
O Brasil lidera com folga o mer-
cado de fusões e aquisições na
América Latina, quando consi-
derado o número de operações.
Ficou com 60% dos negócios no
terceiro trimestre, seguido pelo
Peru (7,9%) e México (7,3%).

Contudo, se consideradas as
cifras dos negócios, o país fica
para trás. As operações realiza-
das no México, embora em nú-
mero muito menor, representa-
ram a metade (50,1%) do volu-
me financeiro no período. O Bra-
sil ficou com 33,9% do fluxo e o
Chile, com 3,3%. As estatísticas
são da IntraLinks, plataforma
de apoio a operações de M&A,
com dados compliados do bole-
tim Deal Flow Indicator (DFI).

No total, a América Latina con-
tabilizou 112 operações que so-

mam US$ 13,4 bilhões. A maior
operação aconteceu no Brasil: foi
a compra da construtora Obras-
con pela dobradinha da Brook-
field com a Abertis.

Outro negócio de peso saiu
na Colômbia, com a compra de
75% da Promigas, distribuidora
de gás, pela Corporação Finan-
ceira Colombiana.

Na disputa por capitais, o país
tem bons ativos a oferecer, mas
ainda está amarrado por proble-
mas estruturais, avalia Claudio
Yamashita, diretor da Intra-
Links. “Um grande volume de
recursos está sendo direcionado
para a América Latina, mas o
país precisa resolver problemas
referentes à infraestrutura e a
questões tributárias para não
perder as oportunidades.”

Atualmente, México, Peru e
Colômbia são os países que mais
crescem em número de opera-
ções, diz o executivo. ■

Com menos burocracia, tributos
e intervenção estatal e mais refor-
mas liberalizantes e investimen-
tos do que o Brasil, Colômbia e Pe-
ru estão brilhando mais e ficando
cada vez mais charmosos aos
olhos dos estrangeiros. O Chile,
que já se destacava como econo-
mia madura, continua ganhando
fôlego, apesar das limitações de
seu mercado.

Indicações sobre o desempe-
nho dos vizinhos aparecem nos
índices de crescimento. Levan-
tamento da consultoria MB As-
sociados junto a bancos, agên-
cias de rating e outras consulto-
rias indica que o Brasil fechará
2012 com PIB crescendo 1,8%.
Em 2013, o incremento deve ser
4%. No Peru, o incremento é de
6% neste ano e deverá chegar a
6,3% em 2013. Na Colômbia,
4,2% e 4,6%. Para o Chile, os ín-
dices são de 4,8% e 4,6%.

E a distribuição dos investi-
mentos estrangeiros diretos
(IED) na América Latina, que
cresceram 8% no primeiro se-
mestre, de acordo com a Comis-
são Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal), dá si-
nais inequívocos sobre a percep-
ção que esses índices levam às
mesas dos tomadores de deci-
sões. Enquanto o Brasil assistiu
os fluxos caírem 2%, o Chile viu
a entrade de recursos crescer
80%. No Peru, incremento foi
de 31% e, na Colômbia, 18%.

Acontece que Colômbia e Peru
tomam o investimento estrangei-
ro direto como ins-
trumento para sus-
tentar o crescimento
de longo prazo, afir-
ma Nader Nazmi, di-
retor do BNP Pari-
bas. “Eles buscam
formas para estimu-
lar a entrada de capi-
tais e dão transparên-
cia a esses processos, sem criar
restrições.”

O Brasil, embora não tenha
criado obstáculos à entrada de in-
vestimentos produtivos, taxou in-
vestimentos financeiros, provo-
cando desconforto nos estrangei-
ros, que estranham as mudanças
de regras. “O governo dá sinais
de que não gosta de capital priva-
do”, diz o economista Andrew

Frank Storfer, da consultoria Bou-
cinhas & Campos. Além do mais,
a falta de consistência aparece
também nos índices de cresci-
mento, sintoma anterior ao solu-
ço deste ano. “O governo falou
que o país cresceria 5% no ano
passado e o índice ficou em 2,7%.
Neste ano, insistiu em 4,5% e não
chegará a 1,8%. Para 2013, fala
em 4,5%, mas não creio que che-

garemos a 3%”, diz.
A execução de re-

formas estruturais é
uma das principais
razões para os avan-
ços recentes de Co-
lômbia e Peru e o
crescimento consis-
tente do Chile. “Os
países que seguiram

o caminho de reformas econô-
micas conseguiram manter uma
base forte de crescimento nos úl-
timos anos, algo que o Brasil
também conseguiu nos perío-
dos pós-reforma das décadas de
60 e 90. Especialmente o Chile
tem mantido um padrão cons-
tante de crescimento elevado
justamente por manter um pa-
drão de reformas liberais que

não fazemos desde 2005”, diz
Sergio Valle, economista-chefe
da consultoria MB Associados.

A letargia brasileira diante das
reformas estruturais atravanca o
progresso econômico. “O Brasil
precisa se focar no que é relevan-
te. Mas Brasília ainda fica muito
atada a termos como ‘neoliberalis-
mo’, que não ajudam na hora de
fazer as reformas”, diz Valle,
exemplificando: “Vemos isso nos
planos de concessão, em que a
mão forte do Estado tem mantido
um contrapeso que afasta o setor
privado. Basta ver o caso do corte
de tarifa de energia via quebra de
contrato”, aponta Valle.

Baixo crescimento, falta de
competitividade e recuo no in-
vestimentos são fatores imbrica-
dos, diz o engenheiro e economis-
ta Ingo Plöger, da IP Desenvolvi-
mento Empresarial e Institucio-
nal. “Passamos muito tempo com
câmbio sobrevalorizado e taxas
de juros altos. Agora, estamos no
caminho certo, mas a reação - re-
tomada da competitividade, em
contraposição ao aumento de im-
portações, principalmente da Chi-
na- leva dois ou três anos.” ■

Juliana Garçon
jgarcon@brasileconomico.com.br

DESTAQUE

País lidera em número, mas
perde em valores nas fusões

Por que Colômbia e Peru
atraemmais investimentos

As operações realizadas
no México representaram a
metade do volume financeiro

Ernesto Benavides/AFP

Atrasado nas reformas estruturais e nos investimentos, Brasil está menos atraente para os estrangeiros

Brasil carece
de reformas
estruturais e
planos que

atraiam mais
capital privado

CanteirodeobrasemLima:opaís tomao investimentoestrangeirodiretocomo instrumentoparasustentarocrescimentode longoprazo
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O Brasil diminuiu sua participa-
ção no ranking das 500 empre-
sas de maior valor do mundo e
está perdendo espaço para o Mé-
xico. Dados compilados pela
Bloomberg apontam que o país,
que tinha 15 empresas entre as
maiores em valor de mercado
do mundo há dois anos, possui
hoje apenas dez.

Neste período, o governo da
presidente Dilma Rousseff rene-
gociou contratos de concessões
elétricas, pressionou bancos a
reduzirem suas margens de lu-
cro, forçou a Petrobras a prati-
car preços de combustíveis abai-
xo do mercado e deixou o Real
de lado. Enquanto o México viu
sua participação aumentar de
cinco para nove empresas gra-
ças à recuperação econômica
dos Estados Unidos. Esta é a me-
nor distância entre os dois paí-
ses desde 1998.

Para o professor de Finanças
do Ibmec-RJ Ruy Quintans, a
piora na situação das empresas
brasileiras tem duas causas:
uma mais imediata, que é a que-
da do preço das ações das empre-
sas do Grupo X, do empresário
Eike Batista, e a conjuntura eco-
nômica que o Brasil atravessa,
principalmente relacionada à in-
dústria e por conta da crise eco-

nômica mundial; e outra mais
duradoura, que são as perspecti-
vas macroeconômicas ruins pa-
ra o país nos próximos anos, ape-
sar dos sinais de recuperação.

Ações da OGX Petróleo &
Gás Participações SA e da Cen-
trais Elétricas Brasileiras SA,
Eletrobras, foram as que mais
caíram no Brasil, nos últimos
dois anos, o que as excluiu do
ranking. O Ibovespa acumula
uma queda de 33% em dólares
no mesmo período. A desvalori-
zação, que eliminou US$ 323 bi-
lhões em valor de mercado, foi
a maior do Ocidente, ficando
atrás apenas das perdas de 41%
da bolsa argentina.

Quintans ressalta que os bai-
xos investimentos públicos, in-
clusive em infraestrutura, a len-
tidão na burocracia política e
uso das empresas públicas,
principalmente a Petrobras, co-
mo instrumento político, afas-
tam os investidores. “Temos
ainda o caso da Vale, que depois
de um período muito bom, foi
prejudicada pela a queda dos
preços das commodities”, com-
pleta Quintans.

Quintans credita o crescimen-
to das empresas mexicanas à par-
ceria com a maior economia de
mercado do mundo, que mostra
recuperação depois da crise, os
Estados Unidos. “Para fazer negó-
cio com o seu vizinho, o México
teve que se adaptar ao viés e à ve-
locidade da economia america-
na, fazendo parcerias com merca-
dos específicos”, explica. ■

Por que investir na Argentina,
se existem mercados com maior
potencial de crescimento na
América Latina, como Colôm-
bia e Peru? Esta foi a indagação
de alguns executivos presentes
hoje em um seminário da Câma-
ra de Comércio Argentino Brasi-
leira (Camarbra). Segundo os pa-
lestrantes, a Argentina possui
instituições e regulamentação
fracas; as importações devem
aumentar, mas restrições existi-
rão; o retorno do investimento
pode não acontecer no curto
prazo; mas nenhum outro país
no continente possui laços tão
estreitos com o Brasil.

O temor dos empresários bra-
sileiros em investir no vizinho é
tanto, que, segundo dados do
Banco Central, os aportes de ca-
pital na Argentina caíram 61,2%
este ano, somando US$ 336 mi-

lhões entre janeiro e setembro.
O valor representa apenas
3,75% do total de investimen-
tos brasileiros no exterior.

De acordo com o economista
Orlando Ferreres, a situação
econômica do país é cada vez
mais insuportável. Por lá, exis-
tem subsídios em combustíveis,
energia elétrica, transporte pú-
blico e outros tantos. Em al-
guns, o preço real do serviço ou
bem é seis vezes superior ao pa-
go pela população. “O governo
se verá forçado a tomar medi-
das impopulares. O gasto públi-
co é insustentável e, mesmo as-
sim, Cristina (Kirchner, presi-
dente do país) não consegue in-
verter a tendência de queda de
sua popularidade”, diz Ferreres.

A rejeição ao governo Kir-
cher, que conquista apenas
34% de aprovação, levou mais
de um milhão de pessoas às
ruas para protestar na última
semana. Vale comparar que, en-
quanto um milhão de brasilei-
ros representam 0,5% da popu-
lação, no país vizinho, os bate-
dores de panelas significam ex-

pressivos 2,5% do total de ar-
gentinos.

Porém, Ferreres diz que a
proximidade entre Argentina e
Brasil força os investimentos de
grandes companhias no parcei-
ro de Mercosul. As principais
marcas globais e brasileiras es-
tão presentes em ambas nações
desde a criação do bloco. Este é
um dos fatores que alavanca-
ram o fluxo comercial.

Ferreres destaca também
que, depois de 2002, com a des-
valorização do real, ficou evi-
dente a falta de competitivida-
de do país vizinho. “O comér-
cio entre Brasil e Argentina
sempre será favorável ao Bra-
sil. Os investimentos por lá con-
tinuarão, pois é conveniente
para as grandes companhias.
Agora, as pequenas e médias
empresas também ingressam
nesse movimento de integra-
ção”, explica.

Um dos projetos mais ambi-
ciosos entre empresários brasi-
leiros e argentinos é um acordo
de cooperação entre a provín-
cia de Córdoba e industriais na-
cionais. O acordo, que deve fo-
mentar os investimentos e im-
plementar uma integração pro-
dutiva de máquinas e equipa-
mentos, no entanto, tem de pas-
sar pela aceitação da presidente
Cristina Kirchner.

Liderado por um opositor, o
governador cordobez, José Ma-
nuel de la Sota, o projeto corre
o risco de encalhar caso se mos-
tre desfavorável às políticas pro-
tecionistas do governo federal.
“Se houver qualquer ganho polí-
tico, Cristina irá apoiar. É nisto
que estamos trabalhando”, afir-
ma Roberto Luis Troster, consul-
tor na Camarbra. ■

BAIXAPARTICIPAÇÃO

Poucas empresas brasileiras presentes na AL

Levantamento realizado pela Brain destaca que as empresas brasileiras
estão presentes em 20% dos países da própria região, enquanto as
europeias, em 43% dos países de seu continente. A América Latina
responde por 7% do PIB mundial, mas somente por 5% do comércio
global de bens. A participação brasileira em países latinoamericanos,
contudo, tem crescido atualmente, com aumento da presença
de empresas como Vale, Natura, Alpargatas, Itaú, entre outras.

México tem mais
empresas lucrativas

Brasil evitou investir
na Argentina em 2012
Aportes tiveram queda de
61,2% neste ano, somando
US$ 336 milhões até setembro

Divulgação

Companhias brasileiras
perdem espaço para mexicanas
em ranking de maior valor

Edgard Garrido/ReutersSérgio Moraes/Reuters

Gustavo Machado
gmachado@brasileconomico.com.br

Gabriela Murno
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MARCHA LENTA 

Exportações do Brasil para Argentina devem fechar o ano 
próximo do nível de 2010, em 12 meses, em US$ bilhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Destaque, p. 4-5.




