
NOS ÚLTIMOS MESES, as aquisições
de empresas latinas fora da região têm
freqüentado as manchetes mundiais.
No fim de maio, a brasileira JBS-Friboi
(N° 173 no ranking das 500), que co-
meçou em 1953 como um açougue em
Goiás, tornou-se o maior frigorífico de
carne bovina do mundo, com vendas
líquidas de US$ 11,5 bilhões, depois
de comprar a norte-americana Swift
por US$ 1,4 bilhão. Num negócio
ainda mais espetacular, a mexicana
Cemex (N° 10) adquiriu por mais de
USS 14 bilhões a australiana Rinker
Group Ltd., numa oferta de compra
que ficou aberta aos acionistas mino-
ritários até meados de julho. No fim
do ano passado, a Companhia Vale

do Rio Doce (N° 6) havia roubado
as primeiras páginas do noticiário de
negócios ao comprar a mineradora
canadense de níquel Inco por US$
17,6 bilhões em dinheiro.

Na verdade, essas megacompras
e outras menos ruidosas que têm
protagonizado as empresas latino-
americanas nos últimos anos fazem
parte de uma tendência mais ampla,
de empresas de países emergentes
disputando a liderança de seus se-
tores no mercado mundial. Na Ásia,
os investimentos têm sido ainda
maiores, sendo o principal exemplo
a aquisição da siderúrgica Arcelor,
com sede em Luxemburgo, pela
indiana Mittal, por US$ 43 bilhões,
em meados do ano passado. "Os joga-
dores emergentes da Ásia dominam,
correspondendo a mais de 60% do
estoque de Investimento Estrangeiro
Direto de países emergentes em 2005,
mas os latino-americanos também
estão ativamente envolvidos nessa
nova tendência", diz Javier Santiso,
economista-chefe e diretor-adjunto
do Centro de Desenvolvimento da
OCDE, num relatório recente sobre
a ascensão das multinacionais latinas.
"Mais interessante, temos presenciado
um boom dos investimentos sul-sul,
agrega, lembrando que a saída total do
IED dos países emergentes aumentou

de menos de US$ 5 bilhões, vinte anos
atrás, para mais de US$ 60 bilhões em
2005, grande parte concentrada em
outras economias emergentes.

Mesmo na esteira das empresas
asiáticas, o fato é que as multinacionais
latinas têm investido cada vez mais
no exterior. Segundo o mais recente
relatório sobre investimento estran-
geiro da Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe (Cepal),
da ONU, as cifras oficiais revelam um
aumento do IED anual proveniente da
região de US$ 6 bilhões para US$ 38,6



bilhões nos últimos três anos.
"Antes de um estudo feito há uns

dois anos, tínhamos a visão de que
as companhias globais eram as mul-
tinacionais que tinham surgido nos
países desenvolvidos e que os países
emergentes só eram lugar para pôr
fábricas", diz Jorge Becerra, sócio e

diretor-gerente para América Latina
do The Boston Consulting Group, em
Santiago. "Mas o que vemos agora
é que muitas das empresas globais
vêm dos países emergentes, como
índia, China, Brasil e México." Mais
ainda, "muitas estão ameaçando as
companhias globais". Em um estudo
da consultoria com as 100 companhias
globais, 14 vêm da América Latina,
conclui.

Segundo a OCDE, em 1990 havia
poucas empresas de países em desen-
volvimento em rankings mundiais,
como o Fortune 500, por exemplo. "Em
1990, havia umas poucas felizardas",
diz Santiso. "Em 2005, o número já
havia subido para 47."

Para alguns, a tendência inclui
algo mais fundamental que o aumento
nominal do investimento das empresas
latino-americanas no exterior, por mais
notável que ele seja. "Numa primeira
fase da sua globalização, as empresas

se internacionalizavam por causa das
dificuldades nos mercados locais ou
para diversificar riscos", diz o em-
baixador Sérgio Amaral, ex-ministro
do Desenvolvimento e atualmente
conselheiro do escritório Felsberg &
Associados, em São Paulo. "Agora,
estão entrando em uma nova fase da
globalização. Já começam a se inserir



na cadeia global de produção."
Na verdade, o fato de ser brasileira

foi um dos principais motivos da
internacionalização da Companhia
Vale do Rio Doce. Mais especifica-
mente, a perda de competitividade da
mineradora por causa do alto custo de
capital, como conta o diretor-executivo
de planejamento e desenvolvimento
de negócios da Vale, Gabriel Stoliar.
Por ter acesso a capital mais caro
que as concorrentes internacionais,

a mineradora perdia a disputa para
as concorrentes estrangeiras quando
tentava fazer uma aquisição. "Nossos
concorrentes conseguiam levantar
dinheiro a 2% a 4% ao ano e o nosso
custava 10%, 12%. Tínhamos um custo
de capital não-competitivo."

O mesmo aconteceu com o pri-
meiro grupo de empresas privadas
a se internacionalizar no Brasil, as
construtoras. Antes delas, no fim
dos anos 70 e início dos 80, havia

uma política de internacionalizar as
estatais, como ocorreu com a própria
Vale, a Petrobras (N° 3) e o Banco do
Brasil, lembra o embaixador Rubens
Ricupero, diretor da Faculdade de
Economia da FAAP e membro do
conselho de administração da holding
Odebrecht (N° 25), em São Paulo.



Nessa época, terminava & ditadura no
Brasil. As construtoras perceberam
que não haveria mais investimento
em infra-estrutura e decidiram se
internacionalizar. "Foi uma estratégia
de sobrevivência", diz Ricupero.

"Saíram porque não sobreviveriam no
Brasil." Assim, as grandes construtoras
- principalmente Odebrecht(N° 101)
e Andrade Gutierrez (N° 481) e, em
menor medida, Camargo Corrêa (N°
86) e Mendes Júnior - começaram a
ser globais.

Essencialmente empresas de
serviços, as construtoras brasileiras
se tornaram exceção no processo de
internacionalização na América Latina,
diz o embaixador. Na Ásia emergente
- incluindo o Japão do pós-guerra,
depois a Coréia e hoje índia e China
-, o padrão foi a internacionalização
da indústria, numa tentativa de saltar
barreiras alfandegárias e estar mais
próximo do consumidor. Assim fi-
caram conhecidas marcas como as
japonesas Yamaha e Honda e, a partir
da década de 80, a coreana Samsung,
entre outras. Mas em geral os países
asiáticos iniciaram a internaciona-
lização de suas empresas depois de
vários anos de forte crescimento,
excedentes de poupança e capital

e taxas de investimento de 35% a
40% do PIB.

Na região, historicamente a situ-
ação macro foi ao contrário, explica
Ricupero. "Por isso, as empresas de
manufatura que se internacionali-
zaram são, não uma tendência, mas
uma notável exceção", acrescenta,
citando como exemplos a mexicana
Cemex, e as brasileiras Embraer e



Natura. Além dessas, a Cepal cita
exemplos como Gerdau e Itaú, que
têm realizado uma ampla gama de
operações independentes.

Em muitos casos, as empresas se
tornam globais para não se transformar
em alvo de aquisição. E a maneira mais
radical de fazer isso é por meio de...
aquisições. "A estratégia de fusões e
aquisições é mais arriscada porque há
mais pontos a analisar, mas é muito
mais rápida", diz Víctor Esquivei,
sócio-diretor em Serviços Sobre
Finanças Corporativas da KPMG no
México. "Você pode ter rapidamente
uma participação num lugar no qual
antes não tinha presença."

Outro tema a considerar no por
quê da expansão internacional das
companhias mexicanas é que elas
enfrentam cada vez mais concorrência
em seus mercados locais pela chegada
de empresas internacionais que se
associam com locais, diz Esquivei.
Então, uma forma de se proteger é
saindo também a mercados inter-
nacionais.

As vantagens desta expansão
multinacional e multiglobal são
principalmente que "o acesso a um
maior mercado também permite
com o tempo diminuir teus custos".
Ter operações em outros lugares
permite às empresas se aproximar do
consumidor final e ver as demandas
não-atendidas. China e índia são um
exemplo. Esquivei também cita os
casos da Bimbo (N° 51) e Gruma (N°

127). "Como empresas de produtos
de consumo, têm um grande potencial
de crescimento na Ásia".

Na nova onda globalizadora,
dominam os casos brasileiros e me-
xicanos. Mas a OCDE aponta dois
exemplos argentinos de multinacio-
nais latinas: a Arcor (N° 223), hoje a
principal fabricante global de doces,
e a fabricante de tubos Tenaris (N°
38), com presença no Canadá, Itália e
Japão, fora outros países da América
Latina, e que no ano passado comprou
a norte-americana Maverick Tube
Corp. O grupo das latinas globais
compilado pela OCDE deve ganhar
até mesmo uma empresa chilena, a
Sudamericana de Vapores (N° 89), no
ano que vem. A companhia chilena de
cabotagem opera em cinco continentes.
Recentemente, anunciou um acordo
com a norte-americana K-Line para
operar em conjunto no comércio entre
a Ásia e a África do Sul. Além disso,
abriu uma nova linha de transporte
da Ásia para o Caribe, via Canal do
Panamá. E não há como esquecer a
estatal bolivariana PDVSA (N° 1),
da Venezuela, que está investindo
em refinarias na Argentina, Belize,
Brasil e Uruguai e em gasodutos na
Colômbia.

Além da Cemex (N° 10), o grupo
mexicano está composto pela poderosa

América Móvil (N° 5), que lutou
para adquirir a Telecom Itália, mas
perdeu este ano para um consórcio
que incluía a espanhola Telefônica. A
Cepal destaca ainda o grupo Alfa (N°
41), que no fim de junho anunciou a
aquisição de uma fábrica de autopeças
de alumínio na China, depois de ter
adquirido instalações semelhantes nas
Américas e na Europa. Complementam
ainda a lista das globais mexicanas o
Grupo Modelo (N° 63), cujas bebidas
estão em 150 países, o grupo México
(N° 43) e o Bimbo, este com uma
série de aquisições nos últimos anos
nos Estados Unidos, como destaca o
relatório "A Ascenção das Multina-
cionais Latinas", de Javier Santiso,
da OCDE.

O grupo das brasileiras inclui
também a Embraer (N° 84), com 84%
de suas vendas no exterior, Aracruz
(N° 189), com 60%, a Gerdau, com
sua forte presença nas Américas do
Norte e do Sul, e as exportadoras
Sadia (N° 108) e Braskem (N° 48),
segundo a OCDE. E um dos gran-
des destaques em ascensão entre as
empresas brasileiras é a montadora
de ônibus Marcopolo (N° 386), que
possui fábricas na Argentina, Colôm-
bia, México, Portugal e África do Sul,
segundo destaca a OCDE.

A África, por sinal, será o próximo
destino a ser explorado pelas multina-
cionais latinas, diz o professor Ricardo
Torres, da Brazilian Business School,
em São Paulo. "Para os países em foco,
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é uma ótima notícia, pois, ao receberem
estas empresas eles criam emprego,
produzem em seu próprio país, co-
letam mais impostos, aumentam seu
Produto Interno Bruto e, sobretudo,
não têm que pagar moeda forte para
importar estes mesmos produtos. E
uma operação 'ganha-ganha', pois os
dois lados saem vitoriosos."

E quais serão as próximas empre-
sas a entrar nessa ofensiva global?
Para alguns, a expansão tende a
continuar concentrada em setores
ligados às matérias-primas. Isso não é
necessariamente um problema, como
foi em ciclos anteriores de alta das
commodities, porque a demanda dos
emergentes asiáticos deve garantir bons
preços nos próximos anos. E se trata
do setor onde a região tem suas mais
fortes vantagens comparativas.

Mesmo no caso do México, onde
ainda há muito que aproveitar no
âmbito do Nafta, devem ser poucas
as novas multiglobais, diz Jorge
Sneke, coordenador do Seminário
de Estratégia Competitiva, da Uni-
versidad Iberoamericana, na Cidade

do México. "Não há muitas, são as
mesmas de sempre", diz Sneke. "O
problema é que para ser multinacional,
primeiro têm de ser fortes no mercado
local, mas isso não está acontecendo
no México, porque tudo está muito
concentrado."

Outro desafio à expansão das
multilatinas é a apreciação das mo-
edas locais, em parte fruto da própria
bonança externa das empresas, da
entrada dos dólares das exportações e

de outras receitas no exterior. "O con-
tinente está sendo muito afetado pela
apreciação das moedas", diz Ricupero.
E essa não é uma condição propícia
para a empresa se transnacionalizar.
"Um exemplo é a indústria mo veleira
no Brasil, que estava extremamente
promissora e agora teve de ser res-
gatada pelo governo."

Recentemente, entretanto, vem
renascendo no mercado algo de
aversão ao risco, em reação ao aperto
de crédito em alguns mercados norte-
americanos, assim como o temor de
pressões inflacionárias. Tudo isso faz
prever tempos um pouco mais normais
para a América Latina, embora não
se devam repetir as violentas turbu-
lências do passado, dada a melhora
macroeconômica de grande parte
dos países da região. E, sem tanta
ressaca de dólares, espera-se que as
empresas latinas possam se manter
nas manchetes mundiais ainda por
um bom tempo. •

Com Arly Faundes, da Cidade
do México, e Francisca Vega, de

Santiago
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