
MARCAR POSIÇÃO
A crise não se impôs no jogo da maioria das
multinacionais latino-americanas, que demonstram
melhora em seu potencial de internacionalização

EQUIPE AMÉRICAECONOMIA

O ano de 2009 foi de jogadas es-
tratégicas para muitas multi-
nacionais latino-americanas,

companhias que, em nossa revista, são
chamadas de multilatinas. Mesmo com
retração do consumo nas principais
economias do mundo, descenso no pre-
ço das commodities e cenário geral de
pouca liquidez, essas empresas soube-
ram tirar partido e ganhar posições:
seja para aproveitar a queda no preço
dos ativos de concorrentes estrangeiras

e sair às compras, seja para ordenar a
casa e aproveitar as benesses de um
mercado doméstico menos afetado pe-
lo furacão da crise, enquanto a situação
mundial não se estabiliza.

No Brasil, essa tendência refletiu-
se das mais diferentes formas. A JBS,
número 1 do ranking realizado pelo de-
partamento de pesqmsaAméricaEcono-
mía Intelligence, a partir de informações
enviadas pelas próprias empresas, é um
bom exemplo disso. Ao unir-se com a

Bertin e comprar 64% da norte-ameri-
cana Pilgrirrís Pride, que se encontrava
em recuperação judicial, a JBS reforçou
ainda mais sua posição internacional.
"As indústrias de alimentos em geral so-
freram menos o impacto da crise, e a JBS
sabe que está plantando para colher no
futuro", diz o economista Álvaro Cyrino,
da Fundação Dom Cabral (FDC).

Essa não foi a única direção toma-
da pelas multinacionais brasileiras. O
jogo da Vale, por exemplo, incluiu uma



Fotossíntese
As 10 empresas com maior potencial de ampliar seus negócios internacionalmente

tacada que reduziu a força internacio-
nal da concorrência: aproveitou-se da
fragilidade financeira da Rio Tinto e
comprou as operações de minério de
ferro de Corumbá, no Mato Grosso do
Sul, pertencentes à mineradora com se-
de no Reino Unido e a outras entidades
controladas. Já a TAM, ainda que não
tenha se aventurado no mercado inter-
nacional de fusões e aquisições, adqui-
riu a Pantanal Linhas Aéreas, que aten-
de cidades médias nos estados de São
Paulo, Minas Gerais e Paraná. Esse mo-
vimento se antecipa aos de outras mul-
tinacionais da região, co-
mo LAN e Avianca, que

já declararam interesse
em abordar o mercado
brasileiro. "Com o bom
momento vivido pela
economia brasileira, es-
tá claro que, em alguns
setores, o maior emba-
te competitivo com as
multinacionais se dará
no mercado doméstico",
diz Ignacio Pena, sócio
do The Boston Consul-
ting Group no Brasil, que
também estuda o movi-
mento das multinacio-
nais latino-americanas.

VANTAGEM REGIONAL
No restante da América Latina, as com-
panhias também apresentaram bom
desempenho em um contexto de crise.
Uma das vantagens está no fato de
que cerca de 60% dos investimentos
internacionais dessas empresas estão
concentrados na própria região, o que
as dotou de uma estabilidade pouco
vista por multinacionais do restante
do mundo. "Com sistemas financeiros e
mercados que resistiram à crise, em ge-
ral, a maior parte das multilatmas pôde
se manter operando com economias

de escala, já que os mercados latino-
americanos começaram a se recupe-
rar mais rapidamente", diz Gustavo
Genom, diretor do programa de MBA
da Universidad Torcuto di Telia, em
Buenos Aires.

Um bom exemplo disso vem da Co-
lômbia. Com um salto do 54- para o 22e

lugar no ranking, o Grupo Nacional de
Chocolates registrou números invejá-
veis no ano passado. A empresa cres-
ceu 14,4%, acima da média registrada
entre as 60 companhias presentes no
ranking, de 2,4%.
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Tirar proveito da situação parti-
cular de cada mercado, corno câmbio
ou taxas de juros mais convenientes,
foi uma das vantagens aproveitadas
pela empresa, presente em 15 países, a
maioria da América do Sul e Central.

E há outros exemplos. No caso da
chilena Sonda, de TI, a presença no Bra-
sil a dotou de uma força extra, refletida
nos resultados: em 2009, 52% dos novos
contratos saíram do país. Genoni, da
Universidad Torcuto di Telia, também
lembra o exemplo da Arcor. "Ela apro-
veitou o bom contexto económico do
Peru, onde não houve recessão de crédi-
to, para focar sua expansão lá."

OFATORBNDES
No caso do Brasil, os analistas são unâ-
nimes em destacar o apoio do Banco de
Desenvolvimento Económico e Social
(BNDES) como condição inegável ao im-
pulso das multinacionais do país, uma
ajuda que se verá mais bem refletida no
ranking de 2010, quando a análise das
companhias Sadia e Aracruz - que sofre-
ram um forte golpe por conta da aposta
em derivativos cambiais em 2008 - será
substituída pela da BR Foods (resultado
da compra da Sadia pela Perdigão) e da
Fibria (união de Aracruz e Votorantim
Celulose e Papel). Graças ao banco, o
que poderia derivar em uma grave crise

de duas grandes companhias acabou
se convertendo na criação de duas gi-
gantes. "Para ter uma ideia, os bancos
públicos representaram 73% do crédito
ao setor privado, em 2009, no Brasil",
lembra a espanhola Lourdes Casanova,
especialista do Insead e autora do livro
Global Latinas: Latin America's Emerging
Multinationals (Latinas Globais: As Mul-
tinacionais Emergentes da América La-
tina). Lourdes ainda destaca o fato de o
BNDES ser o maior acionista de grandes
companhias brasileiras, como Telemar
e JBS, e que fatos como esses justificam
os questionamentos sobre se o país vi-
ve um processo de renacionalização do
setor privado. "Nem sempre essa opção
traz exemplos positivos", diz, referindo
ao fracasso das negociações da Vale pela
Xstrata, "atribuído por alguns às pres-
sões do governo, que defendia que a Vale
deveria investir mais no país".

Cyrino, do FDC, pondera que não há
precedentes na história em que gran-
des nacionais não tenham sido ajuda-
das pelo governo de alguma forma.
"Isso aconteceu no Japão e nos Estados
Unidos. Neste último, considerado o
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mais liberal de todos, mais de 50% da
área de Pesquisa e Desenvolvimento
depende de apoio do Estado", exem-
plifica. "Além disso, temos dois outros
fatores importantes jogando contra:
entramos tardiamente no processo de
internacionalização e, à contramão das
economias mais avançadas, temos di-
ficuldades estruturais que criam des-
vantagens para as empresas."

A TAREFA PENDENTE
O otimismo quanto ao potencial de
internacionalização das empresas bra-
sileiras visto pelos analistas vai além
do fator BNDES. "Podemos identificar
um processo concreto nas empresas de
criar oportunidades no exterior", diz
Pena. "Não importam o setor e o nível
de faturamento, vemos apetite e condi-
ções de management muito mais ade-
quadas para concretizar um processo
de internacionalização a longo prazo."

Entretanto, para fazer com que essa
lista de empresas cresça e se diversifi-
que, os analistas apontam que o grande
desafio continua sendo o fator marca.
"Hoje, as empresas brasileiras ainda
têm um forte problema de branding",
afirma Luiz António Dib, professor do
Coopead-RJ. Cyrino, da FDC, concorda.
"Temos múltis voltadas às commodi-
ties, e uma segunda onda importante,
de empresas como Totvs (área de TI) e
Duas Rodas (alimentos). Mas chegar à
ponta do consumo é difícil", afirma. "É
só ver o exemplo da Natura, que é para-
digmático, pois a empresa levou mais
de 15 anos para chegar onde está." Uma
batalha cujo resultado estará refletido
nas próximas edições do ranking. •
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