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A economia dependente da política

Hoje existem 100 empresas da AL que operam internacionalmente . Por Javier Santiso

“Se um país
entrar em default
não poderemos
mais aceitar seus
bônus como
c o l ate ra l ”
Do presidente do Banco Central
Europeu, Jean-Claude Trichet, ao
se opor à proposta alemã e
francesa de que bancos privados
participem do novo pacote de
socorro à Grécia

Luiz Carlos
Mendonça de Barros

Crise trouxe ao nível do
consciente as divisões
políticas que estavam
mascaradas por longo
período de crescimento

“Hoje na Europa temos um en-
contro com o destino e a salvação vi-
rá da política e não da economia.
Mas a política não pode cometer
mais erros e, como no Titanic, nem
mesmo os passageiros de primeira
classe podem salvar a si mesmos”,
declarou o ministro italiano das Fi-
nanças, Giulio Tremonti ao “Finan -
cial Times”.

E
screvo esta coluna, em
férias, em Florença.
Ela terá diferenças cla-
ras em relação às ante-

riores, quando o dia a dia dos
mercados ocupa espaço impor-
tante nos meus pensamentos e
marca minhas reflexões. Uma ro-
tina mais suave — e essa tem sido
a marca dos últimos dias — me
permite acompanhar os aconte-
cimentos com uma visão diferen-
te da que estou habituado. Tam-
bém a distância da internet — e
sua substituição pelos jornais
impressos — tem permitido um
tempo maior para a análise.

Uma primeira impressão que
fica da leitura dos jornais é que a
política voltou a comandar as
questões econômicas na Europa
Unida e nos Estados Unidos. A
crise financeira nessas duas re-
giões conhecidas como o mun-
do desenvolvido — o Japão é ho-
je outro caso, vivendo seu pró-
prio e único drama — trouxe ao
nível do consciente as divisões
políticas que estavam mascara-
das por um longo período de
c r e s c i m e n t o.

Na Europa, a utopia de uma
só nação criada após a queda do
muro de Berlim por uma gera-
ção de políticos ainda influen-
ciados pela II Grande Guerra,
caiu sob o peso dos interesses e
valores de seus vários países. Nos
Estados Unidos, o conflito entre
os liberais e os conservadores
atinge novos níveis de violência
e irracionalidade e leva perigo-
samente o país à beira de uma
moratória da dívida pública. Em
ambos os casos, o esgotamento
da capacidade do Estado de se
endividar coloca a sociedade
diante de escolhas definitivas e
que vão mudar as prioridades de
seus governos.

E esse verdadeiro ajuste de
contas com o passado ocorre em
um momento em que as lide-
ranças políticas são frágeis e co-
mandadas mais pelas pesquisas
de opinião pública do que por
valores programáticos. O jornal

francês “Le Monde” resumiu esse
dilema ao dizer que o momento
exige na Europa políticos madu-
ros e não infantis como os que
existem hoje. E citava o presi-
dente francês, o primeiro minis-
tro italiano e a chanceler alemã
como exemplos desses líderes
nanicos, ridículos e incapazes.

Mas, nos Estados Unidos, tam-
bém, esse conflito entre a com-
plexidade dos problemas fiscais
que terão que ser enfrentados e
a qualidade das lideranças polí-
ticas se coloca de forma dramá-
tica. O partido Republicano está
hoje paralisado por um movi-
mento demagógico e retrógrado
— chamado de Tea Party — o
que, em um sistema bipartidário
forte como o americano, repre-
senta um risco de ingovernabili-
dade muito grande.

A parte mais visível dessa gra-
ve crise que estamos vivendo é
fiscal, com os investidores e mer-
cados financeiros acordando pa-
ra a questão dos limites da dívi-
da pública, mesmo nos países
mais ricos. Com raras exceções
— a Alemanha é a mais impor-
tante delas — as nações do Velho
Continente vão ter que cortar
suas despesas sociais e recolocar
o Estado dentro dos limites de
sua capacidade de arrecadar im-
postos. Outros — como a Itália —
terão que ir mais longe e des-
montar mecanismos de prote-
ção de suas empresas e abrir

seus mercados para um maior
grau de concorrência. Uma tare-
fa gigantesca dada a imobilida-
de da política nas últimas déca-
das e as aspirações de socieda-
des acostumadas ao Estado Pro-
vedor de um sistema de segu-
rança social abrangente.

Já nos Estados Unidos a ques-
tão fiscal será ainda mais difícil
de ser tratada, pois esse país en-
frenta além dos compromissos
com seus gastos militares deriva-
dos de sua posição de Super Po-
tência, as despesas com um cres-
cente sistema de proteção social.
Para tornar esse desafio ainda
mais difícil de ser vencido temos
agora esse movimento histérico
contra qualquer aumento de im-
postos liderado pelo tal Tea Party.
Na Europa ainda existe um espa-
ço para algum tipo de coopera-
ção política — como mostrou re-
centemente a Itália — mas na
maior economia do mundo o ra-
dicalismo entre democratas e re-
publicanos, em função das elei-
ções presidenciais do próximo
ano, não permite isso.

Toda essa crise pode abrir um

A
s multinacionais da
América Latina estão
de novo com apetite
para expandir-se fora

de suas fronteiras. Embora em
2009, assim como muitas outras
empresas, tenham reduzido os
investimentos internacionais,
em 2010 os números chegaram a
patamares inéditos. Às multilati-
nas do Brasil e México agora se
somam as do Chile, Colômbia e
Peru. A geografia dos investi-
mentos também está variando.

Ao longo da década de 2000,
as multinacionais brasileiras
mostraram-se particularmente
ativas. Hoje, as 30 principais
multilatinas brasileiras possuem
cerca de US$ 90 bilhões de ativos
no exterior e empregam cerca de
200 mil pessoas em outros paí-
ses. Essa internacionalização ain-
da está em fase inicial: no fim de
2009, apenas nove empresas
contavam com ativos internacio-
nais superiores a US$ 1 bilhão e
outras dez, com mais de
US$ 100 milhões. O estoque total
de investimentos diretos no exte-
rior por parte das multinacionais
brasileiras estava em cerca de
US$ 160 bilhões no fim de 2009,
o que coloca o gigante brasileiro
como sétimo maior investidor
no exterior entre as economias
emergentes. Nesse ano, as aquisi-
ções no exterior secaram, depois
do recorde de US$ 20 milhões re-
gistrado em 2008.

Por sua vez, as multilatinas me-
xicanas também foram bastante
ativas na década passada. O esto-
que de investimentos estrangei-
ros das 20 principais somou
US$ 117 bilhões de ativos inter-
nacionais e cerca de 230 mil fun-
cionários fora do México. As três
primeiras, Cemex, América Móvil
e Carso Global Telecom, contro-
lam US$ 86 bilhões desses ativos,
o que representa 73% do total. Em
2009, apesar do colapso econô-
mico, os investimentos no exte-
rior não pararam, somando cerca
de US$ 7,6 bilhões. Essa resistên-
cia se explica em grande parte pe-
la atividade de duas empresas
(Bimbo e Grupo México), respon-
sáveis por quase 70% desse total.
Em 2010, os investimentos se re-
cuperaram: só na América Latina,
as empresas mexicanas investi-
ram mais de US$ 42,2 bilhões,
com muitas delas instalando-se
em países emergentes da região.
O México investiu no Peru mais
de US$ 3,6 bilhões , acima dos
US$ 3,5 bilhões investidos no Chi-
le. O principal destino dos inves-
timentos mexicanos foi o Brasil

espaço enorme para o Brasil. Em
função da crise fiscal, o cresci-
mento econômico no G-7 será
medíocre nos próximos anos, fa-
zendo com que as empresas e os
investidores voltem seus olhos —
e seus investimentos — para o
mundo emergente. Além disso,
as condições monetárias no pri-
meiro mundo serão necessaria-
mente expansionistas e com ju-
ros muito baixos, criando forças
expansionistas e estímulos im-
portantes para economias como
a brasileira. Como a China, peça
fundamental para o nosso cresci-
mento, também estará fora da
confusão da dívida pública no
mundo desenvolvido, podere-
mos nos aproveitar dessa nova si-
tuação. Mas para que isso ocorra
será preciso que o governo Dilma
acorde para esses novos tempos e
refaça seu plano de voo. O fato de
termos hoje um endividamento
público decente representa um
ativo que precisa ser preservado
via uma política de gastos res-
ponsável e o abandono de políti-
cas esdrúxulas como a de apoio
ao capitalismo nacional e a cons-
trução de pirâmides como o trem
bala Campinas/Rio.

Luiz Carlos Mendonça de Barros ,
engenheiro e economista, é
diretor-estrategista da Quest
Investimentos. Foi presidente do BNDES
e ministro das Comunicações. Escreve
mensalmente às segundas.

(US$ 21 bilhões), seguido por Co-
lômbia (US$ 5 bilhões). No fim de
2010, os grupos voltaram a inves-
tir com força, como o Bimbo, que
comprou a divisão de pães indus-
triais da Sara Lee, dos Estados
Unidos por quase US$ 1 bilhão.

As multilatinas chilenas tam-
bém se mostraram particular-
mente ativas, mesmo em 2009,
ano de colapso dos países da Or-
ganização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OC-
DE). Nesse ano, as multilatinas
chilenas promoveram aquisições
no valor total de US$ 8 bilhões.
Em 2010, o volume superou os
US$ 5 bilhões, levando o estoque
acumulado de investimentos ex-
ternos diretos (IED) do Chile no
exterior a mais de US$ 50 bilhões.
De fato, o ano de 2010 viu o nasci-
mento de um gigante na aviação
mundial, com a fusão entre a chi-
lena LAN e a brasileira TA M . Por
sua parte, a Sonda, maior empre-
sa de tecnologia da região adqui-
riu apenas em 2010 três empre-
sas, duas delas no Brasil (Te l s i n c e
Softeam), além da empresa mexi-
cana NextiraOne México S.A.

A esses países também se so-
maram o Peru e Colômbia. O gru-
po Santo Domingo é hoje em dia
um dos principais acionistas da
S A B M i l l e r, uma das maiores cer-

vejarias do mundo, de origem in-
glesa e sul-africana. No Peru, se
destacam os grupos R o m e r o,
Brescia e Añaños. Na Colômbia
esse caminho é seguido por em-
presas como Cementos Argos,
Grupo Nacional de Chocolates
(GNC), Organización Terpel e Sa -
l u d c o o p. Em 2010, as empresas
colombianas totalizaram aquisi-
ções superiores a US$ 3 bilhões,
cifra abaixo do recorde do ano de
2005 (US$ 4,6 bilhões), mas sig-
nificativa do processo de inter-
nacionalização desempenhado
pelos grupos colombianos, lide-
rados pelo Banco de Bogotá (que
em 2010 realizou a maior com-
pra na história de uma empresa
colombiana no exterior, mais es-
pecificamente na América Cen-
tral), Empresas Públicas de Me-
dellín e ISA.

O fenômeno das multilatinas
está em aceleração.

De acordo com o Boston Con-
sulting Group (BCG), já há cem
multilatinas, com sede em oito
países latino-americanos, que
operam internacionalmente e lu-
cram pelo menos US$ 500 mi-
lhões. O Brasil tem 34 empresas
nesse grupo, à frente do México
(28) e Chile (21). A seguir, relati-
vamente longe, estão Argentina
(7), Colômbia (5) e Peru (3). Por

enquanto, esse grupo de multila-
tinas concentra sua atividade in-
ternacional no continente ameri-
cano, com 110 presenças interna-
cionais na região e 51 nos Estados
Unidos. Agora também há outros
continentes, particularmente a
Europa (33 implantações) e Ásia
(28). Também começam a apare-
cer novos destinos, como o conti-
nente africano (12, a grande
maioria de grupos brasileiros).

Não será surpresa, diante de tal
dinâmica, que vejamos em breve
algumas dessas multinacionais
irromperem com força na Espa-
nha e outros países europeus. Isso
poderia constituir uma oportuni-
dade em particular para a Espa-
nha, que poderia se transformar
na plataforma de entrada na Eu-
ropa para algumas dessas multi-
latinas. Por enquanto, estão ater-
rissando com matrizes europeias
em Lisboa, Londres ou Paris. Por
que não imaginar, no entanto,
que, assim como a mexicana Ce-
mex ou as brasileiras Alpargatas e
Gerdau, agora não instalem suas
matrizes europeias em Madri,
Barcelona ou Bilbao?

Javier Santiso é professor de economia
na escola de administração Esade e
diretor do Centro de Economia e
Geopolítica Global da Esade

Cartas de
Le i to re s

A década das multilatinas

Frase do dia

Biodiesel
“A matéria ‘Indústria de biodie-
sel quer aumento da mistura pa-
ra ampliar fatia do mercado’, pu-
blicada em 15/07 está muito coe-
rente com o momento econômi-
co do segmento e merece um
complemento. A cadeia de pro-
dução de biodiesel está direta-
mente relacionada à oferta de
matéria-prima disponível, ou se-
ja, o biodiesel depende de óleo
vegetal para ser produzido, óleo
que é extraído de diversas fontes.
Como muito bem observado por
Ricardo Dornelles, a produção
de biodiesel hoje tem como prin-
cipal matéria-prima o óleo de so-
ja, criando uma dependência
dessa cultura. Criar alternativas à
soja é o desafio brasileiro, incen-
tivando a produção de outras
oleaginosas como girassol, ma-
mona, amendoim e canola. A
principal alternativa à soja, que
não foi citada na reportagem, é o
caroço de algodão, com proje-
ções de safra histórica para 2011,
representada por um aumento
de mais de 75% em sua produ-
ção. O caroço de algodão é uma
oleaginosa de fácil acesso, forne-
ce teor de óleo semelhante à so-
ja, gera subproduto com valor de
mercado e não compete com a
alimentação, como a soja. Assim,
o óleo de caroço de algodão é
hoje o mais competitivo para a
produção de biodiesel, do ponto
de vista econômico, permitindo
fundamentar o aumento da mis-
tura do biodiesel no óleo diesel,
gerando demanda que acompa-
nhe a capacidade industrial
atual do segmento.”
Giovana Gonçalves Vinha
CEO – Agrovigna S/A

Bons médicos
“Assim até eu quero ser socialista
bolivariano. Quando a coisa aper-
ta, como no caso do câncer do co-
mandante Chávez e do presidente
Lugo, é só procurar o melhor trata-
mento, com o que há de mais mo-
derno e eficiente, seja ele de ori-
gem capitalista ou imperialista”.
Luiz Nusbaum
l n u s ba u m @ u o l . c o m . b r

IC M S
“Os Estados Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás (primeiro) e
o Distrito Federal, acostumados
a dar benefícios fiscais com o
ICMS de crédito de outros Esta-
dos, bem como promover o pas-
seio fiscal de mercadorias por
conta da diferença na alíquota
interestadual de 12% a 7%, que-
rem continuar a farra propondo
alíquotas de 7% a 2%, ou seja,
mantendo os 5% que permitem o
passeio fiscal.

O Supremo Tribunal Federal
(STF) já julgou benefícios conce-
didos por vários estados incons-
titucionais. Está na hora dos go-
vernadores que se apropriavam
do ICMS de outros Estados terem
um mínimo de vergonha”.
Ronaldo José Neves de Carvalho
ro n e @ ro n e a d m . c o m . b r

It á l i a
“A crise italiana não é econômi-
ca. É ética e política”.
Magalih M. Almeida
magalihmendes @gmail.com

Não será surpresa
vermos algumas dessas
empresas irromperem
com força na Europa.
Isso poderia constituir
uma oportunidade em
particular para a
Espanha, que poderia se
transformar na
plataforma de entrada
na Europa para algumas
dessas multinacionais
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