
Arrizurieta
é um nome

rcspcitadò"êntre os empresários
latino-ameri canos que chegam
a Miami. Eles costumam ser
"todo ouvidos" quando Arri-
zurieta presta assessoria na
hora de montar uma empresa
na cidade. Em um recente jan-
tar na Cidade do México, foi
assediado pelos participantes
curiosos. "Todos se aproxima-
vam para me perguntar: 'Invisto
em Miami agora ou só depois
da recessão?'", lembra o d Í retor
do Comité de Política Interna-
cional do escritório Akerman
Senterfitt. "A pergunta não era
invisto ou não invisto, mas
quando invisto."

Essa atitude é a prova de
que, segundo o consultor,
Miami continua valendo seu
peso em ouro como porta de
entrada aos EUA. A Câmara
de Comércio Venezueiana-
Americana de Miami tem
sido uma dás mais ativas na
recepção de novos membros.
Segundo estimativas da ins-
tituição, há cerca de SOO mil
empresários venezuelanos no
sul da Flórida.

Lope de Mendoza che-
gou há seis meses da cidade
venezuelana de Valência e já
tem sua "mini-multinacional",
como ele chama sua empresa
de serviços de design c ar-
quitetura high-cnd, a Martins
Design Center. De sua sede em

Boca Ratón, a 60 km ao norte
de Miami, Mendoza atende as
Américas Central e do Sul e
a Costa Leste dos EUA, onde
conta com escritórios de dis-
tribuição de seus produtos,
que incluem móveis e tapetes
criados por sua mulher. "Aqui
estamos no melhor dos dois
mundos", diz.

A história se repete com
grandes, médios e pequenos
negócios. Empresas colombia-
nas, peruanas, venezuelanas,
mexicanas, todas brigam por
um pedaço de uma torta de US$
928 bilhões representada pelo
poder aquisitivo hispânico nos
EUA em 2007 e que em 2010
poderá chegar a US$ l,2 trilhão,
segundo a empresa Santiago
Solutions Group.

E não é só. Miami continua
sendo um trampolim para
os mercados internacionais,
já que conta com uma das
melhores infra-estruturas da
região. Segundo cifras da
instituição governamental
Beacon Council, Miami atende
.a 150 cidades por via aérea e
a 250 por via marítima, o que
a converte em um verdadeiro
centro internacional.

Mas ultimamente têm surgi-
do sinais de ameaça à hegemo-
nia desse paraíso dos negócios.
Apesar de muitos empresários
latino-americanos continuarem
aterrissando em Miami, as
restrições a viagens e o melhor

clima económico e político na
América Latina têm contribu-
ído para que outros decidam
ficar na região. Exemplos de
países que se beneficiam com
essa tendência são Colômbia,
Panamá e Trinidad e Tobago,
segundo o pesquisador da
Universidade Internacional
da Flórida, Jerry Haar.

Além disso, Miami po-
de parecer um lugar muito
sofisticado e de difícil con-
solidação como mercado
para os empresários novatos,
motivo pelo qual muitos deles
se sentem atraídos por outras
cidades como Atlanta e Hous-

ton, onde também há grandes
comunidades multiculturais e
uma saudável infra-estrutura.
"Houston e Atlanta são territó-
rios virgens em comparação a
Miami", diz Haar. Para mostrar
a complexidade, basta dizer
que a cidade é sede de mais
de mil multinacionais.

"A concorrência é dura",
admite Camilo Duque, asses-
sor de empresas da Proexport
Colômbia, braço do Ministério
de Exportação colombiano,
com sede em Miami. É que
sobram motivos para a cidade
ter sido apelidada de capital da
América Latina.
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