
Se os países latino-americanos
precisam reduzir as lacunas que
engessam seu potencial de desen-
volvimento econômico — espe-
cialmente em áreas como a de in-
fraestrutura ou financeira —, as
companhias brasileiras estão ávi-
das por oportunidades para su-
prir todas essas necessidades.

Por isso, há expectativa de
que os próximos dois anos re-
presentem um processo de con-
solidação na trajetória de expan-
são dessas empresas do Brasil
pela América Latina. Depois de
esse fluxo ter se intensificado
fortemente a partir de 2009,
com a crise global que assolou
os países desenvolvidos, muitas
companhias intensificaram
suas ações na
região e come-
çam a colher
bons frutos.

O cenário é
bastante pro-
missor. Por
exemplo: os
100 projetos
mais importan-
tes e urgentes
de infraestrutu-
ras para a re-
gião requerem
um investimen-
to de cerca de
US$ 250 bi-
lhões, de acor-
do com o Fó-
rum Latino-
Americano de
Liderança. Se-
gundo o Banco
Interamerica-
no de Desenvol-
vimento (BID),
só o déficit habi-
tacional alcan-
ça 56 milhões
de unidades.

Esse panora-
ma abre oportu-
nidades como a
que está sendo
aproveitada pe-
la Camargo Cor-
rêa na Colôm-
bia, para a cons-
trução da usina
hidrelétrica de
Ituango — o
maior projeto
de infraestrutu-

ra realizado naquele país, que re-
presentará um aumento de 17%
da capacidade de energia instala-
da. “Ituango representa mais um
avanço internacional da constru-
tora”, comemora o presidente da
construtora, Dalton Avancini.

Ainda na área de grandes
construções, a Odebrecht, por
exemplo, assinou recentemen-
te um contrato para atuar em
Cuba, em um projeto na área
agrícola (leia mais ao lado).

Mercado financeiro
Além da infraestrutura, outro
grande interesse das companhias
brasileiras no mercado latino-
americano está focado na área fi-
nanceira. Toma como base, por
exemplo, o fato de a Colômbia —
que vive uma forte expansão da
classe média — ainda registrar ín-

dice de bancari-
zação de 50%.
“Instituições co-
mo o BTG e o
Itaú têm planos
ambiciosos para
a América Lati-
na”, diz André
Sacconato, dire-
tor de pesquisa
da Brain (Brasil
Investimentos
& Negócios).
Ele aponta que
também no Chi-
le e no Peru tem
havido mais es-
paço para o cres-
cimento no se-
tor financeiro.
“São países
com políticas
econômicas sóli-
das que passam
por processos
semelhantes ao
que o Brasil atra-
vessou nos últi-
mos anos. O po-
tencial é enor-
me”, diz.

“A América
Latina é essen-
cialànossaestra-
tégia. Por meio
da fusão com a
Celfin, criamos
o banco de in-
vestimentos lí-
der nesse conti-
nente. Acredita-
mos que a Co-
lômbia e o Peru,

onde a Celfin estabeleceu opera-
ções recentemente, sejam paí-
ses-chave. Esta expansão ain-
da está pendente e será finaliza-
da assim que recebermos a per-
missão das autoridades regula-
doras”, declara o BTG em nota.

Saconnato destaca ainda que,
embora Argentina e Venezuela
não estejam chamando tanto a
atenção dos investidores no mo-
mento, em razão dos atuais go-
vernos, vale não deixar de lado
esses dois grandes mercados.
“Uma hora a política vai mudar
e quem já estiver presente nes-
ses países sairá na frente na con-
quista do mercado”.

Prova disso é que, indepen-
dentemente de governos, a re-
gião tem apresentado cresci-
mento generalizado como alvo
de destino de recursos de inves-
tidores. Em 2011, a América Lati-
na atingiu m número recorde
de US$ 153,44 bilhões de investi-
mento estrangeiro direto, se-
gundo a Comissão Econômica
para a América Latina (Cepal).
Isso ocorre porque a atividade
econômica na América Latina
continua intensa apesar da desa-
celeração mundial. A região
conseguiu na última década re-
duzir a pobreza de 48% para
29%, e aumentar sua classe mé-
dia em 50%, de 103 milhões de
pessoas para 152 milhões. ■
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DESTAQUE

Demanda da América Latina
é oportunidade para o Brasil

Divulgação

Bancos e empresas de infraestrutura crescem regionalmente para suprir lacunas nos países vizinhos
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FLUXO DE INVESTIMENTOS

Brasil lidera no recebimento
de recursos, mas ainda destina 
pouco aos países vizinhos
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DESTAQUE NO CENÁRIO GLOBAL

Fluxo de comércio entre 2007 e 2011, em % ao ano
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Participação brasileira e latino-americana no PIB do comércio 
internacional ainda é pequena, em % em 2011
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*O resultado brasileiro está contabilizado no desempenho da América Latina
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O banco Itaú prevê abrir 14 no-
vas agências nos países latino-
americanos em que está presen-
te, no ano que vem. A expectati-
va é que, até o final de 2013, ha-
ja mais duas agências no Chile,
mais duas no Paraguai e mais
dez no Uruguai, sendo três do

próprio Itaú e sete da adminis-
tradora local de cartões de débi-
to e crédito OCA, adquirida pe-
lo banco brasileiro em 2006.

Com isso, a instituição finan-
ceira, que tem planos fortes pa-
ra expandir sua atuação interna-
cional, pretende galgar posi-
ções no ranking global dos maio-
res bancos em valor de merca-
do. Em dados de outubro, o Itaú
aparecia na décima colocação.

Entre as metas da instituição
consta “fazer do Itaú Latam o
melhor banco da América Lati-
na para fazer negócios”. Conco-
mitantemente, pretende-se am-
pliar os ganhos de escala e inse-
rir a instituição entre as mais
lembradas pelos consumidores
em toda a região (top of mind).

Todas essas estimativas to-
mam como base os números
crescentes de desempenho do

banco na região. Em 30 de se-
tembro, os ativos alcançaram
R$ 37,5 bilhões — uma evolu-
ção de 6,6% em relação a ju-

nho de 2012. Já o saldo da car-
teira de crédito evoluiu 9,4%
no mesmo período, atingindo
R$ 25,6 bilhões. ■ C.B.

O processo de internacionaliza-
ção da Odebrecht começou pela
América Latina, no Peru, em
1979, e é também neste país que
a companhia trabalha na im-
plantação de seu primeiro proje-
to internacional na área energé-
tica, com o investimento de
US$ 1,2 bilhão em recursos pró-
prios. O modelo de atuar como
investidora passa a ser adotado
regionalmente pelo grupo por
meio da Odebrecht Latin Invest
(OLI), braço de investimentos
da companhia criado há cinco
meses, que já começa a prospec-
tar duas concessões no Peru e
uma na Colômbia.

A meta é alcançar, nos próxi-
mos dois anos, US$ 3 bilhões
em investimentos em projetos
como concessões de estrada, hi-
drelétricas, portos e aeroportos
nos países latino-americanos.
Atualmente, a região represen-
ta mais de 40% do faturamento
da divisão de engenharia (R$ 22
bilhões) do grupo. O interesse é
também ampliar a presença em
quatro novos países da América
Latina. E nesse radar de expan-
são regional da Odebrecht enge-
nharia estão El Salvador, Guate-
mala, Honduras e Nicarágua.

“Isso mostra bem a pujança
da América Latina, que nunca
demandou tantas obras de in-
fraestrutura como agora”, diz
Luiz Mameri, presidente da

Odebrecht América Latina, ao
Brasil Econômico. “Cada vez
mais podemos perceber o vigor
do interesse de outras empresas
na região, mas nós, como já es-
tamos há muitos anos em paí-
ses como o Peru, a Argentina ou
o México, agora vivemos um
processo de consolidação no
âmbito regional, que deve ga-
nhar força com a ampliação da
nossa capacidade de investi-
mento próprio”, prevê.

Mameri afirma que essa estra-
tégia tem como base um cená-
rio no qual um forte processo
de transformação econômica e
social toma lugar nos dez países
latino-americanos nos quais a
Odebrecht já está presente. De
forma geral, ele conta, as princi-
pais necessidades dessas nações
em crescimento estão focadas
em mobilidade urbana. “Há por-
tos e aeroportos congestiona-
dos em todos os países, mas há
demanda também para hidrelé-
tricas, estradas, projetos de irri-
gação e uma infinidade de ou-
tras obras”, diz Mameri.

Um aspecto curioso da atua-

ção latino-americana da constru-
tora, conforme destaca o executi-
vo, é a facilidade de aproximação
dos parceiros. “O latino está sem-
pre aberto ao novo e tem fácil
trânsito pelas comunidades, o
que facilita a realização de proje-
tos que beneficiem tanto a com-
panhia quanto as localidades em
que ela está presente”, diz.

Cuba
Outra grande porta que a Ode-
brecht abriu recentemente na
região foi em Cuba. A compa-
nhia vai administrar uma cen-
tral de colheita de cana e produ-
ção de açúcar na ilha, marcan-
do a abertura do setor agrícola
cubano a investimentos estran-
geiros. O contrato para adminis-
trar a central açucareira 5 de Se-
tembro vai vigorar por 13 anos.

“O objetivo é recuperar a capa-
cidade agroindustrial, melhoran-
do a produtividade da área de cul-
tivo de cana e de produção agríco-
la”, declarou a Odebrecht em co-
municado. O contrato de admi-
nistração produtiva de açúcar, o
primeiro que o Grupo Azcuba as-
sina, faz parte da estratégia de re-
cuperação do setor açucareiro
cubano por meio da atração de
tecnologia e modernização do
processo produtivo. “A capacida-
de original de produção, de 90
mil toneladas, será recuperada
ainda nos próximos anos. Espera-
se também aumentar a produtivi-
dade dos agricultores para uma
média de 65 toneladas por hecta-
re”, prevê a companhia. ■ C.B.

BONSNEGÓCIOS

Receita das empresas cresceu 37,3% na AL

Segundo o informativo Latin 500, da Latin Trade y Latin Business

Chronicle, em 2011, as 500 maiores empresas da América Latina

obtiveram lucros 21,5% maiores em relação a 2010, enquanto suas

receitas cresceram 37,3% no período. Entre as que têm apresentado

bom desempenho está a Ambev, que no fim de novembro tornou-se a

companhia aberta de maior valor de mercado da América Latina,

avaliada em US$ 120,1 bilhões, conforme a consultoria Economática.

Itaú terá 14 novas agências em três países latinos

Odebrecht atuará como investidora
Companhia prospecta
participar de duas concessões
no Peru e uma na Colômbia

Paulo Fridman/Bloomberg

Em 2013, instituição ampliará
atuação, principalmente,
no Chile, Paraguai e Uruguai

Divulgação

Companhia assinou
contrato em Cuba

para administrar uma
central de colheita
de cana e produção

de açúcar na ilha

LÍDER LATINO

Principais obras da Odebrecht na região

ARGENTINA

Estação de Tratamento de Água Paraná
de las Palmas, na cidade de Tigre

Ampliação dos gasodutos Albanesi
e Cammesa

Mina de potássio da Vale no Rio Colorado

Refinaria La Plata para a YPF

Aterro da FFCC Sarmiento

Trem urbano enterrado Sarmiento

PANAMÁ

Autopista Madden-Colón

Cinta Costera – Fase 2

Linha 1 do Metrô da Cidade do Panamá

Projeto Hidroelétrico Dos Mares

Obras de revitalização do Projeto 
Patrimônio Histórico

Renovação Urbana em Curundú

Saneamento da Baía de Panamá

Projeto de irrigação Remígio Rojas

Hidrelétrica dos Mares

EQUADOR

Túnel de acesso na Hidrelétrica de Pucará

Hidrelétrica Manduriacu

Reabilitação da Hidrelétrica San Francisco

REPÚBLICA DOMINICANA

Aqueduto Hermanas Mirabal

Aqueduto Samaná/Las Terrenas

Autopista del Coral

Estradas Miches e El Rio/Jarabacoa

Corredores Duarte e Norte/Sul

Hidrelétrica de Palomino

Reconstrução da Hidrelétrica de Jiguey

Estrada Casabito

PERU

Carretera Carhuaz-San Luis

Concessão e projeto de Irrigação
Trasvase Olmos

Rodovias IIRSA Norte e IIRSA Sul

Terminal de contêineres, em Lima

Infraestrutura da mina de Conga,
para a Yanacocha

Trem Elétrico de Lima

Usina Hidrelétrica Chaglla

Molhe Sul del Porto Callao

Porto del Melchorita

MÉXICO

Projeto Hidroagrícola de Michoacán

Modernização e ampliação da Refinaria 
General Lázaro

CUBA

Ampliação e revitalização do Porto de Mariel

COLÔMBIA

Operação e construção da Rota do Sol

Fonte: empresa

ItaúnoChile: país temomaior númerodeagênciasdepoisdoBrasil

FORÇA REGIONAL

Além do Brasil, Itaú tem 253 agências na América Latina e ativos que somam R$ 37,5 bilhões

ARGENTINA

AGÊNCIAS

COLABORADORES 

ATIVOS

81

1,6 mil

R$ 4,3 bilhões

CHILE

91

2,4 mil

R$ 22,7 bilhões

PARAGUAI

27

688

R$ 4,3 bilhões

URUGUAI

54

1,1 mil

R$ 6,1 bilhões

BRASIL

3.862

90,4 mil

R$ 922,7 bilhões

Fonte: Itaú
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Destaque, p. 4-5.
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