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sta década é testemunha de um importante fenô-
meno: o auge das multinacionais emergentes. E
os fatos continuam a mostrar a vitalidade dessas
empresas, golpeadas pela crise, mas pujantes e

ávidas por ativos em outros mercados. Destacam-se a com-
panhia indiana Bhartel e a sul-africana MTN, que acenam
com uma fusão, bem como as petrolíferas indianas e chine-
sas, que continuam de olho na hispano-argentina YPF.

Alguns mitos sobre a América Latina foram destruídos.
Um deles é o estereótipo de que a região era incapaz de ge-
rar grandes empresas de porte mundial. O auge das multila-
tinas acabou com a lenda. Um livro recentemente publicado
por uma acadêmica da escola de negócios Insead corrobora
a contribuição das empresas latino-americanas a este auge
das multinacionais emergentes. Do Brasil ao México, pas-
sando pelo Chile, as empresas da região se lançaram com
sucesso em grandes operações de aquisição no exterior.

Outro mito é o de uma América Latina incapaz de ino-
var, particularmente no âmbito empresarial. Quando al-
guém pensa em inovação, as primeiras empresas que sur-
gem na mente são nomes como Intel, dos EUA, ou Nokia,
da Europa. No entanto, proliferam na região exemplos
magistrais de inovação. Por isso, em parceria com a Insead
e a Fundação Telefônica, o Centro de Desenvolvimento da
OCDE colocou em marcha o Innovalatino, um novo proje-
to com o propósito de celebrar a inovação latino-americana.

A capacidade de se adiantar às tendências de mercado
está na base do êxito de muitas multilatinas. A fabricante
de cimento mexicana Cemex, por exemplo, tem conseguido
situar-se nos primeiros postos do ranking mundial imple-
mentando um modelo de negócios logísticos totalmente
inovador em seu setor. Da mesma forma, as redes de varejo
chilenas se estendem rapidamente por todo o continente,
replicando seus modelos empresariais inovadores. Também
se menciona com freqüência o caso da fabricante brasileira
de aviões Embraer, mas há muitas outras empresas brasi-
leiras que também conseguem inovar, tanto em produtos
quanto em processos.

Para destruir outro mito - neste caso, o da impossibilida-
de de inovar em setores tradicionais - vale a pena destacar
o caso da Petrobras, transformada em uma multinacional
líder graças à sua tecnologia de prospecção e extração de
petróleo em águas profundas. No mesmo setor, ainda se

destaca a argentina Tenaris, líder mundial em desenvolvi-
mento de tubos de aço sem e com costura, usados nas plata-
formas de exploração e produção de petróleo.

A inovação não se limita à alta tecnologia. Embora os
setores tradicionais de matérias-primas estejam subvalori-
zados, como se fossem dinossauros incapazes de inovar, o
auge das energias renováveis ou as pesquisas de ponta em
produtos biotecnológicos e agroindustriais demonstra que
setores como o energético e o de alimentos podem ser ge-
radores de inovação. Na área de novas energias, a América
Latina possui, de fato, um grande potencial. A implantação

da indústria de biocombus-
tíveis fabricados a partir da
cana-de-açúcar no Brasil é um
bom exemplo disso. A chile-
na Codelco, maior produtora
mundial de cobre, também
nos lembra que é possível
impulsionar inovações a partir
de setores tradicionais, como
demonstram seus múltiplos
acordos com operadores de
alta tecnologia.

Nos âmbitos agrícola e
agro-industrial, os exemplos

abundam. Aqui valeria mencionar o que poderia ser cha-
mado de "paradigma da vieira" (as famosas Coquilles Saint
Jacques): um empresário chileno desenvolveu um sistema
que permite que este fruto do mar chegue fresco, em menos
de 24 horas, do extremo Sul do Chile à mesa dos mais re-
quintados restaurantes parisienses.

Da empresa de fasf food guatemalteca Pollo Campe-
ro à brasileira Sadia (Brasil Foods depois da fusão com
a Perdigão), passando pelas principais vinícolas chilenas
ou pela fabricante de cosméticos Natura, os exemplos de
capacidade inovadora das empresas latino-americanas não
terminam.

A lista poderia ser ampliada sem dificuldade, uma clara
mostra de que a América Latina pode orgulhar-se de suas
empresas e de seu talento. Podemos seguir nos lamentando
a respeito dos muitos desafios que a região ainda tem pela
frente. Mas, não faríamos mal, de vez em quando, em res-
saltar também êxitos e conquistas. •
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