
pernambucano que deixou o Nor-
deste ramo ao Sul Maravilha e tor-

nou-se presidente, voltou a olhar para o
Norte, em busca de oportunidades. Sua
lógica é a seguinte: a crise econômica dos
Estados Unidos é uma oportunidade his-
tórica para estreitar as relações políticas
e comerciais com os vizinhos latino-ame-
ricanos, especialmente o México e a Ve-
nezuela, que têm uma relação de amor e
ódio (não necessariamente nessa ordem)
com os americanos. Na semana passada,
Lula aproveitou o Fórum Brasil-México e
o fechamento de acordos com a Venezue-
la, em Recife, para vender seu frevo lati-
no a quem interessa: os empresários da
região. Se a bússola política de Lula esti-
ver certa, muitos negócios de peso deve-
rão acontecer nos próximos anos entre os
dois países e o Brasil.

Dois deles acabam de começar em Per-
nambuco. O bilionário mexicano Ricardo
Salinas inaugurou, na quinta-feira 27, a
primeira loja de seu Grupo Elektra e, den-
tro dela, o Banco Azteca. Escolheu o Re-
cife para iniciar um projeto de varejo po-
pular que irá trazer investimentos de até
US$ 2 bilhões. "É o primeiro passo de
nossa grande viagem ao Brasil. Daremos
mais 1.500 passos nos próximos anos",
afirmou Salinas. Ele não vem sozinho.
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O presidente da Venezuela, Hugo Chá-
vez, com seus petrodólares, é outro que
aterrissou em Pernambuco. Na quarta,
assinou diversos acordos de cooperação
com o brasileiro e selou a sociedade entre
as estatais Petrobras e PDVSA. As pe-
troleiras irão construir e operar a nova
refinaria Abreu e Lima, na região de
Suape. O investimento é de US$ 4 bi-
lhões, dos quais a Petrobras irá entrar
com 60% e a PDVSA, com 40%. Lula
aproveitou a ocasião para elogiar Chávez
e cutucar o americano George W. Bush.
"'Quem foi o grande pacificador do confli-
to Colômbia e Equador? Foi Chávez", afir-
mou. Pouco depois, disse que conversou
com Bush sobre a crise do subprime. "Eu
liguei para ele para falar: 'Bush, o proble-
ma é o seguinte, meu filho. Nós ficamos
26 anos sem crescer e, agora, que a gente
está crescendo, você vem atrapalhar? Re-
solve a sua crise"', teria dito Lula.

Ao abrir o Fórum Brasil-México, Lula
conclamou os cerca de 300 empresários e
executivos presentes (mais de 100 eram
mexicanos) a investirem mais na produ-
ção e no comércio bilateral. "Não é social-
mente justo, não é economicamente cor-
reto, que as duas maiores economias des-
te continente, que as duas maiores popu-
lações deste continente, tenham uma ba-
lança comercial de apenas US$ 5 bilhões
de dólares", afirmou. Grandes corpora-
ções, como Telmex (dona da Embratel),
America Móvil (Claro), Femsa (Coca-
Cola, Kaiser e Del Valle) e o Grupo Sali-
nas já descobriram o que é que o Brasil
tem em setores ligados a serviços e con-
sumo. Agora, o desafio é atrair os investi-
dores em infra-estrutura, como energia,
rodovias e logística. "O PAC abriu muitas
oportunidades de investimento", disse a
ministra-chefe da Casa Civil, Duma
Rousseff, aos mexicanos presentes. Vá-
rios ministros, governadores e deputados
vieram-para o evento, organizado pelo
Fórum das Américas, do empresário Má-
rio Garnero, e pela Experience Media.

Os mexicanos gostaram do que viram e
ouviram. "O México tem tratados de livre
comércio com mais de 40 países. Os brasi-
leiros estão diante de uma oportunidade
histórica", disse à DINHEIRO Ernesto
Silva, executivo da Femsa e presidente
da Associação Empresarial Mexicana no
Brasil. "Os investimentos irão aumentar
nas duas mãos", acrescentou José Formo-
so, presidente da Embratel. O frevo lati-
no-americano está apenas começando.

DINHEIRO/548-02/04/2008 41

Text Box
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