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NUM FILME CLÁSSICO de Walt Dis-
ney, intitulado "Os três cavaleiros", o o
Pato Donald recorre - e descobre - a
América Latina acompanhado de dois
bons amigos: o papagaio Zé Carioca, e o
galo mexicano Panchito. Na história, os
três personagens compartilham aventuras,
festas e profundos laços de amizade.

Se o filme abandonasse o terreno da
fantasia e se ajustasse à realidade polí-
tico-econômica que mantêm os países
representados, o mais provável é que
Zé Carioca e Panchito não fossem tão
amigos e compartilhassem apenas os
mesmos gostos pelas festas, pela arte e
pelo futebol. Entre estes dois personagens
existiria um véu de desconfiança, uma
sutil sensação de rivalidade, uma maneira
diferente de tratar o Donald (certamente,
tendo um Panchito mais interessado em
satisfazer e atrair a atenção do neurótico
pato norte-americano).

Um filme desses, quem sabe, poderia
se tornar um fracasso de bilheteria, mas
seria um fiel espelho das atuais relações
comerciais e políticas que existem entre
Brasil e México. São vínculos que, reco-
nhecem ambos países, poderiam ser mais
sólidos e proveitosos se os governos de
ambas nações dedicassem maiores es-
forços a fomentar essa relação, afirmam
os especialistas mexicanos e brasileiros.
Num futuro próximo se poderia filmar
uma história diferente.

No terreno econômico, Brasil e
México já podem narrar uma longa
história de intercâmbio comercial. E a
saga historicamente tem favorecido o

Brasil. "Os brasileiros têm sido muito
mais agressivos na sua incursão ao
mercado mexicano", diz Luz Maria
de Ia Mora, chefe da Unidade de Ne-
gociações Comerciais Internacionais
(Subdireção de Negociações Comer-
ciais) da Secretaria de Economia do
governo mexicano.

O ímpeto dos empresários brasileiros
colocou o País como o principal par-
ceiro comercial do México na América
Latina. E na melhor situação possível:
levando a parte boa da balança comer-
cial. Segundo dados da Secretaria de

Economia, desde 1990 - e com a única
exceção do período de 1995 a 1996 -, o
México tem uma relação deficitária com
a economia brasileira (US$ 3,14 milhões,
somente no período janeiro a agosto de
2006). Mesmo assim, o investimento
do Brasil em território mexicano é o
mais importante realizado por um país
latino-americano: US$ 203,2 milhões
acumulados desde 1994.

No México, o estado deficitário dessa
relação não preocupa muito o governo.

"O superávit brasileiro tem que ser visto
sem dramas nem exageros, existem coisas
que o país (México) requer e que preci-
sa obter de algum outro lugar", afirma
Carlos Fuentes Arriaga, coordenador dos
escritórios de representação na América
Latina do Banco Nacional de Comércio
Exterior (Bancomext).

Preocupa mais, ressalta, "o dinamis-
mo irregular da relação; ainda que seja
um fato que apresenta um melhor nível
do que o de 10 ou 15 anos atrás". A im-

48 AMÉRICAECONOMIA / 27 DE NOVEMBRO, 2006



pressão é compartilhada por Luz Maria,
da Secretaria de Economia do México,
que qualifica o vínculo como "limitado,
e com um potencial mal aproveitado;
e, por isso, o valor do comércio entre
os dois países é pequeno" (ao redor de
US$ 6 bilhões, para 2006).

A seu favor, o México só pode alardear
valor maior de investimento. Segundo
dados da Câmara Brasil-México da In-
dústria, Comércio e Turismo (BraMex,
com sede em São Paulo), desde 2000

as companhias mexicanas investiram
ao redor de US$ 10 bilhões em terra
brasileira. No entanto, dados da Secre-
taria de Economia mexicana colocam a
cifra em perspectiva: o montante cresceu
intensamente durante os últimos dois
anos (US$ 8 bilhões este ano) e o fez
da mão das grandes corporações do
México, por exemplo, América Móvil
(a operadora de celular de Carlos Slim),
Jugos dei Valle, a produtora de bebidas,
Fomento Econômico Mexicano (Fem-
sa), a fabricante de eletrodomésticos
Mabe e a Corporación Interamericana
de Entretenimiento (CIE, que possui
os melhores centros de espetáculos
de São Paulo, como CrediCard Hall e
Via Funchal). Quer dizer, ainda que o

valor do investimento direto favoreça
o México, são poucas as empresas que
se aventuram (ou podem aventurar-se)
no Brasil.

As relações comerciais entre o México
e o Brasil, que ambos lados reconhecem
como limitadas e pouco aproveitadas,
não sofreram uma deterioração maior
graças ao interesse dos próprios em-
presários brasileiros e mexicanos. Os
governos de ambos países pouco têm
contribuído à causa. "Em termos gerais,
o que prevalece é a vontade empresarial
- não a dos governos - de incrementar o
intercâmbio comercial", afirma Antônio
Carlos Mourão, presidente da BraMex,
em São Paulo.

No âmbito bilateral, México e Bra-
sil assinaram, em 1993, um Acordo de
Complementação Econômica, através do
qual se realiza boa parte do intercâmbio
comercial. Ainda que se reconheça, na
Cidade do México e em Brasília, que o
tratado é insuficiente, no curto prazo não
se prevê uma idéia nova e mais agressi-
va, além da instalação de uma comissão
binacional México-Brasil, em março

do próximo ano. "Entre as autoridades
econômicas, essa relação existe, mas é
superficial e não se percebe um grande
entusiasmo em ambas partes", assegura
Luz Maria.

De fato, é possível afirmar que a
falta de entusiasmo é a menor das
dificuldades. Antes, os governos do
Brasil e México terão que solucionar
algumas disputas recentes no terreno
do comércio internacional. Uma das
principais: a divergência com respeito
a uma possível área de livre comércio
em todo o continente americano. O
Brasil, membro do Mercosul, se opõe
à iniciativa dos Estados Unidos, que o
México respalda amplamente, de criar a
Área de Livre Comércio das Américas
(Alça). É uma disputa que - dizem nos
corredores do consulado mexicano - o
México tem cobrado na Organização das
Nações Unidas (ONU), ao não apoiar
a reforma no Conselho de Segurança,
que daria um assento permanente ao
Brasil.

Entretanto, para alguns especialis-
tas, a mudança de governo no México
representa uma boa oportunidade para
rever o intercâmbio bilateral e a rela-
ção político-diplomática. O presidente
mexicano, Felipe Calderón, sinalizou
que a América Latina voltará a ocupar
um lugar estratégico em sua agenda de
política exterior. "Meu governo terá uma
vocação latino-americana", afirmou em
diferentes ocasiões.

O desafio de Calderón será convencer
as autoridades brasileiras com ações
concretas. E a tarefa pode não dar certo,
já que no Brasil, bem como em outros
países da América Latina, se considera
que o México é um aliado incondicional
dos Estados Unidos e uma nação pou-
co interessada em olhar além das suas
fronteiras do sul.

Como exemplo, Jorge Eduardo
Navarrete, embaixador do México no
Brasil entre 1997 e 2000 e associado
do Conselho Mexicano de Assuntos
Internacionais (Comexi), recorda que
"no Brasil, a assinatura do Tratado de
Livre Comércio da América do Norte
(Nafta) se interpretou de forma ambi-
valente. Na realidade, o País aspirava
ser o primeiro país latino-americano em
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nômica com a nação mexicana. Como no
caso mexicano, o governo de Luiz Inácio
Lula da Silva terá que mandar claros
sinais de interesse; os que envia hoje,
diz Antônio Carlos Mourão, presidente
da BraMex, não são muito diferentes
aos do lado mexicano: não se descarta
a alternativa, mas há outras prioridades
na agenda política e econômica. "No
governo brasileiro vemos uma tendência
em direção aos países socialistas, como
Venezuela, e uma ênfase em mercados
como África, Europa e China. No caso
da relação Brasil-México, falta muita
vontade política", afirma.

Desta forma, tudo parece indicar que
o futuro da relação Brasil-México de-
penderá, em grande medida, de rever as
respectivas agendas de política exterior;
abrindo caminho para tratados de livre
comércio mais amplos, com fomento
às exportações das pequenas e médias
empresas brasileiras e mexicanas, maio-
res iniciativas de promoção empresarial
(dado o grau de desconhecimento que
ainda persiste nos círculos corporati-
vos de ambos territórios) e, sobretudo,
combatendo "a percepção da rivalidade
que existe entre ambas nações", diz o
ex-embaixador Navarrete.

Apesar de tudo, coincidem
os entrevistados no México e
no Brasil que qualquer esforço
será generosamente recompen-
sado. Hoje em dia, o comércio
entre os países, apesar das li-
mitações que existem, cresce
num ritmo anual de 20% (com
50% do intercâmbio comercial
relacionado com o setor auto-
motivo). Os analistas de ambos
países consideram que 20% é
apenas uma pequena parte do
verdadeiro potencial.

No terreno político-econô-
mico, uma maior aproximação
com o México daria ao Brasil
acesso aos mercados dos Es-
tados Unidos e Canadá, bem
como a alguns benefícios
dos múltiplos acordos de li-
vre comércio que o governo
mexicano assinou durante os
últimos anos.

Para o México, fortalecer
seu vínculo comercial e político com o
Brasil não só representaria mais dinhei-
ro como também permitiria enviar uma
clara mensagem ao restante das nações
latino-americanas: o México está muito
interessado no fortalecimento de suas
relações com o restante da América La-
tina. "O Brasil é a chave para a política
exterior mexicana na América Latina; é
o núcleo de uma relação frutífera com a
região. Se o México não consolida uma
boa relação com o Brasil, não construirá
uma relação sólida com América Latina",
afirma Navarrete.

Assim, o reeleito Lula e o recém-
empossado (e direitista) Felipe Calderón
estão às portas de uma oportunidade que
já foi desperdiçada no passado. E, para
a sorte de ambos, reverter a história não
exigirá grandes esforços. Uma atitude
mútua bastaria para iniciar a mudança,
como mostrar interesse em conhecer
melhor o outro. Além disso, Lula e
Calderón já contam com uma impor-
tante vantagem, a de seguir o caminho
traçado pelos empresários mexicanos e
brasileiros.

Zé Carioca e Panchito podem ser
amigos e parceiros de verdade. E podem
passar muito bem sem a intermediação
de Donald. •

Com Max Gonzales, de São Paulo

50 AMÉRICAECONOMIA / 27 DE NOVEMBRO, 2006

Text Box
Fonte: America Economia, p. 48-50. 27 nov. 2006.




