
Economia mexicana: o perigo de dormir ao lado de um elefante  

As previsões pessimistas sobre a economia mexicana se cumpriram. A economia do país, 
seguindo na esteira da economia dos EUA, seu principal parceiro comercial, desabou. O México 
é atualmente a nação latinoamericana mais afetada pela crise econômica. O PIB do primeiro 
trimestre caiu 8,2% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Instituto Nacional de 
Estatística, Geografia e Informática (INEGI). O ministro mexicano da Fazenda, Agustín 
Carstens, complementou esses dados com declarações sobre a expectativa para 2009, já 
ajustada: a contração do PIB será de 5,5%, em vez dos 4% estimados anteriormente. 

O ministro acrescentou que as perspectivas para o restante do ano também não são muito 
alentadoras no que se refere à produção, ao emprego e a outros indicadores se comparados às 
cifras positivas do ano passado, isto é, “no período anterior à etapa mais profunda da crise”. 
Esse é o maior obstáculo para a economia mexicana desde 1995, quando, no segundo 
semestre daquele ano, a economia caiu 9,2% em meio à crise da Tequila. Tal situação se 
verificou no final de 1994, quando o governo mexicano decidiu desvalorizar a moeda, 
provocando com isso fuga de capitais para vários países e a suspensão virtual do 
financiamento externo voluntário. Os EUA colocaram à disposição do México um fundo de US$ 
20 milhões e, no final de 2005, a situação havia se normalizado. 

Para Mauro Guillén, diretor do Instituto Lauder da Wharton, “o problema do México é sua 
extrema dependência do mercado americano. Quase 90% das exportações mexicanas são 
destinadas ao gigante do norte. Contudo, acrescenta, “embora a situação seja bastante 
delicada, pelo menos os bancos não enfrentam problemas. Essa é a grande diferença em 
relação a 1994-95”. Juan Carlos Martínez Lázaro, professor da Escola de Negócios Instituto de 
Empresa (IE), concorda com seu colega da Wharton e acrescenta que o problema da gripe 
A/H1N1, ou gripe suína, aprofundou uma queda que, por si só, já era muito significativa. “Os 
prognósticos eram de que a economia cairia, a princípio, 3%, mas esse percentual passou bem 
depressa para 4,5%. Agora já se fala com muita certeza em 5%, e há analistas que acreditam 
que essa queda será de cerca de 7%. O fato é que a economia mexicana passará por uma 
contração muito forte.” 

A gripe A: mais lenha na fogueira 

Os dados do primeiro trimestre apresentados pelo INEGI não levam em conta o efeito da gripe 
suína, cujo impacto sobre o México e sobre sua capital foi muito duro. A doença, além de tirar 
a vida de muitas pessoas e deixar atrás de si milhares de outras infectadas, obrigou as 
autoridades a fecharem — durante quase duas semanas — as escolas, universidades, 
escritórios, restaurantes e centenas de espaços públicos da capital para evitar o alastramento 
do contágio pelo vírus. 

Martínez Lázaro observa que a gripe está prejudicando, principalmente, o setor de serviços, 
“possivelmente menos afetado pela atual crise econômica do que o setor industrial, que é o 
grande segmento exportador”. O professor do IE explica que o setor de serviços era o ás que 
as autoridades mexicanas tinham na manga para enfrentar a recessão. “O governo esperava 
que a demanda interna suprisse a queda do setor externo, mas os efeitos da gripe foram 
terríveis, e não só para o turismo — o que, por outro lado, foi bom para os países vizinhos do 
Caribe, como Cuba e a República Dominicana —, mas também para as escolas, que tiveram as 
aulas paralisadas. Houve prejuízos também para o comércio, para os espetáculos etc. O setor 
de serviços representa 65% do PIB mexicano.” 

 



Não é de estranhar, portanto, que os analistas esperem uma piora dos números do PIB no 
segundo trimestre em função da grupe suína. Ignácio Trigueros, professor do Instituto 
Tecnológico Autônomo do México e analista da Red Econolatin, disse no relatório conjuntural 
de maio que o surto da gripe — levando-se em conta a evolução da epidemia e experiências 
semelhantes em outros países — seria breve, de três a quatro meses, e pouco significativo. 
Trigueros calcula que, por esse motivo, o PIB do país deverá cair 0,3%, embora outros 
especialistas afirmem que esse percentual poderia chegar a 5%, num possível prejuízo total de 
US$ 2,2 bilhões nos próximos meses. 

Trigueros dá uma amostra disso: quando soou o alarme por causa da gripe suína, as empresas 
de turismo, comércio e serviços da capital mexicana calculavam perdas diárias de 42 milhões 
de euros. Diante desse quadro, os especialistas se dividiram diante da resposta do governo: 
para Robert Tornabell, professor de finanças da ESADE, “os planos de socorro do governo 
foram insuficientes porque exigiam um plano de emergência”. Já Martínez Lázaro acha que a 
gestão da crise foi boa. “Quando o problema apareceu, o presidente assumiu a situação 
pessoalmente, agiu muito bem, tranqüilizando a população pela TV. Trata-se de um problema 
difícil, mas que está sendo administrado de maneira adequada.” É o que pensa também Carlos 
Malamud, pesquisador chefe para a América Latina do Real Instituto Elcano, para quem a 
coordenação da ação do governo federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios foi 
bastante eficaz. “Foram tomadas medidas muito duras que permitiram lidar com o problema. 
Foi boa a reação diante da surpresa e da novidade. Assim, uma coisa que podia ter 
consequências catastróficas se transformou em algo relativamente administrável.” 

“Os perigos de dormir ao lado do elefante” 

A grave recessão dos EUA contribuiu para a queda da demanda externa e das receitas 
derivadas das exportações, do turismo e das remessas mexicanas. As contas públicas do país 
contabilizam um déficit de US$ 25 bilhões. 

Tornabell resumiu da seguinte forma a forte dependência do México do seu vizinho do norte: 
“Dormir ao lado de um elefante pode ser perigoso.” Ele explica que o Canadá, o outro sócio 
dos EUA no tratado de livre comércio do Nafta (North American Free Trade Agreement), se 
queixa da chuva ácida que chega ao país oriunda da indústria metalúrgica do seu vizinho ao 
sul, mas graças a ele vende toda a sua produção de petróleo e de gás natural. Por outro lado, 
as fábricas do Canadá vivem da demanda dos EUA. “O mesmo se pode dizer do México. O 
Nafta foi um sucesso, já que trouxe novas indústrias dos EUA para a fronteira, criando 
emprego e, o que é mais importante, transferência de tecnologia. Em outras palavras, 
melhorou a produtividade, assim como o know-how das fábricas que trabalham para os EUA, 
porque tiveram de adotar procedimentos mais rigorosos.” 

Tornabell acrescenta que a dependência mexicana dos EUA é absoluta. “O petróleo e o gás 
natural são vendidos quase que totalmente para os americanos. Os turistas vêm 
principalmente dali etc.” Isso explica por que os especialistas consultados exigem uma maior 
diversificação na economia mexicana. No caso específico do turismo, o professor da ESADE 
observa que “é preciso diversificar para que haja mais turistas europeus e, sobretudo, da 
Espanha. O México pode competir porque o peso está desvalorizado — as moedas do Brasil e 
do México se desvalorizaram de maneira significativa por causa da crise — e, embora os 
preços não sejam tão baixos quanto em Cuba ou na República Dominicana, o turismo 
mexicano tem ingredientes culturais apreciados por espanhóis, alemães e franceses. É mais do 
que simplesmente tequila, praia e sol”. E acrescenta: “Um tratado com o Brasil ajudaria ambos 
os países e reduziria a dependência dos EUA. Ajudaria também a estreitar relações com a 
Europa usando a Espanha como ponte, especialmente se essa fosse uma relação de mão 
dupla.” 



Contudo, o México tem um problema sério, observa Tornabell: “A produção de petróleo é 
menor a cada ano, e também a de gás natural. Se essa situação persistir, o México acabará se 
tornando importador líquido de petróleo. Não se investiu suficiente para que a Pemex, a 
petroleira estatal, aumentasse seu capital, sua tecnologia, de modo que pudesse fazer 
extrações em alto mar, no Golfo do México, onde há petróleo.” Tornabell assinala que pode 
acontecer ao México “o mesmo que aconteceu ao Reino Unido, dono de grandes poços de 
petróleo no Mar do Norte, mas que estão se esgotando. Passados 20 anos, hoje o país importa 
petróleo. O petróleo do México, depois de 70 anos de exploração, chegou ao seu limite”. 

Por outro lado, o canal das remessas também enfrenta dificuldades. Ele é hoje a principal fonte 
de receitas do México. Graças às remessas, observa Martínez Lázaro, “o México recebeu US$ 
25 bilhões dos EUA. No ano passado, a retração foi de 10%; no primeiro trimestre deste ano 
houve uma queda de cerca de 5%. As remessas são fundamentais para o equilíbrio da balança 
de pagamentos.” De acordo com um relatório de maio do FMI intitulado “Perspectivas 
econômicas: as Américas” [Perspectivas Económicas: Las Américas], as remessas para a 
região começaram a desacelerar em meados de 2006. Todavia, com o aprofundamento da 
deterioração da economia mundial, a desaceleração se intensificou nos últimos tempos, 
levando a economia de alguns países a se contrair. Contudo, no caso da Colômbia e do México, 
o relatório diz que “a forte desvalorização da moeda nos últimos meses atenuou ou neutralizou 
a desvalorização em dólares das remessas, porém esse lucro foi prejudicado pela queda 
contínua das receitas em dólares”. 

O problema do México, acrescenta Martínez Lázaro, é que a todas essas coisas é preciso somar 
a queda do preço e das exportações do petróleo, “que são de 10% a 15%, o que é muito 
importante do ponto de vista fiscal (já que representam em torno de 30% das receitas fiscais); 
a queda do volume e do valor dos manufaturados; a queda dos investimentos estrangeiros — 
em torno de 36,5% — em relação ao mesmo período do ano anterior. Tudo isso somado ao 
problema da gripe complica o panorama”. “O México compete com a China em vendas para os 
EUA, porém as empresas chinesas estão avançando muito, não só em custos, mas também em 
sofisticação tecnológica e comercial.” 

Contudo, Trigueros abre uma fresta de esperança em meio a esse cenário sombrio. “Os dados 
de exportação dos manufaturados já não mostram a queda rápida registrada em fins do ano 
passado. Por outro lado, ao longo do primeiro trimestre, o investimento público foi ganhando 
força, e é certo que terá um impacto positivo sobre a indústria da construção. Isso já se 
refletiu na melhoria de alguns indicadores de opinião relativos ao início do segundo trimestre, 
embora não tenha sido de magnitude suficiente para sugerir que a contração da economia 
tenha cessado.” 

Trigueros acredita que, levando-se em conta o impacto da gripe, “é bastante provável que a 
economia continue em queda somente até o terceiro trimestre, que parece mais palatável na 
medida em que vários fatores que no passado recente geraram grande incerteza em relação 
ao cenário internacional, como a questão da saúde financeira dos EUA, começam a ceder. Ao 
mesmo tempo, no cenário financeiro interno, é possível prever uma situação mais positiva”. 
Este último fator se deve, em parte, ao fato de que com os recursos de que dispõe o governo 
graças a linhas de crédito do FMI e à ajuda do Fed americano, seria possível contornar 
moderar, até o fim do ano, os entraves decorrentes da contração dos fluxos de capitais. Além 
disso, “o calendário das finanças públicas mostra que a pressão do governo sobre os recursos 
financeiros domésticos no primeiro trimestre foi anormalmente alta”. 

 



Com relação à inflação, Trigueros segue apontando alguns problemas relacionados 
principalmente à desvalorização do peso em relação aos níveis registrados na maior parte do 
ano passado — embora, em sua opinião, as perspectivas para 2010 sejam bastante favoráveis.  

“É de se esperar que, no final do ano, a inflação fique próxima da meta do banco central e 
que, portanto, o ciclo de relaxamento monetário se estenda por vários meses”. Seja como for, 
Trigueros acredita que a recuperação da economia mundial será lenta, “portanto a retração da 
economia mexicana este ano pode chegar a 5%”. 

Por fim, Martínez Lázaro faz referência a um fator que condiciona a situação econômica, mas 
que, em sua opinião, é absolutamente necessário: a luta contra o narcotráfico por parte do 
governo. Ele explica que essa luta sem tréguas se parece bastante com a travada pela 
Colômbia nos anos 90. Para Malamud, porém, o narcotráfico de diferentes países tem 
características distintas: na Colômbia, há o terrorismo das FARC, de ideologia marxista; no 
México, há a corrupção. No caso mexicano, diz ele, “não há um componente político, o que 
facilita a repressão. A prisão, na semana passada, de mais de 20 pessoas que ocupavam 
cargos políticos deixa claro que a corrupção permeia todo o sistema político”. 

Para Tornabell, o governo precisa introduzir medidas mais liberadoras. “Se nacionalizarem o 
petróleo, acabarão sem petróleo.” Além disso, “o México precisa criar mais empregos, o que 
seria possível com a indústria do petróleo, do gás natural, do turismo [...] O país tem uma 
excelente classe empresarial, boas universidades, gente muito bem preparada.” 

Martínez Lázaro conclui chamando a atenção para o fato de que a dependência em relação aos 
EUA é uma faca de dois gumes: “Não foi uma coisa boa, mas é preciso também levar em conta 
que, quando a economia americana começar a se recuperar, o México será também o primeiro 
país latinoamericano a sair da crise.” 
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