mais
competitivas da América Latina? Pode
soar inconseqüente quando seu negócio
é definido por muitos como o de um
monopólio natural e seus preços estão
regulados pelo Estado. Mas o desempe-
nho conseguido pela geradora brasileira
AES Tietê (ver história na página 26)
e pelas outras 18 companhias do setor
que formam parte do ranking das 100
empresas mais competitivas deste ano
mostra números que as colocam muito
acima, inclusive, de geradoras reguladas
na América Latina e em outras regiões
do mundo.

É que esse é o requisito principal
para fazer parte do ranking que todo ano
é elaborado pela AméricaEconomia:
mostrar desempenhos de rentabilidade
e crescimento sustentável melhores que
a média de suas indústrias. Para isso
foram analisadas todas as empresas
presentes em bolsa na América Latina,

e foram sendo filtradas a partir de seu
ROA; ROE; ROS e muitos indicadores
financeiros detalhados na metodologia
da página 45, tendo como determi-
nante o crescimento sustentável. Não
é só uma idéia nossa. "Uma empresa
não pode crescer durante um só ano
e acreditar que é competitiva. Uma
empresa competitiva deve demonstrar
um crescimento persistente", afirma
Mark Foster, executivo-chefe da área de
business consultant da Accenture.

Para a consultora de negócios Bain
& Co., o caminho é similar quando elas
procuram distinguir as empresas que são
criadoras de valor sustentável. "Para
isso, o primeiro filtro é o crescimento.
Procuramos as que cresceram sistemati-
camente nos últimos dez anos acima de
uma determinada taxa", conta Federico
Eisner, gerente da Bain & Co para o
Cone Sul. "Depois aplicamos taxas de
rentabilidade como filtro e, em seguida,
o custo do capital em cada país."

A ponderação é óbvia: se cresce
sustentavelmente mais que os outros, é
porque conseguiu ser mais competitivo
que o resto. Não importa o tamanho de
uma companhia ou o setor onde esteja
localizada, já que em todas essas con-
dições se consegue alto crescimento e
alto rendimento, coisas que devem ser
medidas, no entanto, na comparação
com o seus equivalentes na indústria.



Nada se conclui ao comparar uma firma
pequena com um grande conglomerado
de firmas que tem condições de mer-
cado e de ciclo econômico diferentes.
Fazer um benchmark apropriado é uma
das chaves para que uma companhia
trace um caminho em direção ao alto
rendimento.

O bom é que essa competitividade
é premiada pelo mercado. Isto se vê ao
comparar um índice das 100 empresas
mais competitivas deste ano com a
evolução da capitalização em bolsa dos
principais indicadores da região. A taxa
de crescimento das competitivas, medida
em dólares no fechamento do último
dia de março deste ano com respeito à
mesma data do ano passado, subiu 51,4%,
enquanto a Bovespa cresceu 25,4% e o
IPSA do Chile subiu 30,9%.

O outro grande ganhador é o setor de
comércio, seja por atacado ou varejo, que
consegue um bom número de empresas
competitivas. Este é um setor altamente
globalizado onde vemos que na região
grandes atores globais como Carrefour,
Wal-Mart e antes outros, como Sears e

JC Penny, tentaram entrar, mas foram
superados pelos concorrentes locais.
Neste setor, empresas chilenas e me-
xicanas são as que dominam.

Também há empresas no setor de
minerais não-metálicos, quatro ligadas
a cimentos: as mexicanas Chihuahua
e Corporación Moctezuma, a peruana
Cementos Lima e a chilena Cementos
Bio-Bio. Além disso, há uma fábrica
de cerâmicas e outra de vidros, seto-
res também fortemente ligados ao da
construção como as anteriores.

Há também empresas na área de
alimentos, como a mexicana Bimbo.
Em telecomunicações, surpreende que a
Telmex esteja como 25a na lista, devido
a sua clara situação de ator dominante
neste mercado mexicano.

São cem casos, cada um com sua
própria história. O único em comum
é que sistematicamente têm sido ven-
cedoras de suas indústrias. O desafio
agora é que continuem sendo. •



Geradora
de resultados

AES Eletropaulo, num momento em
que o mercado esperava grandes lucros
com a escassez de 2001 e 2002. Mas
ocorreu o contrário, a demanda retro-
cedeu com o racionamento de 2001.
"A administração decidiu garantir
estabilidade e fluxo de caixa, em vez
de ter lucros especulativos."

Mas não bastava. Em 2003, com
a entrada de Bernini ao grupo e a
saída da EDF, a AES renegociou suas
dívidas com juros menores e prazos
maiores. Criou a Companhia Brasi-
liana de Energia, novo guarda-chuva
do grupo, que convertia um dos seus
principais credores, o BNDES, num
dos seus maiores acionistas

"O ano 2004 foi o mais desafia-
dor porque foram múltiplas frentes
operadas em paralelo", diz Bernini
sobre a operação, que além de sanea-
mento financeiro, incluía o resgate de
imagem, transparência e recuperação
de credibilidade.

Para especialistas, a trajetória de
Bernini, que atua no setor elétrico há
27 anos, foi fundamental na recupe-
ração. "A gestão de Bernini mostrou
que é importante ter um profissional
da área", diz Ericsson de Paula, da
consultora DCT Energia. Bernini
trabalhou no setor público, no privado
e foi acadêmico em temas de energia.
Enfim, ele tem a força.

QUER OUVIR UM "NÃO" DE
Eduardo Bernini? Peça a ele que tire
uma foto com uma lâmpada na mão.
A imagem o faz lembrar de colegas
do setor elétrico que tiveram má sorte
após uma foto como essa. Superstição?
"Não! Sou prevenido", diz o presidente
da AES Tietê, geradora de energia que
há três anos se afundava em dívidas e
hoje é a empresa mais competitiva entre
seus pares da América Latina, com um

• A precaução é também marca
da americana AES Corp.,

dona no Brasil da holding
que além de AES Tietê,
inclui a distribuidora AES
Eletropaulo e as geradoras
AESSuleAESUruguaia-
na. Em 1999, quando
comprou estas estatais

junto com o grupo francês
EDF, a AES teve de antecipar

decisões para enfrentar crises como
as de 1999 e 2001. Eram péssimas
notícias para quem tinha dívida em
dólar superior a R$ 2 bilhões.

Foi nesse cenário que aconteceu,
segundo Bernim, uma aposta cons-
ciente da empresa e o primeiro passo
na reestruturação. Aproveitando uma
lei que permitia empresas do mesmo
grupo contratar até 30% de energia
entre si, a AES Tietê vendeu energia à



ESTA HOLDING de oito empre-
sas e 7 mil funcionários atua na
área de implementos rodoviários,
ferroviários, veículos, autopeças,
sistemas automotores e serviços. A
divisão de implementos responde
por 50% da receita líquida.

no mercado europeu. "Fomos
incentivados pelo movimento de
criação dos blocos econômicos",
diz Rubem Antônio Bisi, diretor
de estratégia e desenvolvimento
de negócios da Marcopolo.
Hoje, é uma das maiores fabri-
cantes do ramo, com presença
em 103 países, e unidades na
Colômbia, Argentina. México,
África do Sul, China, e mais
recentemente, na Rússia e na
índia, onde se associou à Tata
Motors. Tem mais de 10 mil
empregados, um faturamento
equivalente a US$ 587 milhões
e uma produção de quase 16 mil
unidades em 2006.
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grupo de rádio da América
Latina com ações na Bolsa de
Nova York. E, graças a seus
bons resultados nos últimos
anos, está entre as cem empresas
mais competitivas da América
Latina. Uma bela história que
teve um complexo episódio
em 2004, quando o GRC teve
de iniciar um duro processo
de reestruturação para pagar
indenização trabalhista ao
jornalista José Gutiérrez Vivo,
que liderava a Infored, uma de
suas rádios mais importantes.
A reforma levou a programas
de menores custos, mas que
não sacrificaran audiência. O
resultado foi oositivo.

EMPRESA DO GRUPO de
energia norte-americano PPL
(Pennsylvania Power Light), é a
distribuidora elétrica do Estado do
Maranhão, que tem 5,5 milhões
de habitantes. A companhia
atende em torno de 1,2 milhão

Al UAINU tornecimento de sis-
temas de climatização, mas tem
entrado recentemente no mercado
de outros tipos de autopeças.
Também entrou recentemente
no mercado de ar condicionado

Boas ondas
O Grupo Radio Centro (GRC)
não é apenas o mais poderoso
grupo de rádio do México, com
o maior número de estações e
a maior audiência da capital
mexicana. Também é o único

E A EMPRESA estatal que opera
uma zona com regime de isenções
tributárias e alfandegárias na cida-
de de Iquique, no Chile. Trata-se de
um centro de negócios com mais
de 200 hectares nas que se realiza
uma forte atividade comercial e
industrial atacadista.

Viagens longas
Fundada há 54 anos, Marcopolo
começou sua internacionalização
em 1991, quando comprou uma
empresa em Coimbra, Portugal,
para vender suas carrocerias



SEU PRINCIPAL negócio é a
administração de investimentos
imobiliários e outros setores na
localidade de São Carlos, no
estado de São Paulo, Brasil. A
empresa tem sido beneficiada pelo
recente renascimento do setor de
construção no País.

CONTROLADA pela japonesa
Mitsui, a Santa Luisa é uma
mineradora peruana de porte
médio que extrai e processa
principalmente chumbo, zinco
e cobre. Até setembro de 2006,
seus ganhos somavam US$ 25
milhões.

É UMA UNIDADE do San-
tander no Chile, com presença
na banca comercial, o negócio
da administração de fundos (de
pensões, mútuos), banca corpo-
rativa e assessorias financeiras,
entre outros.

A ELÉCTRICA DE Magalla-
nes é a distribuidora elétrica
da zona austral do Chile, que
inclui seu território antártico.
A companhia chilena possui
mais de 47 mil clientes e uma
potência total instalada de 67.389
quilowatts.

É UMA MINERADORA perua
na especializada em concentrados
de cobre, chumbo c zinco. As
vendas anualizadas da companhia
nos três primeiros trimestres de
2006 cresceram 141% e seu
lucro líquido atingiu os US$ 19
milhões.

Extraindo lucro
A Southern Copper Peru é a
maior empresa de mineração
do Peru e, de longe, a maior
entre as cem empresas mais

competitivas da região. Não é
a única de seu setor, entretan-
to, com boas perspectivas. O
setor de extração do país vive
um momento extraordinário
graças, sem dúvida, aos bons
preços das commodities no
mercado internacional. "Os bons
resultados alcançados se devem
pricipalmente aos bons preços
dos metais", diz Rafael Romero,
analista do Scotiabank em Lima.
"E acreditamos que se manterão
altos nos próximos anos." Isso
significa que as explorações e
os investimentos aumentarão e
seguiremos vendo projetos novos
e grandes investimentos.

BASEADA EM Florianópolis
(estado de Santa Catarina) a
empresa é responsável por
quase 8% da geração de ener-
gia elétrica do Brasil, e é líder
na geração privada. Tem uma
capacidade instalada de 5.860
megawatts.



que em 2006 assumiu tranqüi-
lamente uma dieta de alto con-
teúdo calórico: sua empresa, a
colombiana Inversiones Nacional
de Chocolates, investiu cerca de
US$ 271 milhões para comprai
empresas de carnes, produtos
congelados, sorvete e biscoitos
por toda a América Latina. Foi
um cardápio adequado, porque
todas as aquisições do ultime
ano são empresas com taxas
de rentabilidade mais altas
que a média do grupo. Poi
enquanto, a empresa espera
digerir tudo muito bem, integrai
suas operações internacionais e
buscar sinergias, antes de voltai
às compras.

CONTROLADA pela Endesa, a
Pehuenche é uma geradora elétrica
da zona central do Chile. Possui
três centrais elétricas: Pehuenche,
Curillinque e Loma Alta.

É A GERADORA elétrica do
Estado da Bahia. Tem uma po-
tência total instalada de 4.378
megawatts. Seus ativos chegam
aUS$ l,9 bilhão.

A sobremesa
Devorar milhões de dólares
em chocolates, biscoitos e do-
ces poderia causar problemas
a qualquer um. Mas não ao
colombiano Carlos Piedrahita,



MINA PERUANA formada por
duas jazidas: Atacocha e Santa
Bárbara. Extrai principalmente
cobre, zinco, chumbo e prata.
Suas vendas cresceram 82% até
setembro do ano passado. Suas
instalações incluem ainda uma
hidrelétrica.

E O BRAÇO DA Telefônica
no Brasil, cora 12,4 milhões
de linhas instaladas e mais de
50 mil empregados. Além de
telefonia fixa, opera no mercado
de telefonia móvel com a Vivo,
uma joint venture com a Portugal
Telecom.

FABRICANTE de fios e cabos
isolados, é filial da chilena Made-
co, do grupo Luksic. Seus clientes
estão nos setores de telecomu-
nicações, energia, mineração,
construção e industrial.

PKUFKIEUAUE do magnata
Carlos Slim, é a maior companhia
de telefonia fixa do México.
Além disso, é o provedor líder de
serviços de telecomunicações de
longa distância no país, com uma
rede de quase 75 mil quilômetros
de fibra óptica.

DEDICA-SE À produção e
comercialização de açúcar
e seus derivados a partir do
cultivo da cana-de-açúcar. Tem
em torno de 10 mil hectares, 4,6
mil delas com cana-de-açúcar.
É subsidiária da Manuelita
S.A.(Colômbia).

É UMA COMPANHIA química
brasileira que produz em torno
de 40% do etileno consumido
internamente (entre outros pro-
dutos), com uma capacidade de
3,2 milhões de toneladas/ano.
Foi privatizada em 1992 e tem
933 funcionários.

E UMA EMPRESA dedicada
há mais de um século à produção
e comercialização de farinhas
de trigo e sêmola na Argentina.
Suas instalações têm capacidade
para moer até 750 toneladas de
farinha de trigo e 130 toneladas
de sêmola.
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CONTROLADA pela Endesa
Espafia, que possui 59% de par-
ticipação total na distribuidora,
a empresa é responsável por
produzir, transmitir e distribuir
a energia elétrica do Estado
do Ceará. Opera numa área de
146.817 km2 e 184 cidades.



A MADISA comercializa equi-
pamentos para movimentação
de terra, motores, geradores e
equipamentos de pavimenta-
ção, entre outros, no México. É
representante de marcas como
Caterpillar, P&H Mine Pró e
BridgestoneFirestone.

O PRINCIPAL negócio da
Caputo está na realização de
obras públicas de infra-estru-
tura na Argentina. Entre suas
obras estão o centro comercial
Shopping Abasto e a planta do
jornal La Nación.

É A EMPRESA distribuidora de
energia elétrica em Antofagasta,
no norte do Chile. É controlada
pelo grupo de concessionárias
de serviços públicos Emel. Suas
vendas aumentaram 13% no
período de um ano. Até setembro
de 2006.

A COMPANHIA distribui energia
elétrica na zona do litoral central
do Chile. Tem 42 mil clientes, 40
mil deles residenciais. Opera em
Cartagena Norte, San Sebastián,
Lãs Cruces, El Tabo, Islã Negra,
El Quisco, Algarrobo, Mirasol,
Tunquén e Quintay.

A COMPANHIA distribui
energia elétrica na região de
Iquique, no norte do Chile, para
uma população de 198 mil habi-
tantes, representada por 57.019
clientes. Também faz parte do
grupo de concessionárias de
serviços públicos Emel.
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A argentina Boldt S.A foi
criada em 1975 imprimindo
apenas papel moeda e cheques,
mas hoje está em um setor
muito mais amplo: fornece
serviços de alta tecnologia e
teieinformática. Há alguns
anos, a empresa começou a
fornecer tecnologia e software
aos principais cassinos do país
e modificou a estrutura da di-
retoria, presidida por Antônio
Tabanelli. Há um ano o grupo
se dividiu em três: Boldt S.A.,
operação de cassinos; Bold
Gaming, processamento e cap-
tura de apostas online; e Boldt
Impresores S.A, impressão
gráfica de segurança. As duas
primeiras abriram capital este
ano. "Parece mais promissora
a atividade da Boldt Gaming
S.A..embora a reação inicial do
mercado tenha sido favorável
à Boldt S.A.", diz o analista
argentino Lisandro Menéndez,
da IT & Economics Consulting
Group. Segundo ele, existem
indícios de que os setores onde
opera a Boldt Gaming S.A.
continuarão crescendo.

ESPECIALIZADA, através das
suas subsidiárias, na produção,
transporte e bombeamento de
concreto pré-misturado. Suas
vendas cresceram 21% até se-
tembro de 2006.



FILIAL DO GRUPO Sigdo
Koppers, é uma companhia
de manufatura de utensílios
domésticos, especificamente da
linha-branca. Seus produtos mais
importantes são refrigeradores,
fogões e lavadoras.

COMPANHIA mineradora
peruana dedicada à extração
de estanho e, em menor escala,
cobre. Sua produção supera as
2.700 toneladas métricas por
dia. A mina fica em Puno e a
unidade de fundição e refinaria,
em Pisco.

A EMPRESA Eléctrica de Arica
é a distribuidora de eletricidade
de Arica, no norte do Chile. Seus
lucros superaram os US$ 4 mi-
lhões entre setembro de 2005 e
o mesmo mês de 2006. Faz parte
do grupo de concessionárias de
serviços públicos Emel.

COMPANHIA peruana de
investimentos imobiliários no
setor de escritórios, habitação e
terrenos industriais. Administra
ativos imobiliários de mais de
US$ 60 milhões.

SUBSIDIÁRIA da companhia
norte-americana do mesmo nome,
a empresa fabrica fraldas, absor-
ventes higiênicos femininos, papel
higiênico e produtos de escritório,
entre outros. No México tem dez
usinas de produção.

É A ENGARRAFADORA de
Coca-Cola na zona metropolitana
do Chile. Além disso, a empresa
tem presença na Argentina e no
Brasil. A Coca-Cola Company
norte-americana possui uma
participação de cerca de 10%
da Andina.

ATRAVÉS DAS SUAS divisões
comercial e financeira, o Grupo
Elektra oferece vendas e serviços
financeiros na América Latina,
outorgando créditos ao consu-
mo. Opera mais de 900 lojas no
México, Honduras, Guatemala
e Peru.

É A PRINCIPAL produtora e
vendedora de aços não-planos
(produtos siderúrgicos) naArgen-
tina. É controlada pela companhia
brasileira Belgo Siderurgia S.A.
com uma participação de 66, l %
do capital social.



CULTIVA CANA-de-açúcar e
outros produtos agrícolas. Produz
açúcar, álcool e outros derivados
e os comercializa nos mercados
interno e externo. Seus lucros
foram US$ 14 milhões entre
setembro de 2005 e setembro
de 2006.

MINERADORA peruana con-
trolada pela Glencore Minera
Ag, com 300 funcionários. Seu
lucro líquido atingiu os US$ 13
milhões em 2006.

É A MAIOR empresa produtora
de aço na Argentina, e é parte da
Ternium. Esta última companhia
pertence à área siderúrgica da
Organização Techint, um dos
principais grupos industriais
do país.

É UMA MINERADORA co-
lombiana focada basicamente
na produção de ouro. Entre
setembro de 2005 e setembro do
ano passado, seus ganhos foram
de US$ 20 milhões.

A EMPRESA elabora e vendi
produtos principalmente da:
marcas de propriedade da Coca
Cola no México. Tem 10 centro:
de produção e distribuiçãc
e 80 centros de distribuiçãc
no país.

A EMPRESA se especializa
na construção de moradias
sociais no México, mas conta
também com empreendimentos
de nível médio e residencial.
Seu faturamento aumentou em

DISTRIBUIDORA elétrica que
atende mais de 741.424 clientes
na zona sul-leste de Lima, ca-
pital do Peru. A Ontario Quinta
controla 61% da empresa, 13%
pertencem à Peruvian Opportunit)
Company e 26% do capital está
pulverizado.

A DISTRIBUIDORA elétrica
do Paraná é a maior empresa
desse estado, com mais de 3,34
milhões de clientes. Recente-
mente, anunciou uma parceria
com a Itaipu para fabricar um
carro elétrico.



um plano de investimentos que
começou em 2004 e que prevê
aportes de US$ l ,2 milhão.
O Chile, para onde levará a
marca japonesa Mizuno, será
sua primeira incursão externa
com calçados esportivos. Nos
Estados Unidos, a São Paulo
Alpargatas eliminará a sua
estrutura de representantes
para vender diretamente seus
produtos da marca Havaianas,
cuja exportação alcançou os 162
milhões de pares em 2006. Em
meados de abril, anunciou que
avaliará os ativos da Alpargatas
Argentina para uma possível
compra de ações, que poderia
chegar a 31,45% da empresa.
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A São Paulo Alpargatas está
celebrando os seus 100 anos
com vontade de crescer. Em
março anunciou que abrirá
escritórios no Chile e nos Es-
tados Unidos, como parte de

A MAIOR distribuidora de gás
natural de São Paulo. Antiga
empresa estatal, hoje é controlada
pelo Grupo BG e a Shell e tem
parte do capital pulverizado.
A Comgas conta com cerca de
500 mil clientes residenciais,
comerciais e industriais.

IMPORTANTE empresa de
telecomunicações do país, com
forte presença nos segmentos
de telefonia celular, longa dis-
tância e serviços a empresas.
É controlada por investidores
chilenos. Opera com a tecno-
logia GSM.

GRUPO DE ENGENHARIA
e construção, o grupo Grana
y Montero tem desenvolvido
importantes obras para empre-
sas mineradoras, petrolífera
e de infra-estrutura no Peru e
na Bolívia.

k, COMPANHIA Energética de
/linas Gerais (Cemig) é uma das
naiores e mais importantes em-
iresas concessionárias de energia
létrica do Brasil, graças ao seu
losicionamento estratégico, sua
apacidade técnica e à magnitude
Io seu mercado.

DEDICADA A comerciali-
zação de artigos elétricos, de
fabricação própria e adquiridos
de filiadas no exterior, aTicino
é uma subsidiaria da italiana
BTicino S.p.A. que possui 49%
do capital.

UM DOS MAIS modernos
centros hospitalares e clínicos
da América do Sul. A Clínica
Ias Condes tem 220 médicos
de planta e mais de l ,5 mil
médicos acreditados. É espe-
cializada em medicina de alta
complexidade.



GRUPO DE empresas que
surgiu em torno das Farmácias
Guadalajara, uma das maiores
do México. A empresa anun-
ciou planos de inaugurar uma
farmácia a cada seis dias este
ano no país.

cigarros do Chile forma parte
do grupo British American To-
bacco - com 96,53% do pacote
acionário. A British American é
a maior companhia internacional
de tabaco. Compete com a Philip
Morris no Chile.

UM DOS MAIORES conglome-
rados da América Latina. Controla
e opera grande quantidade de
empresas dos ramos industrial,
comercial e de infra-estrutura e
construção; também está nos seto-
res automotivo e minerador.

A SEGUNDA maior fábrica de
cimento do México, tem uma
importante presença nos Estados
Unidos e participa na propriedade
da maior empresa de cimento da
Bolívia.

A ESTATAL brasileira tem
um amplo histórico de sucesso
explorando e comercializando
hidrocarburos no Brasil e em
outros países da América Latina
e do mundo. Agora, anunciou
planos de dominar o mercado
de etanol.

IMPORTANTE produtor de
farinhas de peixe e peixes
congelados para o consumo
humano. Fundada em 1948. seus
principais produtos são farinha
e azeite de pescado, além da
venda e exportação de peixes
congelados.

A MAIOR incorporadora de
moradias do México e da América
Latina. A companhia foi fundada
em 1973. Desde então, já construiu
casas para mais de l ,5 milhão de
mexicanos. Vende casas também
para imigrantes no exterior.

clientes, é a maior operadora de
telefonia móvel de Minas Gerais.
É a maior empresa do Estado a
usar a tecnologia GSM EDGE.
ATelemig Celular tem cobertura
em mais de 550 localidades em
Minas.

COM MAIS de 3,4 milhões de



EMPRESA peruana dedicada
ao desenho e à elaboração de
peças de vestuário de alpaca
com o objetivo de vender nos
mercados internacionais.

OPERADORA DE uma com-
plexa infra-estrutura de 11.780
km de linhas de transmissão de
eletricidade em São Paulo.

ARMADURA e comercializa-
dora de embarcações e outros
produtos mecânicos para a
indústria naval e marítima do
Chile.

A MAIOR operadora de te-
lecomunicações do Peru. A
Telefônica está presente em
todas as linhas de negócio do
setor de telecomunicações.

REPRESENTANTE no Peru de
Caterpillar e outras importantes
marcas de maquinado pesado
como Massey Ferguson, Ingersoll
Rand, Atlas Copco e outras.

A MAIOR produtora de quí-
micos e petroquímicos do
México, seus produtos são
muito utilizados na indústria
da construção.

IMPORTANTE geradora de
eletricidade, fornece energia a
partir de centrais hidroelétricas
localizadas na região sul do
Chile.

SUBSIDIARIA brasileira de
Whirlpool Corporation, é a única
empresa do Brasil que fabrica, sob
as marcas Cônsul e Brastemp.



A PESQUEIRA é uma socie-
dade de investimentos do grupo
chileno Copec que controla os
pesqueiros Corpesca, ao norte
do país, e SPK, ao sul.

INDUSTRIA Têxtil Piura S.A.,
é uma empresa dedicada desde
1976 à fabricação e comerciali-
zação de fios de algodão peruano
tipo Pima.

DEDICA-SE À fabricação e mon-
tagem de motores diesel, veículos
comerciais e peças de reposição.
Seus principais mercados são
mineração e construção.

EMPRESA PIONEIRA na Ar
gentina na fabricação automática
de embalagens de vidro, copos e
taças sopradas.



AGRESSIVA EMPRESA que
visa a entrar em todas as linhas
das telecomunicações do sul
do Chile. A Telsur faz parte do
grupo Luksic.

SUA ATIVIDADE principal é
o cultivo e colheita de produtos
agrícolas destinados ao consumo
geral e ao processamento.

A MAIOR REDE DE lojas de
departamento do Chile, tem tam-
bém uma importante participação
em shoppings e drogarias. Está na
Argentina, Peru e Colômbia.

A EMEL É A sociedade matriz
de um grupo de empresas opera-
cionais que têm como atividade
principal a distribuição de energia
elétrica no Chile.



Pode chegar o dia ern que os
Estados Unidos comprem da
China todos os produtos que

: necessite, fazendo despencar
as manufaturas mexicanas.
Mas mesmo nesse caso, é
improvável que os norte-
americanos deixem de tomar
a cerveja Corona. A cerveja de
sabor leve e garrafa estilizada
que criou a moda global de
combinar cerveja com l imão já
é uma instituição no consumo
dos Estados Unidos e dos 150
países que a importam. Graças a
esta e outras marcas, a Modelo
se consolidou como a maior
engarrafadora de cerveja do
México, com uma participação
de mercado local de mais de
62%. Conta com sete fábricas

5 no pais com uma capacidade
instalada de 56 milhões de
hectolitros anuais. Uma das
razões desta vantagem é a sua
aliança com a Anheuser Busch,
dona de 50% da engarrafadora,
que está abrindo mercado para
a Corona na China.

AGRUPA VÁRIAS empresas
chilenas organizadas em duas
áreas de negócios: cimento e
cerâmicas.

NASCIDA HA 150 anos como
o Porto de Liverpool, é hoje
uma das mais importantes redes
de lojas por departamentos do
México.

A EDEGEL É A maior companhia
privada de geração de eletricidade
do Peru. Atualmente, conta com
uma potência efetiva total de
1.284 MW.

FUNDADAEM1930, hoje fábri-
ca uma ampla linha de máquinas
como injetores de plásticos e
sistemas de torneado.

RECONHECIDA marca de
produtos de utensílios para o lar
como fornos, fogões, calefação
e aquecedores de água.

atividade pesqueira industrial
nas suas diferentes fases e etapas,
destinados à alimentação humana
direta ou indiretamente.



MAIOR PRODUTOR de ci-
garros do Brasil, forma parte do
grupo global British American
Tobacco. Sua maior concorrente
no País é a Philip Morris.

É A maior produtora e comercia-
lizadora de perfis e barras lisas
de aço do Peru.

A SUBSIDIÁRIA argentina do
consórcio espanhol-argentino
Repsol YPF é o mais importante
distribuidor de combustíveis da
Argentina.

UM DOS MAIS tradicionais
fabricantes de cerâmicas e
revestimentos do mercado
argentino.
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UM DOS MAIS importantes dis-
tribuidores atacadistas de produtos
farmacêuticos do México, e de
outros bens de consumo.

UMA DAS MAIORES redes de
lojas de produtos farmacêuticos
e cosméticos do Brasil, com 67
anos de história e 179 locais em
Minas Gerais e São Paulo.

LÍDER NA PRODUÇÃO e
distribuição de sorvetes e outros
produtos de consumo alimentar
no seu país. Hoje forma parte do
Grupo Polar.

É UMA DAS principais alianças
de linhas aéreas de passageiros
e carga do Chile e da América
Latina.



FUNDADA NO México em
1945, o Grupo Bimbo é hoje
uma das empresas de panificação
mais importantes do mundo:
com presença em 17 países da
América e Europa, tem em torno
de 5 mil produtos e mais de cem
marcas.

E UMA PESQUEIRA chilena
cujos principais produtos são a
farinha e o óleo de peixe, além
de conservas e peixe congelado.
Seu principal centro produtivo
está na cidade de Coronel. Exporta
para a América Latina, América
do Norte, Ásia e Europa.

É UM DOS PRINCIPAIS fabri-
cantes de cimento do Peru, com
40% das vendas locais. No início
deste ano, anunciou sua primeira
incursão no exterior, com uma
nova usina de cimento que será
construída no Arizona.

COMPANHIAS
As empresas incluídas neste ranking são so-
ciedades anônimas abertas (que cotizam em
bolsa) orientadas a competir em mercados
abertos, seja porque são fortes exportadoras,
substituem importações ou porque estão inse-
ridas em mercados globais. Devem ter controle
ou gestão na América Latina.

SELEÇÃO
Sobre uma base inicial de mais de 700 compa-
nhias, foram comparados os principais indicadores
de rentabilidade em relação às médias setoriais
em nível latino-americano. Foram contrastados
a rentabilidade sobre o patrimônio (ROE), os
ativos (ROA) e as vendas (ROS).

SETORES
Para estabelecera rentabilidade de cada setor
se usou como base a lista das maiores empresas
da região, das quais se obtiveram indicadores
médios. Os setores foram selecionados a partir da

nomenclatura da CIIU4 (classificação industrial
internacional uniforme). Em alguns casos, os
nomes dos setores foram adaptados à inter-
pretação mais próxima de consenso.

FILTROS
Foram descartadas as empresas que não
apresentaram boa saúde financeira. Isso se
corroborou observando a variação das vendas
(que deveria ser sempre positiva), a margem
líquida (alta), um resultado operacional alto
em relação ao lucro, de forma que a maioria
dos bons resultados seja produto de uma boa
gestão de negócios. Só foram aceitas compa-
nhias com indicadores positivos. Esse critério é
altamente exigente e permeia cerca de 90% das
companhias consideradas, por isso é possível
que as últimas empresas do ranking mostrem
indicadores tão sólidos quanto as demais.

RESULTADOS
Os indicadores financeiros de cada empresa

foram comparados com os do setor ao qual
pertencem, para possibilitar comparações que
manifestem as diferenças entre setores. Ao fazer
isso, se obteve uma diferença entre a rentabili-
dade das empresas e a do setor. Essas brechas
foram os indicadores utilizados para estabelecer
o nível de competitividade comparado entre
empresas de diferentes setores. A brecha do ROE
foi ponderada em 40%, enquanto as do ROAS e
do ROS se ponderaram em 30%. A pontuação
final determinou a ordem do ranking.

CONTROLE
Como variável de controle foi usado o preço
da ação da empresa, que foi observada nos
últimos cinco anos antes de concluir a medição
e contrastada com os seis meses seguintes de
cotização para verificar que a competitividade é
capaz de ser projetada no futuro. Os resultados
foram alentadores, já que em mais de 70%
dos casos o crescimento em bolsa corroborou
o resultado da análise.

Text Box
Fonte: América Economia, n. 340, p. 24-45, 7 maio. 2007.




