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A
geração de riqueza no Bra-
sil e no México correspon-
deu a 62% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) latino-ame-
ricano de 2008, segundo a
Comissão Econômica para
América Latina e Caribe

(Cepal). Os países movimentaram
US$ 1,57 trilhão e US$ 1,14 trilhão,
respectivamente. Contudo, o fluxo
bilateral deixa a desejar: US$ 7,4
bilhões no ano passado - cerca de
0,75% das correntes de comércio indi-
viduais somadas (US$ 371 bilhões e
US$ 617 bilhões). O baixo volume de
negócios preocupa, principalmente, a
indústria brasileira, que no decorrer
da última década expande o número
de destinos de seus produtos. O
México é "mercado prioritário" para
18 de 23 segmentos consultados pela
Fiesp, em 2007, à frente de Estados

Unidos e União Européia.
A solução apontada pelos brasilei-

ros para aumentar a troca bilateral é a
assinatura de um amplo acordo de
livre comércio. O tema centralizou as
discussões do Encontro Empresarial
Brasil-México, promovido pela Fiesp
em agosto. O seminário contou com
a participação do presidente mexica-
no, Felipe Calderón, que foi taxativo
ao afirmar que o acordo é tabu em
seu país. "Há muitos elementos que
devemos ponderar. É um tema com-
plexo e difícil", justificou, sem mais
detalhes. Mas o governante deixou a
questão em aberto, mostrando-se fa-
vorável ao tratado. "Vim a São Paulo
para dizer que queremos mais co-
mércio e mais investimentos entre
México e Brasil. Reafirmo minha
convicção de uma maior integração e
intercâmbio comercial, e um maior
fluxo de investimentos entre nossos
países", afirmou Calderón.

OBSTÁCULOS. O maior entrave está na
resistência de alguns setores mexica-
nos - como o químico e o eletroeletrô-
nico -, que temem perder seu mercado
interno para produtos brasileiros.
Embora estudo feito pela Fiesp aponte
que, por ser mais aberta que a nossa, a
economia mexicana seria bem mais
beneficiada. "No primeiro semestre, a
balança bilateral já registra um superá-
vit de US$ 20 milhões para o México",
ressalta Roberto Giannetti da Fonseca,
diretor do Departamento de Relações
Internacionais e Comércio Exterior
(Derex) da Fiesp.

Giannetti classifica o fluxo comer-
cial como "potencial", tendo em vista
o crescimento de 126% entre 2003 e
2008 - impulsionado pelo ACE55,
acordo que permitiu maior presença
do setor automotivo brasileiro no
mercado mexicano: US$ 2,1 bilhões
ano passado. "O intercâmbio com o
México representa apenas 1,3% do
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fluxo comercial do Brasil. Chegou o
momento de expandir mais as nossas
relações. Sobretudo no momento em
que nossas economias estão fragiliza-
das pela crise", enfatiza o diretor.

Apesar de já contar com 44 trata-
dos firmados com parceiros como
Israel, Japão e União Européia, o Mé-
xico não utilizou bem do seu diversifi-
cado pool de clientes. Como resultado,
a turbulência financeira internacional
sacode com mais força o país. "A crise
afetou principalmente economias vin-
culadas aos Estados Unidos, como é o
nosso caso", avaliou Calderón. "Expor-
tamos 82% dos nossos produtos para
eles e fomos mais afetados no setor
industrial. O automotivo, que é nossa
vértebra produtiva, sofreu queda de
50% na demanda", declarou. A Cepal
estima que o PIB mexicano de 2009
sofrerá a maior retração (-7%) entre 20
economias da América Latina e
Caribe. "Este é o momento para que as

FELIPE CALDERÓN: presidente
do México quer ampliar a integração
e o intercâmbio comercial e de
investimentos com o Brasil

economias, principalmente no caso do
México, altamente dependente de um
único país, passem por reestrutura-
ções a fim de evitar novos abalos", ava-
lia Mário Marconini, diretor de nego-
ciações internacionais do Derex. "A
aproximação com o Brasil se tornou
ainda mais estratégica e os mexicanos
já estão começando a enxergar nosso
mercado como potencial para diminuir
sua dependência da economia norte-
americana", conclui.

Sinal do que pode acontecer nos
próximos anos foi dado por Felipe
Calderón, ao reconhecer que "depois
de muitos anos de resistências recí-
procas" as maiores economias latino-
americanas estão dispostas a se apro-,
ximar. "Hoje, entendemos que as
oportunidades que temos como so-
ciedades estão numa maior e mais
profunda integração entre nossas
poderosas economias", garantiu o
presidente do México.
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