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ríodo, continuamos a observar um des
locamento do investimento brasileiro na 
região”, afirma Veiga.

Pela pesquisa do Cindes, em número 
de projetos de investimentos brasilei
ros, a Argentina, principal destino em
2011, caiu para a quarta posição no ano 
passado. O país que recebeu mais proje
tos em 2012 (quatro) foi a Colômbia, se
guida do Chile e México, cada um com 
três projetos que saíram do papel. Em 
volume financeiro, segundo 
o Banco Central do Bra
sil, a América Latina 
recebeu R$ 3,094 bi
lhões - 23% do to
tal do investimen
to brasileiro no 
exterior. Essa foi 
a maior fatia des
tinada à região nos 
últimos cinco anos.
Do total, o Chile ga
nhou o maior montante:
US$ 1,06 bilhão, ou 34,4% 
dos investimentos brasileiros privados 
na América Latina. Na Argentina foram 
investidos US$ 617,6 milhões, 19,6% do 
total. O México ficou com 18,1% e a Co
lômbia, com 10,44%.

De acordo com último relatório da 
Unctad (Conferência das Nações Uni
das sobre Comércio e Desenvolvimen
to), a América Latina atrai investi
mentos pelo dinamismo econômico da 
região, bom desempenho do mercado 
interno, aumento no preço das commo- 
dities e presença de recursos naturais. 
Para os especialistas na economia da 
região, a América Latina é a fronteira 
natural do processo de internacionali
zação brasileiro por causa da proximi
dade geográfica com os países, simila
ridades culturais e por conter mercados 
para os quais as companhias brasileiras 
já realizam exportações.

“Em todo o mundo é assim, a in
ternacionalização começa pelos vi
zinhos antes de aumentar o fluxo pa
ra outras regiões”, diz o presidente da 
Sobeet (Sociedade Brasileira de Estu

dos de Empresas Transnacionais e Glo
balização Econômica), Luís Afonso. 
Igualmente importante na consolida
ção desse movimento, concordam os 
especialistas, é a intensificação do di
álogo do governo brasileiro com as de
mais nações da América Latina, um 
trabalho de relações internacionais que 
ganhou fôlego nos últimos anos.

Para o diretor do Cindes, os investi
mentos brasileiros na região têm como 

objetivo o acesso a esses mer
cados sem os altos cus

tos ligados ao transpor
te e à logística. Outra 
vantagem é, com o 
investimento, con
seguir melhores 
condições para a 
adaptação de pro
dutos e serviços aos 

clientes locais. Is
so vale tanto para al

guns setores industriais, 
como os de alimentos e bebi

das, quanto para a área de serviços, que 
ganha relevância. As atividades extrati- 
vistas e as obras de infraestrutura geral
mente representam os maiores volumes 
financeiros de investimentos, mas são as 
mais sensíveis politicamente: estão sujei
tos a mudanças regulatórias que levam a 
paralisações, recuos ou adiamentos.

NOVOS DESTINOS
Entre os novos destinos, a Colômbia 
vem ganhando força. Os investimen
tos diretos brasileiros no país tiveram 
evolução positiva nos últimos anos e, 
no ano passado, saltou para US$ 322,9 
milhões. Entre 2000 e 2012, o Brasil 
tornou-se a quinta fonte de aportes da 
Colômbia, segundo o Banco de la Re
pública, o banco central do país.

O banco Itaú BBA contribuiu pa
ra essa movimentação. A instituição 
iniciou operações na Colômbia para 
financiar e estruturar projetos de in
vestimento privado nos setores de mi
neração, energia, petróleo e infraes
trutura. No setor farmacêutico, a ►

O que vem reduzindo o interesse dos 
investidores brasileiros pela Argentina 
nos últimos anos são as interferências 
do setor público, avalia o coordenador 
de Negociações Internacionais da FDC 
(Fundação Dom Cabral), Sherban Cre- 
toiu. No sentido inverso, favorece os in
vestimentos privados no Chile, Colôm
bia e México a rápida recuperação dos 
efeitos da crise que eclodiu em 2008 
nos Estados Unidos. Essas nações tive
ram, a partir de 2010, crescimento vi
goroso e passaram a oferecer ambientes 
de negócios estáveis. “Não se trata ape
nas das altas taxas de crescimento do 
PIB [Produto Interno Bruto] mas, prin
cipalmente, da estabilidade. E a Argen
tina ensinou a muita gente os riscos de 
se investir em um país com inseguran
ça jurídica”, avalia o diretor do Cindes 
(Centro de Estudos de Integração e De
senvolvimento), Pedro da Motta Veiga.

O Cindes desenvolveu o Indexlnvest, 
índice que mede investimentos de em
presas brasileiras na América do Sul e 
no México a partir da coleta de infor
mações publicadas na imprensa desses 
países. Entre 2007 e 2012, foram reali
zados 119 investimentos diretos brasi
leiros. O ano com maior número de pro
jetos executados foi 2007, com 35. Já 
2012 foi quando se registrou o menor 
número, apenas 12. “Com a crise, caem 
os investimentos internacionais e o mes
mo acontece com o Brasil. Mas, no pe
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Eurofarma comprou a fábrica Sche- 
ring-Plough do grupo MSD, em Bogo
tá. O banco BTG Pactuai concluiu em 
dezembro do ano passado sua fusão 
com a corretora de valores colombiana 
Bolsa y Renta de Medellín. A CCX, do 
grupo EBX, foi criada em 2012 e ini
ciou investimentos no projeto de San 
Juan, com capacidade de produção de 
25 milhões de toneladas por ano de 
carvão. No início deste ano, a empresa 
anunciou que está revendo o plano es
tratégico por causa da deterioração nas 
condições de mercado do mineral. En
tretanto, até janeiro deste ano, o proje
to recebeu investimentos totais de cer
ca de US$ 500 milhões.

“Na Colômbia ainda há guerrilha e 
violência, mas estes problemas deixa
ram de ser os pontos mais importantes 
para os investidores”, pondera Veiga, 
do Cindes. As principais vantagens são 
a estabilidade política e o crescimento. 
“Alguns economistas até sinalizam a 
possibilidade de a Colômbia se tornar a 
segunda economia da América do Sul, 
superando a Argentina no médio pra
zo”, acrescenta Cretoiu, da FDC.

A presidente da Proexport Colombia, 
Maria Claudia Lacouture, explica que 
há anos o país trabalha intensamente 
para se converter em uma plataforma 
exportadora na região. Por esse mo
tivo, tem firmado acordos comerciais 
com diversos países, incluindo mer
cados maiores como Estados Unidos 
e Canadá. O acordo de livre comér
cio entre Colômbia e EUA entrou em 
vigor em 2012. “Nos próximos me
ses, esperamos a aprovação por par
te do congresso colombiano do acor
do comercial com a União Europeia, 
o qual garantirá acesso preferencial de 
mercadorias na união aduaneira mais 
importante do mundo”, afirma Maria 
Claudia. Ela acrescenta que o país tem 
custos competitivos de mão de obra 
qualificada, na tarifa de energia elétri
ca e nos valores de compra ou aluguel 
de imóveis, em relação aos do merca
do brasileiro. A economia colombiana 
cresceu a uma média anual de 4,5%, 
de 2002 a 2011. Para 2012, o PIB tende 
a superar 4%, segundo estimativas do 
próprio governo.

A economia chilena, por sua vez, tem

avançado há décadas a uma taxa média 
de 5% ao ano. Até o terceiro trimestre 
de 2012, a expansão acumulada no ano 
foi de 5,6%. Não por acaso, o país se 
tornou o maior destino dos investimen
tos diretos brasileiros no ano passado. 
“O Chile tem com acordos comerciais 
com diversos países e tornou-se uma 
plataforma de exportação para merca
dos do Sudeste Asiático”, comenta o 
professor da FDC. A saída pelo Pacífi
co é um grande atrativo, diz.

Entre os investimentos brasileiros re
centes no país, o BTG Pactuai pediu 
permissão em dezembro do ano passa
do para a abertura de um banco no Chi
le, para clientes de alta renda, institu
cionais e corporativos. O BTG já havia 
concluído em novembro a aquisição da 
corretora Celfin. A companhia de tintas 
Renner Herrmann concretizou em 2012 
a aquisição de 70% das ações da chile
na Pinturas Cerrillos, de Santiago. Foi a 
terceira aquisição do grupo no merca
do chileno, em menos de dois anos. Se
gundo o presidente da Câmara de Co
mércio e Indústria Brasil-Chile, Lício 
Araújo, ao longo dos anos Brasil e Chi-
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Um levantamento da Fundação Dom 
Cabral, a sétima edição do Ranking 
das Transnacionais Brasileiras, divul
gado em 2012, envolvendo 63 com
panhias, aponta que 63,3% tiveram 
sua primeira subsidiária internacio
nal instalada em países da América 
Latina, evidenciando ser essa a traje
tória mais comum. Do total de empre
sas analisadas, 77,8% têm presença 
local. As demais regiões têm partici
pações menores no processo de in
ternacionalização das empresas bra
sileiras. Estão na América do Norte 
57,1% das companhias estudadas. A 
Europa recebeu aportes de 46% das

empresas; a Ásia, 44,4%; a África, 27% 
e a Oceania, 11%.

O professor Sherban Cretoiu, que co
ordenou o estudo da FDC, avalia que 
o Brasil ainda tem baixo índice de in
ternacionalização, o que pode ser ex
plicado por se tratar de um país com 
dimensões continentais e mercado in
terno pujante, além dos efeitos das cri
ses internacionais. Segundo ele, os em
presários dão preferência à exploração 
das oportunidades do mercado domés
tico. Mas quando amadurecem e deci
dem conquistar novos mercados, pro
curam atuar além das fronteiras para 
agregar valor às suas marcas e aperfei-

çoar o atendimento aos clientes glo
bais. A modalidade de franquias, que 
conta com suporte de gestão e costu
ma demandar menor capital de inves
timento, tem impulsionado esse pro
cesso, diz ele.

“Acredito que, de 2008 para cá, 
houve um recuo prático e temporá
rio por conta da crise mundial, mas 
não uma parada estratégica. No lon
go prazo, o avanço rumo ao exterior é 
até uma questão de sobrevivência pa
ra enfrentar a concorrência, buscar 
matérias-primas e novos mercados, e 
vejo a América Latina ocupando des
taque", diz o presidente da Sobeet.

le conseguiram manter uma trajetória 
de crescimento e distribuição de ren
da e mantiveram uma relação comer
cial estratégica, principalmente em rela
ção aos investimentos. “Recentemente, 
os dois países fecharam acordos de co
operação nas áreas de educação e inter
câmbio cultural e vêm discutindo futu
ras parcerias na área energética”, diz.

Brasil e Chile já estabeleceram par
cerias nas áreas de biocombustíveis e 
de TV digital. Segundo Lício Araújo, a 
embaixada do Brasil em Santiago con
tabiliza 70 empresas brasileiras instala
das no Chile. No ano passado, as com
panhias de aviação LAN, chilena, e a 
TAM, brasileira, completaram o pro
cesso de fusão, criando a Latam Air
lines Group, a maior empresa aérea da 
América Latina, exemplifica o presi
dente da Câmara.

Assim como a Colômbia, o Méxi
co tem problemas sérios em relação 
do tráfico de drogas e à violência, mas 
do ponto de vista da relação dos pode
res constituídos com os investidores, 
a percepção é de segurança e estabili
dade. “O México facilita o acesso aos 
EUA e a economia americana se recu
perando será mais um aspecto positi

vo”, enfatiza o diretor do Cindes. Em
2011, o PIB mexicano avançou 3,9%, 
depois de crescer 5,5% em 2010. Em
2012, projeções indicam incremento de 
4%. No ano passado, a brasileira Tupy, 
fabricante de blocos, cabeçotes de fer
ro e componentes fundidos para o setor 
automotivo e outros segmentos in
dustriais, tornou-se multi
nacional com a aquisi
ção de duas unidades 
produtivas no Méxi
co - Cifunsa Die
sel e Technocast, 
ambas controladas 
pelo Grupo Indus
trial Saltillo.

No setor de ser
viços, em 2012, o 
grupo Bio Ritmo uniu- 
-se à mexicana Sport City 
para a abertura de academias 
de ginástica de baixo custo no Méxi
co, com a marca Smart Fit. No ano pas
sado, quatro unidades foram inaugura
das. Para 2013, objetivo é abrir outras 
14. De acordo com Edgard Corona, fun
dador e presidente do grupo Bio Rit
mo, de forma geral, o custo da mão de 
obra no México é competitivo em rela

ção ao Brasil e as leis trabalhistas pas
sam por um processo de simplificação. 
Além disso, para se construir uma aca
demia no Brasil, gastam-se US$ 1,6 mil 
por metro quadrado e no México, entre 
US$ 1,1 mil e 1,2 mil. A classe média 
mexicana também se fortalece, avalia 

o executivo. “Vamos pegar o boom 
do país, que crescerá en

tre 4% e 5% anualmente 
nos próximos anos”, 

enfatiza Corona.
O Peru também 

tem sido visto com 
bons olhos. Em 
2011, a economia 
apresentou uma 

evolução de 6,9% e 
deve prosperar cerca 

de 6,5% em 2012. “O 
Peru não tem uma classe 

média grande, mas vem seguin
do com um crescimento forte, quase 
chinês, entre 8% e 9% ao ano. Deve cair 
um pouco em 2012, mas tem potencial 
de expansão e tranquilidade (em ter
mos políticos e regulatórios)”, diz Vei
ga, do Cindes. O Peru busca diversifi
car sua economia e ainda tem avançado 
em acordos comerciais. ■A ut
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Caixa de texto
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 421, p.62-65 , mar. 2013.




