


México se acostumou a olhar 
de baixo para cima para o 
grande vizinho do norte, os 

Estados Unidos, fosse num mapa ou 
numa comparação de cada economia. 
O peso americano para o México ain
da é muito grande (os EUA absorvem 
quase 80% das exportações mexicanas 
e respondem por metade das importa
ções), mas a direção do olhar mexicano 
está mudando. Vai de cima para baixo, 
mirando a imensidão dos 
países latino-americanos 
ao sul. Apesar da crimina
lidade ainda preocupante, 
decorrente da guerra con
tra o narcotráfico, o bom 
momento da economia do 
México após uma década 
difícil inflou sua autoesti-
ma e reorientou seu foco 
para as oportunidades co
merciais na América Lati
na. Nunca um presidente 
mexicano eleito escolhera 
a região para sua primeira 
viagem ao exterior. Enri

que Peña Nieto, que tomará posse em 
dezembro, começa nesta semana um ex
tenso giro latino-americano, passando 
por Guatemala, Colômbia, Brasil, Chi
le, Argentina e Peru. No encontro com 
a presidente Dilma Rousseff, marcado 
para a quinta-feira 20, Peña Nieto levará 
a mensagem de que o México quer o Bra
sil como parceiro para combater práticas 
protecionistas na região. "Em paralelo à 
luta contra a pobreza, devemos advogar 
por um comércio justo, mas livre" dis

se Pena Nieto em entrevista exclusiva a 
ÉPOCA (leia na página 62). 

Não é bem o que Dilma gostaria de 
ouvir. Depois de assinar um acordo de 
livre-comércio no setor automotivo com 
os mexicanos, em 2003, o governo bra
sileiro impôs em março deste ano cotas 
para a crescente importação de carros 
fabricados no México, cujo custo de 
produção é menor. Foi uma tentativa 
de frear o deficit na balança comercial 

com os mexicanos (US$ 
330 milhões em 2011), o 
primeiro após 13 anos se
guidos de superavits brasi
leiros (leia o quadro na pá
gina 64). "A imposição das 
cotas para os automóveis 
deu a impressão de que o 
Brasil deixa de cumprir 
acordos comerciais ante 
um cenário adverso. As 
montadoras planejaram 
investimentos no Brasil, 
na Argentina e no Méxi
co com base no acordo de 
2003. Não é simples desfa-

zê-los por causa de uma decisão política", 
afirma o executivo mexicano Eduardo 
Ragasol, presidente da Associação Em
presarial México-Brasil (Asemexbra). 

A disputa ocorre no momento em que 
o México está em ascensão no cenário 
externo, enquanto o Brasil vem perden
do parte do charme que o transformou 
numa das estrelas globais. Recentemen
te, a revista Forbes chamou o México de 
"El país dei futuro", em espanhol mesmo, 
parodiando o bordão pelo qual o Brasil • 



se tornou conhecido mundo afora. No 
artigo "Desculpe, Brasil, os investidores 
preferem o México", a Forbes diz que, em 
termos de retorno financeiro, o México 
"é o vencedor incontestável neste ano" 
na América Latina - até o dia 12 de se
tembro, a Bolsa de Valores do México 
subira, em média, 17% em dólar, contra 
uma queda de 4,2% registrada pela Bolsa 
brasileira no período. 

Segundo um relatório divulgado em 
agosto pela Nomura Securities, uma das 
maiores corretoras do Japão, o México, 
cujo Produto Interno Bruto (PIB) em 
dólar equivale hoje a mais ou menos a 
metade do brasileiro, poderá ultrapassar 
o Brasil e se tornar a maior economia 
latino-americana em 2022. "O México 
está se tornando uma opção cada vez 
mais atraente", afirma o brasileiro Tony 
Volpon, estrategista-chefe da Nomura 
para mercados emergentes e coordena
dor do estudo. O Banco Itaú também re
comendou a seus clientes internacionais 
o aumento dos investimentos no Méxi
co. "Hoje, o México está relativamente 
melhor que o Brasil", diz Paulo Corchaki, 
diretor da área de gestão de recursos do 
Itaú. Ele esteve no México há um mês 
para encontros com autoridades, empre
sários e executivos financeiros. 

Mais que qualquer outra razão, esse 
súbito entusiasmo com o México, em 
detrimento do Brasil, tem muito a ver 
com o desempenho econômico dos dois 
países nos últimos tempos. Enquanto a 
economia brasileira patina, depois de 
experimentar um forte crescimento na 
década passada, o México, que vinha em 
marcha lenta, voltou a crescer com vigor. 
Neste ano, de acordo com as previsões do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), a 
economia mexicana deverá crescer 3,6%, 
e a brasileira apenas 2,5%, reforçando 
uma tendência observada em 2011. No 
mercado financeiro, estima-se que o sal
to do PIB mexicano será de 4%, e o do 
Brasil abaixo de 2%. No ano passado, o 
México cresceu 4%, e o Brasil 2,7%. 

Na visão de muitos analistas, esse ce
nário está relacionado com a China. Na 
década passada, a economia brasileira 
surfou na onda das commodities, alavan
cada pela demanda chinesa. O México, 
que tem nos Estados Unidos seu princi
pal parceiro comercial, sofria com a con
corrência dos manufaturados chineses. • 
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