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Grande atenção tem sido dada ao surpreendente sucesso econômico da China, Índia e outros 
países asiáticos. Tanto, que o avanço das companhias latinoamericanas como importantes 
participantes no cenário econômico internacional quase passou despercebido.  
 
"As companhias latinoamericanas foram postas em segundo plano", disse Lourdes Casanova, 
conferencista sobre temas de estratégica no Insead e autora de "Global Latinas: Latin 
America’s Emerging Multinationals" (Latinas Globais: Multinacionais Emergentes da América 
Latina, em tradução livre). "Enquanto outras economias de mercados emergentes foram 
excessivamente promovidas, a América Latina ficou um tanto esquecida. Este livro deseja 
celebrar o sucesso da região e suas multinacionais."  
 
Desde 2002, quando os holofotes visavam a Ásia, as empresas da América Latina se 
expandiram agressivamente em escala global, e o investimento latinoamericano nos países 
fora da região aumentou proporcionalmente. Além disso, as commodities (que historicamente 
ocupavam quase todo o espaço da cesta de exportações da América Latina) no momento 
respondem por menos de 30%. Uma gama muito diversificada de produtos agora corresponde 
ao restante - de serviços de Tecnologia da Informação e tecnologias, a aço, eletricidade, 
vinhos, cosméticos, petróleo e gás.  
 
Em "Global Latinas" Casanova analisa os fatores que tornaram possível para as companhias de 
grande e médio porte da A. Latina ter sucesso internacionalmente.  
 
Até 1980, os países da América Latina eram o mercado emergente da escolha. Brasil e México 
tinham um crescimento parecido com o da China de 7% a 10% por 25 anos. Entretanto 
durante os anos 1980 (a chamada "década perdida" devido à crise de dívida que afligiu grande 
parte da América Latina) o surpreendente crescimento da região estagnou. E em 1989, a 
queda do Muro de Berlim viu o ressurgimento de economias como da Rússia, China e Índia, 
concorrentes em potencial da América Latina pelos mesmos recursos e atenção.  
 
Pressionados pelas normas severas impostas na região nos anos 1990 pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e Banco Mundial (Bird), os governos da América Latina começaram a 
liberar suas economias. Essas políticas requisitaram a privatização de companhias estatais, 
desregulamentação e redução de tarifas. Também trouxeram uma nova leva de multinacionais 
estrangeiras para concorrer com as empresas domésticas. A fim de sobreviver, as companhias 
latinoamericanas não tiveram alternativa a não ser crescer em escala e se expandir no âmbito 
internacional.  
 
"Antes disso, essas companhias cresciam dentro de um ambiente protecionista", diz Casanova. 
"Passaram a se sentir ameaçadas pelas multinacionais estrangeiras que competiam com elas 
em sua própria região. A melhor defesa foi o ataque."  
 
Durante os anos 1990, as empresas da América Latina se expandiram no plano doméstico e 
dentro de seus mercados naturais, isto é, em regiões geograficamente próximas e/ou com o 
mesmo idioma e história semelhante. Um fator que aplainou o caminho para essa expansão 
internacional foi o Acordo de Livre Comércio para a América do Norte, que não apenas facilitou 
o comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, mas também permitiu as aquisições além 
fronteiras.  
 
Então, a começar de 2002, as empresas latinoamericanas se globalizaram. Essa expansão foi 
em grande parte alavancada por um pequeno número de importantes transações, como a 
compra de controle acionário do grupo RMC com sede na Grã-Bretanha pela gigante mexicana 
de materiais de construção, Cemex, em 2004 por US$ 5,8 bilhões, e a da produtora canadense 
de níquel, Inco, pela companhia mineradora brasileira Vale, por US$ 17,8 bilhões à vista.  
 
Como resultado do avanço econômico dos últimos cinco anos, a A. Latina desenvolveu uma 
classe média de rápido crescimento, e de 2003 a 2007, as economias da região alcançaram 



níveis médios de crescimento de 5%. A revista Forbes apresentou, em 2008, Carlos Slim, 
fundador de um império empresarial, incluindo a mexicana America Movil de celulares, como o 
segundo homem mais rico do mundo, na frente do bilionário Bill Gates da Microsoft.  
 
Casanova identifica uma série de fatores que contribuíram para o sucesso das multinacionais 
latinoamericanas. Além de se focalizar em mercados mais estáveis para equilibrar a 
volatilidade da região, essas companhias superam em termos de inovação com novos modelos 
de negócios, e na elaboração de operações eficientes. Parte desse conhecimento se baseia no 
que aprenderam ao cooperar com a Ásia.Além disso, as empresas latinoamericanas 
desenvolveram certas capacidades como resultado de suas experiências domésticas únicas, 
como a compreensão a respeito das necessidades dos que estão na base da pirâmide (isto é, 
os pobres do mundo). Essas companhias também possuem uma tradição de forte e durável 
liderança, com um olho voltado para o crescimento de longo prazo, e o outro para os lucros de 
curto prazo. E, talvez o mais importante na economia atual, uma elasticidade desenvolvida 
após sobreviver a épocas de turbulência nos últimos 20 anos.  
 
"No Ocidente algumas vezes pensamos ser normal que o México ou a Argentina passassem por 
esse tipo de crises, e jamais imaginamos que pudesse acontecer conosco", diz Casanova. 
"Creio que se nos focalizarmos mais na América Latina, em como a região e essas empresas 
sobreviveram a uma série de grandes crises, talvez aprendamos uma ou duas lições."  
 
As companhias latinoamericanas ansiavam pela estabilidade que faltava em sua região, e se 
expandiram internacionalmente dentro dos mercados estáveis dos Estados Unidos, Europa e 
Ásia. Entretanto essa estabilidade provou ser uma ilusão. "A atual crise econômica iluminou a 
natureza internacional da estabilidade financeira", explica a autora.  
 
Por outro lado, a América Latina ainda oferece vantagens que não se encontram em economias 
mais desenvolvidas, tais como um mercado interno grande e em desenvolvimento, junto a 
uma população jovem e também em expansão. Mais ainda, as economias latinoamericanas 
continuam a crescer apesar da desaceleração econômica. A economia do Brasil, por exemplo, 
tem uma previsão de crescimento de 2% em 2009.  
 
Paradoxalmente, o cenário comercial - em comparação atraente - de seus mercados 
domésticos, pode motivar as Latinas Globais a se focalizar em sua própria região outra vez. E 
assim agindo, poderão contribuir para solucionar alguns dos problemas que ali persistem.  
 
"Mais do que nunca, existe a necessidade de parceria entre os governos, as companhias 
privadas e a sociedade civil para que trabalhem juntos a fim de reduzir a pobreza e a 
desigualdade na área, e contribuir para a expansão dos mercados internos", diz Casanova.  
 
Enquanto o mundo tenta descobrir como sair da bagunça econômica internacional, as 
participantes globais da América Latina usam este período como uma oportunidade para se 
focalizar em assuntos domésticos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A12. 


