
América Latina

Os novos emergentes
Colômbia, Costa Rica, Panamá, El Salvador e República Dominicana trabalham

para se tornar mercados promissores e atrair investimentos

Países centro-americanos e do
norte andino da América do
Sul, nos últimos cinco anos,

trabalham para mudar definitiva-
mente a antiga imagem de constan-
tes focos de instabilidade política,
de atraso econômico e problemas
sociais permanentes. Querem ser
considerados novos mercados,
confiáveis pólos de atração de
investimentos.

Os novos pretendentes a emer-
gentes nas Américas Central e do
Sul são realistas. Estão distantes
dos considerados tigres do merca-
do. Mas, quem sabe, após muitas
reformas econômicas e com legis-
lações próprias de livre mercado já
possam ser vistos como filhotes de
puma. Com esse objetivo, iniciam
novas estratégias empresariais e
diplomáticas para conquistarem
novos parceiros e tornarem fiéis os
investidores já existentes.

O "bloco" dos novos emergen-
tes, como está sendo chamado pelo
mercado, é constituído por Colôm-
bia (América do Sul), Costa Rica,
Panamá, El Salvador e República
Dominicana (América Central). A
Costa Rica é exceção nesse grupo.
É a democracia latino-americana
mais antiga. Independente desde
1821, nunca sofreu golpe de esta-
do ou assistiu ao deprimente espe-

táculo político de generais, através
de quarteladas, receberem a faixa
presidencial.

As palavras de ordem entre
políticos, diplomatas e empresários
nestes países são dar garantias ao
mercado, oferecendo-lhe regras
claras e estáveis para .negócios,
contratos e investimentos, promo-
ver o livre comércio e o desenvol-
vimento social e afastarem-se das
aventuras políticas que assolam a
América do Sul. Do general vene-
zuelano Hugo Chávez, do líder
boliviano Evo Morales e do inte-
lectual populista equatoriano
Rafael Corrêa, as gri-
fes da nova e já arcai-
ca esquerda latino-
americana, estes paí-
ses emergentes que-
rem distâncias po-
líticas. Contudo, prag-
maticamente, como
cabe ao figurino mo-
derado, sem rompi-
mentos econômicos
com esses governos
populistas.

A Costa Rica e o
Panamá exibem como diferencial
seus tratados bilaterais com os
Estados Unidos e suas relações pri-
vilegiadas com países do Extremo
Oriente, leia-se China e Coréia do

Sul e o bom relacionamento com a
União Européia. Ambos possuem
acordos comerciais de exportação
para os Estados Unidos, ao mesmo
tempo que se colocam abertos a
parcerias com o setor privado do
Brasil no sentido de que o empre-
sariado brasileiro opte pelas vanta-
gens por ambos oferecidas no
comércio com a América do Norte
via mecanismo conhecido como
reexportação com taxas zero.

"O empresariado brasileiro pre-
cisa deixar de ver a Costa Rica
como um mercado de apenas qua-
tro milhões de pessoas (população

do país). Temos,
: além do nosso, um

mercado com mais
de 300 milhões de
pessoas, o america-
no, para quem vende-
mos de tudo, sem
tarifas. A China já
aprendeu este cami-
nho e se utiliza de
nossas vantagens co-
merciais bilaterais
com os Estados Uni-
dos", afirma Maria

Amélia Hidalgo Zamora, cônsul
geral da Costa Rica no Brasil.

Em reunião organizada pelo
Fórum de Líderes no World Trade
Center em São Paulo, representan-
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MAURÍCIO ACERO
Colômbia mantém crescimento a taxas
próximas a 8% ao ano

tes consulares e comerciais destes
países convergiram suas opiniões
quanto à necessidade de o Brasil
mudar de postura nos respectivos
comércios bilaterais. No caso
panamenho, a situação é evidente.
Desde a construção do Canal do
Panamá no início do século XX,
quando trabalhadores chineses
foram trazidos como mão-de-obra
barata para o país, estabeleceu-se
no Panamá uma colônia chinesa
com importante peso local. Com
isso, hoje, o país beneficia-se do
comércio bilateral com a China e
introduz produtos chineses nos
Estados Unidos a tarifas zero. Os
panamenhos, assim como colom-
bianos e costarriquenses queixam-
se do descaso com que o Brasil tra-
ta as relações bilaterais com seus
países. Crítica que o governo reba-
te, dizendo que o Brasil negocia em
alto nível com cada um deles.

Por outro lado, tanto Costa Rica
como Panamá e a Colômbia apre-
sentam atrações para novos investi-
dores e parceiros. Há um "boom"
econômico nos países. A Colôm-
bia, por exemplo, como afirma
Maurício Acero Montejo, cônsul

em São Paulo, o crescimento eco-
nômico é mantido a taxas próximas
de 8% ao ano. Segundo ele, desde
1989 o país apresenta taxas de
crescimento da economia positi-
vas. Mais: as recentes medidas na
área de segurança,pública fizeram
a criminalidade urbana local cair
de 47 casos por mil em 2003 para
15 casos por mil em 2006.

Nesse sentido concorda o exe-
cutivo Felipe Montoro Jens, da
área internacional da Norberto
Odebrecht, também participante da
reunião do Fórum de Líderes. Ele
considera que a redução da crimi-
nalidade deve ser exibida ao
empresariado brasileiro, para reti-
rar as incertezas pessoais quanto a
investir nestes países. A Odebrecht,
presente no- Panamá construindo
uma rodovia, que ligará o Atlântico
ao Pacífico paralelo ao Canal do
Panamá não tem dúvidas. "Lá e na
Colômbia nunca tivemos problema
maior de segurança"

O que alavanca hoje o cresci-
mento econômico da Colômbia
(segunda maior população da A-
mérica do Sul, 45 milhões de
habitantes, atrás apenas do Bra-
sil)? A resposta vem do diretor do
Escritório Comercial do Governo
Colombiano em São Paulo, Carlos
Rodríguez. Segundo ele, o país
possui uma larga tradição empre-
sarial e industrial. A expansão
econômica do país provém do
século XIX e se manteve.

Outro segredo: a longa tradição
educacional, intelectual e cultural
do país. A taxa de analfabetismo é
baixa, cerca de 7% da população e
o índice de leitura de livros por

MARIA ESTELA DA LA GUARDIÃ
Panamá recebe muitos investimentos
chineses por causa do Canal

habitante/ano atinge 16. É o maior
da América Latina, superando paí-
ses tradicionais como México e
Argentina, e dá uma tremenda
goleada nos mirrados 1,4 livros
lidos por habitante/ano no Brasil.
Números que explicam facilmente
a popularidade de autores como
Ricardo Gamboa e Conrado Zuloa-
ga, o teatrólogo Enrique Buena-
ventura e sua maior estrela cultural
o Prêmio Nobel de Literatura
Gabriel Garcia Márquez.

A Costa Rica possui a menor
taxa de analfabetismo da América
Latina e a segunda das Américas
(apenas atrás do Canadá): 97%. A
alta escolaridade de seus habitantes
e a facilidade de, além disso, pode-
rem ir estudar em universidades
americanas e européias causam
interesse em empresas de ponta.

A cônsul geral do Panamá em
São Paulo, Maria Esteia de Ia
Guardiã, acredita ser importante
estreitar os laços comerciais. Afir-
ma que seu país investe mais de
USS 5 bilhões na remodelação do
canal, que agora é panamenho.
Com isso, o canal terá o segundo
maior porto do mundo e o principal
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* FELIPE MONTORO JENS
Odebrecht atua no Panamá e na
Colômbia, sem problema de segurança

ponto ligando os oceanos Atlântico
e Pacífico, por onde transitam cer-
ca de 25% das cargas globais.

Conseqüência dessa transfor-
mação, o país possui hoje um volu-
me considerável de licitações inter-
nacionais para equipamentos, pro-
dutos e serviços. E, naturalmente,
procura novos parceiros, que lhe
levem tecnologia, recursos finan-
ceiros e serviços qualificados. Den-
tro dessa perspectiva, o panorama
educacional do Panamá evoluiu
nos últimos cinco anos. O índice de
escolaridade absoluto cresceu cer-
ca de 7% nos últimos três anos.

"O Panamá vem recebendo
muitos investimentos chineses,
principalmente em torno do canal.
Investimentos, que estão calcados
em uma estreita parceria estabele-
cida há mais de 30 anos entre o 

 Panamá e a China. O Brasil, apesar
dos últimos passos conjuntos, está
ainda muito atrasado", explica
Maria Esteia.

Os investimentos no ecoturis-
mo costarriquense e no Canal do
Panamá causam outro "boom" eco-
nômico em ambos os países. Essa
explosão é produto da expansão

dos respectivos mercados imobiliá-
rios, especialmente nos padrões de
luxo e alto luxo.

Para a cônsul, o empresário do
Brasil ainda não compreendeu essa
nova realidade, devido à desinfor-
mação existente no País a respeito
da América Latina e do norte da
América do Sul. Segundo ela, um
mercado imobiliário que cresce a
níveis superiores a 15% ao ano por
quatro anos consecutivos, como o
da América Central, deveria rece-
ber atenção maior de empresas bra-
sileiras do setor.

Crescimento alto do setor imo-
biliário também é realidade na
Costa Rica. A expansão do ecotu-
rismo nos anos 90, trouxe ao país
olhares estrangeiros ávidos por
desfrutarem aquela realidade mais
de-perto-Conforme afirmação de
Maria Amélia Hidalgo Zamora, o
setor imobiliário de seu país cresce
a taxas elevadas. Para o ano passa-
do e para o atual, os índices foram
e serão superiores a 21% ao ano.

Isto se deve a que a Costa Rica
transformou-se também no paraíso
dos executivos, investidores e inte-
lectuais aposentados dos Estados
Unidos que buscam clima mais
ameno e índices ínfimos de crimi-
nalidade. Concorre ainda para os
bons resultados a grande quantida-
de de vôos aos Estados Unidos.
Três horas em avião até o Texas.

"Temos interesse em que as
companhias de aviação brasileiras
e as agências de viagem indiquem
a Costa Rica a seus clientes. Mais
que isso, queremos que as empre-
sas imobiliárias e de turismo mon-
tem empreendimentos no país",

explica Maria Amélia.
Por sua vez, informa Carlos

Rodríguez, na área industrial, prin-
cipal no segmento de base, as side-
rúrgicas brasileiras fizeram diver-
sas aquisições locais. As duas
maiores foram realizadas pela Ger-
dau e Votorantim. Esta venceu uma
concorrência internacional contra
cinco companhias estrangeiras,
quatro delas brasileiras.

"O problema com o Brasil é que
ambos os países por muito tempo
ficaram de costas. Isso prejudicou
o desenvolvimento do comércio
bilateral e significativamente na
área de turismo", afirma Acero.

O ex-ministro da Agricultura,
diretor da Fiesp e professor da Fun-

* MARIA AMÉLIA HIDALGO
Costa Rica é caminho de reexportação
para os Estados Unidos

dação Getúlio Vargas/SP e da Uni-
versidade Estadual Paulista
(Unesp) Roberto Rodrigues expli-
ca que a atual ofensiva que o Brasil
desenvolve em torno do etanol tem
América Central e Colômbia como
pontos centrais. Há muitas simila-
ridades geográficas e de clima
entre as duas áreas e os países são
plantadores de cana-de-açúcar.

Para Rodrigues, a principal
estratégia do Brasil nestes países é
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criar um mercado para o combustí-
vel, de modo a que ele seja utiliza-
do também no setor interno de cada
país e na reexportação aos grandes
mercados consumidores. Com isso,
ele entende que será criada uma
cultura do etanol e das energias
alternativas, que facilitará a venda
dos produtos a estes países. Mais
além, possibilitará investimentos
do setor brasileiro de energias
alternativas naqueles países, para
futuras expansões. Rodrigues
entende que El Salvador, Costa
Rica e República Dominicana,
devido aos mencionados tratados
comerciais com os Estados Unidos
e Europa, abrirão portas mais facil-
mente ao produto brasileiro.

7 CARLOS RODRÍGUEZ
A Colômbia tem tradição empresarial
e industrial, desde o século XIX

O empresário brasileiro, diz
Rodrigues, pode estabelecer parce-
rias com estes países, inclusive
através de cooperações tecnológi-
cas. O status do etanol na cadeia
produtiva brasileira é privilegiado.
Em alguns dos países da América
Central, a cana é dirigida funda-
mentalmente à produção açucarei-
ra, menos rentável que o etanol. A
criação do mercado interno e das
políticas de reexportação do produ-

to aos centros mais desenvolvidos,
aumentará as vendas brasileiras.

Rodrigues estima que oito paí-
ses da América Central e do Caribe
poderão produzir etanol em escala:
El Salvador (o mais adiantado tec-
nologicamente), Honduras, Costa
Rica, Nicarágua, Panamá, Repúbli-
ca Dominicana, Belize e Jamaica.

Indo nessa esteira, a Fiesp e o
governo de São Paulo receberam
em junho uma missão da Repúbli-
ca Dominicana, que veio se fami-
liarizar com a matriz energética
brasileira do etanol. A Costa Rica
já anunciou uma adição de 7% de
etanol em mistura com a,gasolina a
partir do ano que vem.

Relações exteriores
O governo brasileiro, por seu

lado, considera que as relações
bilaterais com os países da Améri-
ca Central e a Colômbia caminham
muito melhor. Para o embaixador
Gonçalo de Mello Mourão, diretor
do Departamento da América do
Norte, América Central e Caribe do
Ministério das Relações Exteriores
do Brasil, a visita do presidente
Lula ao continente em 2005 possi-
bilitou uma reunião conjunta com
os presidentes de todos os países da
América Central.

O presidente Lula visitará ainda
este ano Honduras, Panamá, Nica-
rágua e Jamaica, para tratar do
relacionamento comercial, de um
reequilíbrio da balança comercial -
demasiadamente favorável ao Bra-
sil - e obviamente do etanol.

Para Mello Mourão, o Brasil
tem a grande vantagem de ter inte-
resse na região como um todo e

* ROBERTO RODRIGUES
Tecnologia pode estabelecer parcerias
do Brasil com estes países

não tem aliados preferenciais.
Segundo ele, o comércio conjunto
cresce paulatinamente até dobra-
rem hoje em relação ao que era há
dez anos. E revelou que o Brasil
pretende executar transferências de
tecnologia a esses países, sempre
dentro de acordos de cooperação
técnica compatíveis com a realida-
de de cada um dos países.

Sintetizando, embora ainda haja
muita distância entre o Brasil e os
países centro-americanos e norte-
andinos, há evoluções. Ambos os
lados reconhecem o fato. No entan-
to, faltam ao setor privado brasilei-
ro um maior conhecimento da
região e um entendimento de seus
potenciais econômicos. Principal-
mente porque os países têm rela-
ções comerciais distintas entre si
com Estados Unidos e Europa e
promovem mudanças em seus per-
fis políticos, culturais, econômicos
e sociais. Com isso, novos investi-
mentos estão por lá aportando.

Só falta o empresariado brasilei-
ro entender essa nova realidade e
ler os rumos da atual carta de nave-
gação dos investimentos internacio-
nais dentro da América Latina.

Text Box
Fonte: Fórum de Líderes, ano 10, n. 23, p. 13-17, jul. 2007.




