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setor de aviação foi um dos
mais atingidos pela crise fi-
nanceira global. No ano pas-
sado, as 'perdas das compa-

nhias aéreas foram de 8,5 bilhões de
dólares. Apesar do ritmo do prejuízo ter
diminuído nos últimos meses, as pers-
pectivas para 2009 são vermelhas: per-
das de mais 5 bilhões de dólares. Parte
de um setor tradicionalmente problemá-
tico e em meio a um cenário turbulento,
a chilena LAN Airlines aparece como
uma lucrativa exceção. Em 2008, fatu-
rou 4,6 bilhões de dólares, crescimento
de 30% sobre o número de 2007, o que
a colocou na liderança entre as compa-
nhias aéreas latino-americanas, à frente
da brasileira TAM. Até o início da dé-
cada de 90, a LAN era uma concorren-

da LAN é um exemplo de como o Chi-
le se tornou nos últimos anos o maior
polo de geração de multinacionais na
América Latina. Esse fenômeno foi
mensurado num estudo inédito prepa-
rado pela consultoria americana The
Boston Consulting Group (BCG). O
trabalho analisou empresas latino-ame-
ricanas com receita anual superior a 500
milhões de dólares e verificou quais
delas têm atuação internacional. O Chi-
le apareceu com apenas 35 companhias
com faturamento suficiente para se en-
quadrar na análise do BCG. Mas 60%
delas possuíam operações no exterior,
a maior proporção verificada na pesqui-
sa (veja quadro abaixo). Em seguida
aparecem o México (37%) e a Colôm-
bia (36%). No Brasil, que tem 127 em-

do que nas economias vizinhas. Inflação
controlada, taxa de juro básica de um
dígito, grau de investimento e baixa vo-
latilidade cambial são algumas das con-
quistas recentes para países como o
Brasil, mas já velhas conhecidas dos
empresários chilenos. O reflexo disso é
que o país aparece como o mais bem
colocado da América Latina nos rankings
internacionais que medem o grau de fa-
cilidade para fazer negócios e o grau de
globalização da economia. Entre as na-
ções da região, o Chile também é a que
tem a política de comércio exterior mais
pragmática. Em vez de se amarrar à bar-
ca cada vez mais furada do Mercosul, o
país adotou a tática de firmar acordos
bilaterais. Atualmente, são 20 acordos
com 56 países. "Tudo isso faz com que

te menor no mercado, dona de apenas
13 aviões e responsável pelo transporte
de cerca de l milhão de passageiros por
ano. Hoje. sua frota é sete vezes maior
e a quantidade de clientes multiplicou
por 13. A LAN Airlines tem subsidiá-
rias no Peru, no Equador e na Argentina
no transporte de passageiros, além de
manter operações de carga no Brasil,

México e Colômbia.
"Os investimentos no
exterior foram funda-
mentais para o nosso
sucesso atual", afir-
mou a EXAME Enri-
que Cueto. presidente
da companhia.

A escalada recente

presas com faturamento superior a 500
milhões de dólares, a taxa de interna-
cionalização é de 27% — menos que a
metade do Chile, portanto. "Nos últi-
mos anos, é visível o crescimento das
corporações chilenas com base em in-
vestimentos internacionais", diz Ignácio
Pena, sócio do BCG no Brasil e um dos
autores do estudo.

Parte desse fenômeno se explica pelo
tamanho do Chile. O país tem 16,5 mi-
Ihões de habitantes, o equivalente a me-
nos de 10% da população brasileira. Seu
mercado é, portanto, limitado por natu-
reza. A outra parte é fruto do ambiente
de negócios que se desenvolveu no Chi-
le a partir da década de 80. Sua estabi-
lização econômica ocorreu muito antes

Fonte: BCG

para um empresário chileno seja muito
mais fácil construir e expandir um ne-
gócio do que para outros latino-ameri-
canos", diz Gustavo Nieponice, sócio
dos escritórios do BCG em Santiago e
em Buenos Aires.

NA DIREÇÃO CONTRÁRIA DO CHILE,
outras economias latinas aparecem co-
mo destaque negativo pelo nível de in-
ternacionalização de suas companhias
no estudo do BCG. Apenas 24% das
grandes empresas argentinas atuam no
exterior. E na Venezuela de Hugo Chá-
vez a proporção é ainda menor, 11%.
No caso da Argentina, a situação é re-
sultado de uma série histórica de políti-
cas populistas e de escolhas econômicas
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equivocadas. "'Esse ce-
nário volátil inibiu o
crescimento das com-
panhias privadas no
país", afirma Pena.
Hoje. setores-chave da
economia argentina
são dominados por
multinacionais estrangeiras e apenas
sete das 29 maiores companhias nacio-
nais são internacionalizadas. A Venezue-
la tem apenas uma multinacional, a es-
tatal petrolífera PDVSA.

Entre as dez grandes multinacionais
do Chile, apenas a petrolífera Enap per-
tence ao governo. No setor de serviços,
além da LAN, destaca-se a Companhia
Sudamericana de Vapores (CSAV), líder
do mercado de transporte marítimo na
América do Sul, com um faturamento
de 4.9 bilhões de dólares. No mercado
de varejo, o destaque é a Cencosud. uma
cadeia de supermercados e shoppings
com uma receita de 9.7 bilhões de dóla-
res em 2008, quase 10% mais do que a
da rede brasileira Pão de Açúcar no mes-
mo período. Há dois anos, a Cencosud
passou a atuar no Brasil por meio da
aquisição da GBarbosa, segunda maior
rede varejista do Nordeste. Os chilenos
levaram a melhor num leilão disputado
com o Carrefour e o Pão de Açúcar. O
negócio saiu por 430 milhões de dólares.
"Foi a aquisição mais ambiciosa feita

por empresários chilenos no Brasil até
o momento", afirma Marcos Gouvêa,
consultor especializado em varejo.

O Brasil e outros países da América
Latina são o alvo preferencial das mul-
tinacionais andinas. A Sonda, maior
empresa de serviços de tecnologia da
informação da América Latina, por
exemplo, investe nos mercados vizinhos
desde a metade dos anos 80. Hoje, a em-
presa tem negócios em quase todos os
países, com exceção de Paraguai, Bolí-
via e Venezuela. Em 2006. a Sonda in-

tensificou o processo de internacionali-
zação, colocando em marcha um plano
de investimento de 350 milhões de dó-
lares para a compra de empresas latinas.
Uma das aquisições é a companhia bra-
sileira Procwork, realizada em 2007 por
118 milhões de dólares. "Com a incor-
poração da Procwork, tivemos um cres-
cimento de 46% no faturamento e o
Brasil passou a representar 40% de nos-
sas vendas", diz Raul Véjar. gerente-
geral da Sonda, que faturou 671 milhões
de dólares em 2008. •
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