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Negócios entre vizinhos
Investimentos Estrangeiros Diretos mexicanos nos EUA
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Expansão: Luis Téllez, presidente da Bolsa Mexicana de Valores, diz que a valorização das empresas do país estimula novos projetos fora do México

Rcconquista Cresce participação
do México no mercado americano

Empresas
mexicanas
av a n ç a m
nos EUA
Adam Thomson
Financial Times

Localizada no extremo norte da
Ilha Mitkof, onde as águas geladas
do Estreito Frederick encontram o
Canal de Wrangell, a cidade de Pe-
tersburg, no Alasca, é quase a mais
longínqua possível. No entanto,
mesmo essa imensidão povoada
de lobos, ursos, alces e baleias está
no âmbito da expansão da ativida-
de econômica do México, que al-
cança os mais remotos quadrantes
dos EUA. No supermercado de Pe-
tersburg pode-se comprar um te-
lefone da TracFone, operadora de
rede virtual de celulares controla-
da pelo bilionário Carlos Slim.

No último período de cinco
anos, empresas mexicanas inun-
daram os Estados Unidos com bi-
lhões de dólares ao intensificar a
compra de ativos que vão desde
bancos até emissoras de rádio e TV
e fabricantes de material de cons-
trução. A investida, que passou em
boa parte despercebida, ampliou o
raio de ação das empresas mexica-
nas, outrora exclusivamente volta-
das para clientes domésticos.

Alguns chegaram mesmo a de-
nominar esse fenômeno de “re -
c o n q u i s t a”, em referência à recente
reapropriação, pelo crescimento
demográfico e pela disseminação
de empresas de controle mexica-
no, de territórios outrora mexica-
nos que se tornaram parte dos Es-
tados Unidos após a guerra trava-
da em 1846 entre os dois países.

O resultado é espantoso. A pro-
dutora mexicana de cimento e ma-
terial de construção Cemex é
atualmente a maior fabricante
nesse segmento nos Estados Uni-
dos, onde domina 10,5% de um
mercado altamente fragmentado.

Em 2010, o Grupo B i m b o, em-
presa mexicana de panificação,
anunciou a compra da panificado-
ra americana Sara Lee, num negó-
cio estimado inicialmente em US$
959 milhões. A aquisição, aprova-
da pelo Departamento de Justiça
dos EUA no fim do ano passado,
sob a condição de que sejam reali-
zadas algumas alienações, consoli-
dou a Bimbo como a maior panifi-
cadora dos Estados Unidos.

A emissora mexicana Te l e v i s a
aprofundou significativamente
sua exposição ao mercado ameri-
cano em 2010, ao investir US$ 1,2
bilhão na Univision, a maior rede
americana de língua espanhola. A
Televisa comprou uma participa-

ção inicial de 5% e debêntures con-
versíveis numa futura participação
acionária adicional de 30%.

Talvez a marca mexicana mais
conhecida nos Estados Unidos nos
últimos 20 anos seja a Corona Ex-
tra, a cerveja comercializada numa
garrafa de vidro transparente ser-
vida, pelo menos nos Estados Uni-
dos, com um pedaço de limão na
boca. A Corona é hoje a cerveja im-
portada mais vendida nos EUA, tí-
tulo que ostenta desde 1997.

Mesmo a Alfa, o conglomerado
mexicano cujas participações se
estendem desde o setor petroquí-
mico até o de processamento de
alimentos, começou a prospectar
gás natural – não no México, onde
a Constituição do país restringe os
investimentos privados, e sim no
Texas, numa parceria com a Pione -
er Natural Resources e a Reliance.

Entre 2006 e 2011 os EUA rece-
beram US$ 8,4 bilhões em investi-
mentos diretos do México, segun-
do dados da Divisão de Análise
Econômica do Departamento do
Comércio americano. A cifra é
maior que a computada em qual-
quer período de seis anos anterior
(embora 2000 tenha sido o maior
ano, em termos de investimentos,
já registrado, com US$ 5 bilhões).

Isso contradiz o conceito de que
o sucesso do México se alicerça to-
talmente no desenvolvimento, por
grandes investidores estrangeiros,
de empresas voltadas para a ex-
portação em cidades de fronteira,
como Tijuana e Ciudad Juárez.

“Muitas pessoas ainda supõem
que a relação comercial entre EUA
e México é uma via de mão única,
pela qual investidores americanos
cruzam a fronteira para construir
fábricas no México”, afirma Da-
mian Fraser, diretor de ações lati-
no-americanas do UBS da Cidade
do México. “Não é verdade: atual-
mente o investimento direto viaja
em ambos os sentidos.”

Mas o que está puxando essa
expansão? E por que ela ganhou
velocidade agora?

Economistas e analistas dizem
que um dos fatores é a robusta eco-
nomia do México, que deu às em-
presas uma retaguarda sólida e
confiável para desenvolver seus
negócios no mercado doméstico.

A economia do país voltou a
crescer depois da violenta contra-
ção de 6% que atingiu o México em
2009. Segundo o Fundo Monetário
Internacional (FMI), o México con-
seguirá crescer nada menos do que

Televisa aposta em novelas para seduzir mercado americano
Financial Times

Houve uma época, não muito
tempo atrás, em que cenas melo-
dramáticas de paixão e corações
partidos eram exclusividade do
reino das novelas transmitidas
durante o dia para milhões de do-
nas de casa e empregadas domés-
ticas de toda a América Latina.

Mas isso é passado: em julho a
Te l e v i s a , a rainha das telenovelas,
anunciou um grande esforço no
mercado de idioma inglês como

parte de sua expansão no merca-
do dos Estados Unidos.

A Televisa USA, como é chama-
do o novo estúdio da rede em Los
Angeles, foi lançada com um acor-
do com várias redes de TV, incluin-
do uma joint venture com a Lions -
gate, o grupo global de entreteni-
mento, para o desenvolvimento de
novos conteúdos para o público
televisivo de todas as partes dos
EUA. “Nosso conteúdo tem boa cir-
c u l a ç ã o”, disse ao “Financial Ti-
mes” Carlos Madrazo, que coman-

da o departamento de relações
com o investidor da Televisa. “Ele
transcende o idioma e a cultura.”

A estratégia, explicou ele, en-
volve a complementação de ma-
terial novo com conteúdo adap-
tado do acervo existente da Tele-
visa de novelas faladas em espa-
nhol, que é o maior do mundo.

Executivos disseram que o lan-
çamento da Televisa USA ocorreu
de forma independente do inves-
timento da Televisa e em colabo-
ração com a Univision. Há anos a

Televisa vem fornecendo grande
parte do conteúdo veiculado pe-
la Univision no horário nobre,
através de um acordo comercial.

Como parte do investimento
feito pela Televisa na Univision
em 2010, esse acordo foi esten-
dido por vários anos. Ele tam-
bém foi ampliado para incluir
direitos de transmissão via inter-
net e dispositivos móveis.

A Televisa USA conclui recente-
mente a produção de “Devious
Maids”, um piloto para TV copro-

duzido pela ABC Studios e pelo
Oasis Media Group, que será
transmitido pela Lifetime
Networks. Ela também está pro-
duzindo no momento uma adap-
tação em inglês de “Alcanzar Uma
E s t r e l l a”, uma série popular no
México, para a Nickelodeon.

A série, chamada Hollywood
Heights” em inglês, está sendo
coproduzida pela MTV e pela So -
ny Television, e introduz o tradi-
cional formato latino-america-
no de cinco noites por semana

para as audiências de idioma in-
glês pela primeira vez.

Executivos da Televisa disseram
que o formato diário proporciona-
rá aos anunciantes americanos um
veículo único para a venda de seus
produtos. “Os anunciantes sabem
que poderão atingir seus públicos
de segunda a sexta, enquanto que
as redes de TV terão um produto
muito mais eficiente do ponto de
vista dos custos”, diz Fernando Pé-
rez Gavilán, presidente da
Televisa International.

Análises desse tipo muitas ve-
zes vislumbram um sólido ponto
forte do México na área indus-
trial, enquanto o Brasil vem se
mostrando mais dependente dos
altos preços das commodities.

Todos esses fatores permitem
concluir que as empresas mexica-
nas estão com dinheiro para ex-
pandir seu âmbito de atuação e
partir para aquisições no exte-
rior. Num reflexo dos bons tem-
pos, a bolsa mexicana superou a
marca dos 40 mil pontos pela pri-
meira vez em junho e alcançou
nível recorde no mês passado.

“Os preços atuais embutem
um potencial interessante de
crescimento dos lucros futuros”,
diz o presidente da bolsa, Luis
Téllez. “Eles também estimulam
as empresas a implementar no-
vos projetos de expansão, inclu-
sive fora do México.”

Outros fatores que contribuiu
para a expansão das empresas me-
xicanas para os EUA são os aspec-
tos geográfico e demográfico. Co-

mo seria de se esperar, as multina-
cionais mexicanas, ou “multilati -
nas”, se expandiram em muitas di-
reções. Os EUA normalmente se
mostraram o destino óbvio, no en-
tanto – não apenas pelo fato de os
dois países terem 3.200 km de
fronteiras, com várias conexões
ferroviárias e de infraestrutura,
mas também porque os EUA ofere-
cem cada vez mais às empresas
mexicanas a oportunidade de ven-
der para a sua própria população.

Cerca de 12 milhões de mexica-
nos – cerca de 10% da população
do México – já vivem nos EUA. O
Pew Hispanic Center estima que a
parcela dos 52 milhões de hispâni-
cos radicados em território ameri-
cano atualmente, corresponden-
tes a aproximadamente 16% do to-
tal da população americana, cres-
cerá para 125 milhões, ou 30% da
população americana, até 2050.
Um em cada quatro habitantes
dos Estados Unidos com menos de
20 anos já é hispânico.

“É um número grande”, diz Jef-
frey Passel, demógrafo-sênior do
Pew. “Na maior parte, são pessoas
criadas no México, e elas têm fa-
miliaridade, e ligação afetiva,
com os produtos mexicanos.”

Para as empresas mexicanas,
que, ao contrário das concorrentes
americanas, tiveram décadas para
apurar suas estratégias de marke-
ting para mexicanos no mercado
de origem, a mistura de fatores de-
mográficos e econômicos ao norte
da fronteira é convidativa.

Há anos a Televisa, que atrai cer-
ca de 70% da audiência de TV de ca-
nal aberto no México, abastece os
mexicanos que vivem nos EUA
com suas novelas preferidas, por
meio de um acordo comercial com
a Univision. Mas seu investimento
de 2010 na Univision, e o novo
acordo comercial, abriu um novo
capítulo do envolvimento da Tele-
visa com o mercado americano.

Graças, em grande medida, à
emissora mexicana, que responde
por boa parte da programação da
Univision em horário nobre, a rede
já é uma das cinco maiores dos
EUA. Em 2010, ela transmitiu a
produção da Televisa “Soy tu Due-
ñ a”, ou “A Woman of Steel”, que
reuniu, em média, 5,4 milhões de
espectadores por episódio duran-
te sua temporada de sete meses e
atraiu o número assombroso de 10
milhões de telespectadores na
transmissão do último capítulo,
em 27 de dezembro daquele ano.

A explicação? “Quem vai morar
nos EUA conserva a preferência
por marcas mexicanas, e isso não é
diferente com relação à Televisa”,

Carlos García Moreno, diretor
financeiro da América Móvil, a
controladora mexicana da Trac-
Fone, diz que a cautela foi sempre
elemento fundamental na expan-
são da empresa para os EUA e que
nunca se falou em comprar uma
rede pronta e acabada, dotada de
infraestrutura própria.

“Poderíamos ter sido muito
mais agressivos”, disse ele ao
“FT ”. “Mas comprar uma rede te-
ria nos exposto a um mercado e
a um quadro regulatório com os
quais não estávamos familiari-
zados. Teria, ao mesmo tempo,
absorvido um volume excessivo
de capital, e não queríamos con-
trair muito mais dívidas.”

Diante disso, Slim comprou
uma empresa pequena, e utili-
zou o “know-how ” mexicano em

cartões de telefonia pré-pagos
que ele tinha desenvolvido tão
bem no México e que lhe possibi-
litou oferecer telefonia móvel a
pessoas de baixa renda pela pri-
meira vez. “A TracFone disputou a
base da pirâmide”, diz García
Moreno. Atualmente, a TracFone
tem 21,3 milhões de clientes,
comparativamente aos 134 mil
atendidos naquela época.

Independentemente de seu
modelo operacional, o terceiro
fator que explica a investida das
“multilatinas” mexicanas para os
EUA é comum a quase todas elas:
o uso de posições fortes em seus
mercados de origem para ali-
mentar sua expansão no exterior.
Com raras exceções, o cenário
das empresas mexicanas é domi-
nado apenas por uma ou duas
empresas operantes em determi-
nado setor. A concorrência entre
elas pode ser acirrada, mas os
duopólios resultantes erguem
barreiras elevadas à entrada de
potenciais estreantes, e isso ten-
de a dissuadi-los de tentar.

Eduardo Pérez Motta, presiden-
te da Comissão Federal de Compe-
tição, ou Cofeco, argumenta que o
efeito leva ao domínio, pelos pro-
prietários das empresas, de seus
respectivos setores, e eles, ao mes-
mo tempo, deixam os feudos dos
outros em paz para não perturbar
o status quo. “O México tem um
enorme talento empreendedor,
mas muitas gerações tiveram uma
visão feudal do país”, diz ele.

O resultado infla enormemen-
te os lucros, comparativamente a
outros mercados. No segundo
trimestre deste ano, a margem
operacional da Bimbo no México
foi de 9%, em relação à de 2,7%
obtida nos Estados Unidos; a
margem operacional da Cemex
sobre o Ebitda (lucros antes dos
juros, impostos, depreciação e
amortização) no segundo tri-
mestre deste ano foi de 35,7% no
México e de 0,2% nos EUA.

“As empresas mexicanas geram
enormes fluxos de caixa”, diz Pé-
rez Motta. “É isso que contribui
para se expandirem no exterior.”

E, com as previsões que apon-
tam para um poder de compra his-
pânico nos EUA de US$ 1,3 trilhão
no ano que vem, em comparação
ao de apenas US$ 800 milhões con-
tabilizado em 2006, segundo esti-
mativas do Centro Selig de Cresci-
mento Econômico da Universida-
de da Geórgia, parece haver pouca
dúvida de que as “multilatinas”
chegaram para ficar. Como diz Fra-
ser, do UBS: “A ‘f i e s t a’ apenas
começou”.

As empresas mexicanas
geram enorme fluxo de
caixa no seu protegido
mercado local, e isso
ajuda expansão externa

Cerca de 12 milhões de
mexicanos – cerca de
10% da população do
México – já vivem nos
EUA. E esse público é fiel

3,9% este ano – quase o dobro da
taxa média de crescimento anual
dos últimos dez anos.

Alguns analistas estão tão oti-
mistas com relação às perspectivas
do país que chegam a sugerir que
ele pode se tornar a nova estrela da
região. Numa nota de pesquisa a
Nomura Equity Research estima
que o México vai ultrapassar o Bra-
sil como a maior economia da
América Latina. “Nos próximos
dez anos, na nossa opinião, o Méxi-
co vai se tornar a maior economia
da América Latina e uma das mais
dinâmicas dos mercados emer-
gentes”, conclui a empresa.

diz Carlos Madrazo, diretor de re-
lações com o investidor da Televisa.
“O mercado hispânico é fiel.”

Nem todas as “multilatinas”
mexicanas adotaram a mesma tá-
tica de abordagem ao mercado
americano. O Grupo Modelo, que
fez a fama da Corona Extra, conti-
nuou a produzir no mercado de
origem e a utilizar distribuidoras
americanas. Empresas como a Ce-
mex e a Bimbo, por seu lado, in-
gressaram nos EUA por meio da
aquisição de divisões já operan-
tes, no valor de bilhões de dólares.

Sua jornada também não foi
isenta de problemas. A aquisição
da fornecedora australiana de
material de construção Rinker
pela Cemex, por US$ 15,3 bilhões,
incluindo dívidas, elevou enor-
memente a exposição da empre-
sa mexicana ao mercado ameri-
cano. Mas o negócio, a maior
aquisição de uma empresa mexi-
cana no exterior, foi financiado
por dívida de curto prazo e ocor-
reu às vésperas do colapso do
mercado de imóveis residenciais
e da crise financeira americana.

Slim, controlador da América
Móvil e o homem mais rico do
mundo, adotou uma trajetória
radicalmente diferente com sua
compra, em 1999, por US$ 57,5
milhões, de uma participação ini-
cial de 55% da TracFone, uma ope-
radora de rede virtual sediada na
Flórida que oferece serviços pré-
pagos de telefonia celular.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A16




