
Em busca do equilíbrio 

A crise tem impacto na globalização das grandes multilatinas. No entanto, há aquelas que são 
capazes de contornar dificuldades e continuar a expansão para novos mercado. 

Não tem sido um ano fácil. Pergunte aos executivos da Cemex que tiveram de iniciar uma 
campanha de venda de ativos internacionais para cumprir com seus compromissos de 
financiamento. Ou aos chilenos da Sudamericana de Vapores, a empresa naval chilena, que 
procura compradores para uma de suas principais operações para fazer caixa. Ou ainda aos 
brasileiros da Sadia, o maior produtor de frangos, que por uma aposta equivocada em 
derivativos financeiros registrou perdas de US$ 890 milhões no quarto trimestre de 2008. Pode 
perguntar até mesmo para os mexicanos do diversificado Grupo Alfa. Repartir seus ovos nas 
cestas de autopeças, petroquímica, alimentos e telecomunicações não evitou que tivessem 
perdas de US$ 670 milhões em 2008, o que deve levar ao corte de 20% nos planos de 
investimentos para 2009. 

A crise financeira global está golpeando as principais corporações da região em diversas 
frentes: reduzindo preços e volumes de vendas, deteriorando mercados e restringindo um 
mercado financeiro que castiga especialmente as que mais se endividaram para se 
internacionalizar. Apesar de tudo, há empresas latinoamericanas que aproveitaram a crise 
para fortalecer ainda mais a posição global que mantêm em suas respectivas indústrias. 
Companhias como a aérea Lan, a guatemalteca Pollo Campero e as brasileiras Vale e JBS 
(Friboi) seguem com suas campanhas de extensão da cobertura geográfica. 

Por isso, esta segunda edição do Ranking Multilatinas, que busca descobrir quais as empresas 
mais globais da América Latina, está cheio de movimentos. Esta lista que este ano alcançou 60 
empresas, determina o quão global é uma companhia levando em conta aspectos como a 
cobertura geográfica (medida pela quantidade de países e regiões em que está presente), a 
importância dos mercados estrangeiros em seu negócio (medida pela proporção de vendas, 
ativos e empregados fora do país de origem) e o potencial de globalização, indicador criado a 
partir da solidez financeira da empresa, sua posição na indústria à qual pertence e operações 
de fusão e aquisição que realizou no último ano.  

Este ano, o primeiro lugar é da Tenaris. A empresa siderúrgica de origem argentina e que 
concentra as operações de tubos de aço sem costura do grupo Techint, estruturou o negócio 
mais global da América Latina. Trata-se de uma decisão corporativa que há anos busca 
concentrar seus ativos em mercados distintos da arriscada Argentina e que transformou a 
cultura organizacional da empresa. "Nós não nos sentimos latinoamericanos", disse da Itália 
um dos porta-vozes do grupo que tem sua sede principal em Luxemburgo. Hoje, a companhia 
opera em 10 países e em cinco regiões geográficas diferentes. Além disso, a companhia 
diversifica suas fontes de financiamento. Suas ações são comercializadas nas bolsas de valores 
de Nova York, do México, da Itália e da Argentina, apesar da complexidade que significa estar 
em tantos mercados de capitais ao mesmo tempo. 

Quem aparece em segundo lugar é a já citada Cemex, a cimenteira que empreendeu o maior 
processo de internacionalização já realizado por uma companhia latinoamericana. Mas essa 
estratégia foi acompanhada de um forte endividamento. A companhia tem vivido um ciclo 
negativo principalmente devido aos maus resultados registrados nos Estados Unidos, na 
Espanha e na Inglaterra, suas operações internacionais mais importantes, mas também as 
mais afetadas pela crise. A companhia mexicana continua sendo a empresa latinoamericana 
com presença em maior número de países e regiões, mas perdeu o primeiro lugar no ranking 
devido ao fato de que sua presença mundial tende a diminuir ao longo deste ano. 

 



Em direção oposta aparece o terceiro colocado no ranking, o Grupo JBS, também conhecido 
como Friboi, e que após uma série de aquisições em distintas partes do mundo, hoje é o 
principal produtor mundial de carne bovina com presença em cinco regiões do globo. Apesar 
de ter uma ambiciosa estratégia de crescimento, a JBS terminou 2008 com melhores 
resultados que em 2007 e com menores níveis de endividamento. Recentemente a companhia 
anunciou o cancelamento da compra da norteamericana National Beef, por US$ 970 milhões, 
entre ações, dinheiro e dívidas. No entanto, a companhia continua com amplo capital 
disponível para empreender novos investimentos tanto no Brasil quanto em outros países, 
assim que a situação melhorar, como anunciou Joesley Batista, seu presidente. 

Também entre os Top 10 está a construtora brasileira Norberto Odebrecht, a companhia aérea 
chilena Lan e o Grupo Bimbo, a panificadora mexicana que quer ensinar os chineses a comer 
pão. Além disso, é preciso incluir a presença da empresa de telecomunicações sem fio 
Brightstar. Esta, apesar de baseada em Miami, consideramos latinoamericana por ser fundada 
por um boliviano, continuar a ter presença latinoamericana importante em seu capital e a uma 
origem estreitamente vinculada à região. O Brasil, com 26; o México, com 13; e o Chile, com 
12, foram os países que mais multilatinas incluíram neste ranking. 

Cara a cara 

A pergunta relevante, apesar de tudo, é quão bem-preparadas essas companhias estão para 
enfrentar a crise. Ou melhor dizendo, como estão em comparação com outros competidores 
globais. Para isso, comparamos os resultados obtidos pelas multilatinas com uma mostra de 
multinacionais de outras regiões, que têm indústrias de setores comuns aos nossos. Comparar 
os resultados e a solidez financeira de nossos campeões corporativos com a mostra formada 
por tradicionais multinacionais da Europa e dos Estados Unidos dá resultados muito 
interessantes. 

Se levarmos em conta as variações nos resultados durante 2008, por exemplo, observamos 
que as multinacionais globais (ou só multinacionais), tiveram um melhor desempenho: suas 
vendas cresceram 11,6%, enquanto as vendas das multilatinas caíram 2,9%. Acontece algo 
similar, por exemplo, quando se comparam a variação anual dos lucros ou o crescimento dos 
ativos: em ambos os casos ganham as multinacionais. 

Parte dessa diferença se explica pelo atraso com que a crise está chegando à nossa região. 
Muitas multinacionais já haviam sofrido em 2007 os resultados da desaceleração dos mercados 
nos Estados Unidos e Europa, enquanto as multilatinas registravam recordes graças ao preço 
das commodities e condições favoráveis ao intercâmbio comercial na região. 

Apesar de tudo, também é correto afirmar que, de modo geral, as multinacionais estão mais 
diversificadas em territórios e zonas geográficas que as multilatinas, o que as permite 
contrabalançar eventuais perdas em alguns mercados com os ganhos em outros. De fato, 
quase todas as multilatinas observaram uma forte queda no faturamento e nos lucros no 
último trimestre de 2008, enquanto algumas multinacionais conseguiram minimizar as 
variações em seus resultados, mesmo nos momentos mais complicados da crise. 

O relatório, no entanto, dá vantagem às multilatinas quando se analisa a solidez financeira. Tal 
como mostra o quadro "balanço contra balanço", as latinoamericanas têm, em média, maior 
liquidez e melhor estrutura financeira, algo importante em meio a uma crise econômica cuja 
principal característica é justamente a falta de crédito. Quando comparamos as multilatinas 
com multinacionais do mesmo setor em termos de sanidade financeira, as nossas ganham 
muitas batalhas (quadro "frente a frente"). Algo que pode ser determinante, como disse 
Marcelo Bahia Odebrecht, CEO do grupo brasileiro Odebrecht.  



"Aquelas empresas que conseguirem manter sólidas posições financeiras e disponibilidade de 
caixa, terão uma grande oportunidade para incrementar sua participação no mercado 
mundial", disse o brasileiro. "As companhias latinoamericanas devem ver isso como uma 
oportunidade única para se tornarem competidores-chave do mercado global, ainda que 
sempre com um olho na liquidez". É que, nos próximos trimestres, o acesso a capital de giro 
será a principal vantagem competitiva no cenário mundial. 
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