
os 15 hectares da fazenda de Harald Faber, na Co
lômbia, o verde do pasto contrasta com o amarelo e o 
vermelho das pimentas peruanas. Lá, são produzidos 

110 quilos das variedades escabeche e rocoto, rendendo ao 
proprietário vendas mensais de US$ 1,5 mi l . O pequeno ne
gócio começou com sementes doadas pela rede de restauran
tes do peruano Gaston Acurio, Astrid & Gastón, cuja sede, em 
Bogotá, Faber abastecia de queijos. A unidade foi inaugurada 
há cinco anos e, além da pimenta produzida na Colômbia, é 
abastecida com salmão chileno. 

O caso é um exemplo - em pequena escala - de como 
as relações entre Chile, Peru e Colômbia têm avançado. As 
sinergias são naturais. Chile, Peru e Colômbia - assim como 
o México - são os países que mais estão abrindo portas na 
América Latina, o que os tem transformado em uma espécie 
de submercado andino, com mais de 90 milhões de habitantes 
e PIB superior a US$ 500 bilhões. 

Os três países compart i lham modelos de desenvolvi
mento e crescimento similares, e essa afinidade política é 
bem vista pelos investidores. "Há, hoje, um alinhamento 
ideológico em torno de uma série de princípios fundamen
tais, o que nunca havia ocorrido", diz Andrés Cadena, sócio 
da consultoria multinacional McKinsey. 

A integração mais concreta até o momento é a das bolsas 
de Santiago, Lima e Bogotá, que, a partir de novembro, come
çam a operar de forma conjunta, podendo vir a ser a segunda 
maior da América Latina em capitalização, atrás apenas da 
BM&FBovespa, com valor próximo a US$ 450 bilhões. A aliança 
das três bolsas resultará também no maior mercado da região 
em players, com 564 emissores listados, e o terceiro em volume 
de negócios, com US$ 250 milhões diários. Os responsáveis 
pela iniciativa esperam que, em cinco anos, o volume diário 
de operações duplique. 

Uma das instituições mais entusiasmadas é o banco de 
investimentos chileno Celfin Capital. Há dois anos operando 
no Peru, já está entre os principais players do país. Nas próxi
mas semanas, o banco espera receber licença das autoridades 
colombianas para operar em Bogotá e, em um ano e meio, ter 
uma posição similar à que tem no Chile. "Queremos ser um 
player relevante nesses países", afirma Ale jandro Montero, 
gerente geral da instituição. 

Já a corretora chilena LarrainVial acaba de receber auto
rização para operar em Nova York, onde pretende oferecer os 
serviços a seus clientes latino-americanos. A corretora Penta, 
também de Santiago, anunciou que está fazendo alianças com 
intermediários dos países andinos. "Muitos bancos estão bus
cando alianças com instituições colombianas", observa José 
Manuel Vélez, presidente da corretora Serfinco, de Bogotá. 

A operação integrada facilitará o crédito a empresas que 
desejem se expandir nos três mercados. E os bancos deverão 
surgir como uma alternativa de financiamento aos novos 
negócios internacionais. "No Peru, por exemplo, o BCP é um 
banco grande, mas não pode continuar crescendo dentro do 
país", diz Cadena. "No Chile, o Banco do Chile e o BCI estão na 
mesma situação." 

DO VAREJO À ENERGIA 
O segmento que mais está explorando as afinidades entre os 
três países é o varejo. "Quando se tem um modelo de negócio 
bem-sucedido, se não cresce, morre", afirma Gonzalo Larra-
guibel, sócio da consultoria Virtus Partners, que acompanhou 
várias empresas com planos de expansão regional. "E onde 
crescer: em países próximos com economias atrativas." 

No início do ano, a rede varejista chilena Falabella anun
ciou um plano de investimento regional de US$ 2,5 bilhões 
até 2014. Até o final do ano, abrirá 25 unidades (entre lojas 



Falabella, hipermercados Tottus e melhorias das 
redes locais sob a marca Sodimac), 15 das quais 
estarão no Peru e duas, na Colômbia. O restante 
ficará na Argentina e no Chile. 

Um dos projetos mais recentes é o da chilena 
La Polar, do fundo de private equity Southern 
Cross, cujo público-alvo são os segmentos médios 
da população. No final de outubro, a empresa 
abriu sua primeira loja fora do Chile, em Bogotá. 
O gerente-geral na Colômbia disse aos veículos 
de comunicação locais que, no prazo de dez anos, a operação 
colombiana superará a de seu país-sede, onde vende US$ 882 
milhões por ano. 

O plano é o de inaugurar mais cinco unidades até 2012, 
um investimento de US$ 72 milhões em Bogotá, Medellín e 
Bucaramanda. Afornecedora de soluções tecnológicas Neoris 
está implementando umanova estratégia baseada nesses três 
países. "Vemos a consolidação neles como uma boa estratégia 
de negócios e perspectivas", afirma Martín Mendez, presiden
te do grupo para a América Latina. "Em 2011, vamos crescer, 
no mínimo, 30% em cada um desses países". 

O movimento de executivos entre os países também gera 
negócios para as empresas hoteleiras. A colombiana Hoteles 
Royai, com presença em várias cidades da América Latina, 
sustenta 22% de suas operações no Chile. "Essamovimentação 
é o que produz a matéria-prima do negócio: quanto maior o 
desenvolvimento comercial, mais crescerá também o número 
de clientes", diz Fernando Malo, gerente-geral da companhia. 
A rede acaba de lançar um novo projeto em La Dehesa, assim 
como a construção de outro empreendimento, em Concepci-
ón, com investimentos de US$ 45 milhões no Chile. No Peru, 
a empresa está finalizando os termos para um novo hotel na 
cidade histórica de Cuzco. 

Entre as empresas colombianas que têm observado com 
mais interesse o sul do país estão as de energia. A Interconexi-
ón Eléctrica S.A. (ISA) já é dona da principal rede de transmis
são elétrica no Peru e, neste ano, desenvolverá dois projetos, 
com investimento de cerca de US$ 1,8 bilhão. A companhia 
também está presente no Panamá, no Brasil e na Bolívia e 
prevê receita anual de US$ 3,5 bilhões em 2015. 

As construtoras chilenas também estão de olho ao norte 
das fronteiras. A imobiliária Aconcagua, da SalfaCorp, uniu-
se, há pouco tempo, à colombiana ConConcreto para partici
par de projetos de mineração, energia e hidrocarbonetos. 

Para as empresas chilenas de outros segmentos, a Co
lômbia também pode ser um trampolim para o Panamá e a 
América Central. É o caso da operadora de seguros e centros 
de saúde Banmédica. A empresa - que, em 2009, faturou US$ 
1,2 bilhão - está investindo US$ 600 milhões no Peru e na 

Colômbia, neste ano. "A Colômbia é uma plataforma de onde 
podemos olhar para alguns países que ficam mais afastados 
do Chile", afirma Carlos Kubick, gerente-geral da empresa. "É 
o caso do Panamá, da República Dominicana e da Costa Rica, 
que tiveram reformas importantes na saúde." 

CINTURÃO DA PROSPERIDADE 
Os irmãos Pedro e Mario Brescia Cafferata, que estão à frente 
do maior grupo familiar do Peru, também apostaram forte 
na Colômbia e no Chile. "Temos a convicção de que devemos 
continuar trabalhando pela consolidação do cinturão da 
prosperidade que formam hoje a Colômbia, o Peru e o Chile. 
Juntamente com o Brasil, esses países estão guiando o de
senvolvimento da região, e nós, empresários, temos um papel 
a cumprir nesse processo", diz Mario Brescia. 

Na Colômbia, os Brescia compraram as empresas solda
doras líderes do mercado para expandir as operações de sua 
empresa, a Soldexa. Agora, querem instalar filiais da cadeia 
hoteleira Libertador nesse país. No Chile, compraram a cimen-
teira Melón e, em Pisco, no Peru, mediante u m a sociedade 
com a Sigdo Koppers, estão desenvolvendo o que será a maior 
planta petroquímica do Pacífico. O plano é abastecer o Peru e 
exportar amoníaco e nitrato de amônia para os vizinhos. 

Apesar de toda a euforia, ainda há muitos detalhes a se
rem acertados até que se possa falar de um bloco econômico 
verdadeiro. "Há necessidades empresariais e falta informação 
estatística dos órgãos de Estado, sobretudo das aduanas", diz 
Walter Buckley, presidente da Câmara de Comércio Peruano-
Colombiana (Capecol), em Lima. 

"É preciso revisar e preparar a legislação de cada país 
para que essa integração seja transparente", diz Jorge Medi
na, sócio da Ernst & Young no Peru. A proliferação de blocos 
também pode se transformar em um complicador. "Temos o 
Mercosul, a Comunidade Andina e acordos bilaterais diversos. 
Temos que confirmar se essas iniciativas realmente ajudam 
a consolidar a América Latina ou se complicam ainda mais 
esse processo", ressalta César Peñaranda, diretor-executivo do 
Instituto de Economia e Desenvolvimento Empresarial (Iedep) 
da Câmara de Comércio de Lima. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 393, p. 18-20, nov. 2010.




