
América Latina adia e cancela investimentos 
 
Projetos de investimentos bilionários estão sendo cancelados ou adiados por toda a América 
Latina, à medida que a turbulência financeiras nos países ricos gera incertezas sobre economia 
real da região. 
 
No México, o Ministério de Comunicações e Transportes estendeu o prazo para as empresas 
mostrarem interesse na disputa por Punta Colonet, o mais ambicioso projeto portuário na 
história mexicana. A obra, que resultará em um dos maiores portos do mundo e rivalizará com 
o complexo portuário de Los Angeles-Long Beach, deverá ter capacidade para 6 milhões de 
contêineres por dia e custará US$ 6 bilhões. 
 
Para o secretário de Transportes mexicano, Luis Téllez, a prorrogação está diretamente 
relacionada à agitação na fronteira norte. "As empresas que participam de concessões desse 
tipo [...] estão tentando resolver como financiar seu capital de giro, como renovar linhas de 
crédito e todos seus esforços estão focados nessas coisas", disse. 
 
O ministério de Tellez também adiou planos de construir um aeroporto de US$ 150 milhões 
para atender o destino turístico de Tulum, na península Yucatán. O ministro destacou que a 
decisão também é resultado da dificuldade das empresas com linhas de crédito. 
 
Economistas dizem que desarticulação financeira está se transmitindo para a região de várias 
formas, restringindo o apetite,, por investimentos. O crédito vem" secando, o que 
desencadeou fortes desvalorizações nas moedas de alguns países da região e prejudicou a 
captação em dólares de algumas empresas latino-americanas, As perdas com a negociação de 
derivativos cambiais por parte de algumas empresas elevou a pressão sobre as divisas e 
deprimiu mercados acionários. 
 
O momento económico difícil nos EUA e na Europa vem reduzindo a demanda por alguns 
produtos, o que leva a fortes "quedas no preço das commodities, das quais muitas economias 
latino-americanas são dependentes. Por fim, a crise minou a confiança econômica. 
 
Para algumas companhias, especialmente as expostas ao mercado habitacional americano e à 
crise do subprime, o desaquecimento começou cedo. A Arauco, companhia chilena de produtos 
de celulose e madeira, fechou sua serraria Lomas Coloradas no mês passado, demitindo 250 
funcionários. 
 
É a terceira serraria fechada pelo grupo nos últimos dois anos e "torcemos para que não 
tenhamos de fechar outras", disse seu porta-voz, Charles Kimber. Outros 300 postos de 
trabalho foram perdidos em outros encerramentos de atividade. 
 
Até mesmo companhias dependentes de demanda interna já estão sentindo o esfriamento. O 
Cencosud, grupo chileno que tornou-se um dos maiores varejistas latino-americanos, com 
supermercados e lojas de departamentos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, 
anunciou ter adiado indefinidamente investimentos regionais no valor de US$ 300 milhões 
devido à crise financeira mundial.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A15. 
 


