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Primeira Linha

A Europaduplica-seeminiciativas
nosmercadoslatino-americanos.A
maiorparte destas economias está
a crescer a taxas invejáveis e os vá-
riosgovernoseuropeusvêemdoou-
tro lado do Atlântico uma oportu-
nidade não apenas para exporta-
rem,mastambémparainternacio-
nalizaremassuasempresas. O pri-
meiro-ministroportuguêsjáagen-
douvisitas,emJunho,ao Peru(dia
18),Brasil(20a22)eColômbia(23).

Mariano Rajoyjá foi ao México
eColômbia.Masnaalturadaexpro-
priaçãodaRepsolnapetrolíferaar-
gentinaYPFrecebeu,ainda,apoios
doChile.EtambémoPerudeclarou
não haver perigo semelhante no
país.O Brasil preferiuaneutralida-
de,considerandoaexpropriaçãona
Argentinacomoassuntointernodo
país seu vizinho. Já a Venezuela
aplaudiu. E aBolíviaseguiu-a.

Aquestão da Argentina chegou
àsinstânciasinternacionais.Nasex-
ta-feira,aUniãoEuropeiaapresen-
tou queixa junto da Organização
MundialdoComércio(OMC) con-
tra as restrições argentinas às im-
portações,numplanoquevisapres-
sionar o governo de Cristina Kir-
chner. Aqueixa não diz respeito à
nacionalização,masteminícionela.
Fala das restrições comerciais. A
Argentinatemvindo afecharo seu
mercado às importações, para re-
forçaromercadointerno. Talcomo,
aliás,o Brasiltemvindoafazer,para
queixadealgunssectoresafectados.

Porestes dias, aAméricaLatina
divide-seentreospaísesmaisaber-
tosemaisfechados,queraonívelde
investimentos,queraonívelcomer-
cial. Segundo o levantamento da
Global Trade Alert, aArgentinaé o
país do mundo com mais medidas
proteccionistasadoptadas(197me-
didas).O Brasilsurgecom91acções.
Também no mapa da seguradora
AON,queanalisaosriscospolíticos,
a Argentina, a Bolívia e o Equador
surgem como tendo alto risco, en-
quanto a Venezuela é considerado

um país de muito alto risco. Estas
análises têm em conta as transfe-
rências monetárias, os incumpri-
mentos soberanos, a interferência
política,adisrupçãologística,osris-
cos legais e regulatórios e a violên-
cia. NaArgentina, só não existe ris-
codeviolência.MarianoGuerrero,
daAON,admitiuaoNegóciosqueno
próximo ano o risco da Argentina,
“muito provavelmente, vaisubir”.

Na recente visita do vice-presi-
dente europeu e comissário paraa
Indústria,AntonioTajani,aoMéxi-
coeàColômbia,ambosospaísescha-
maramaatençãoparaaaberturadas
economias,convidandooseuropeus
ainvestiremnosrespectivosmerca-
dos.CarlosBofill,presidentedaPro-
México,agênciaparaapromoçãode
exportações e internacionalização
mexicana, declarou ao Negóciosque
“o México cresceu a partir do mo-
mento em que se abriu ao mundo”.
Easmensagensvãonessesentido:o
México é um país aberto, por isso
bomparainvestimentos.

Se estes países abriramas portas
parainvestimentos europeus, tam-
bémocomissárioTajaninãosecan-
soudeapelaraoinvestimentomexi-
cano e colombiano, lembrando, re-
petidasvezes,queaEuropatem500
milhõesdeconsumidores.

Do Méxicochegavaamensagem:
opaístem28acordosdeinvestimen-
to recíprocos e 40 acordos paraevi-
taraduplatributação. “É muito im-
portante o México ter umaecono-
miaaberta”,declaravaBruno Ferra-
ri,ministrodaEconomiamexicano,
salientandoque“ospactosquesefir-
mamtêmdeserrespeitados,dando
segurançajurídica. Aqui honramos
anossapalavra”. No que recebeu o
aplausodeTajani: “naEuropasomos
contra proteccionismos, que é um
erro paraquem o faz”. Também da
Colômbia, amensagem nestamis-
são foide aberturae segurançajurí-
dica. O que tem sido sentido, disse-
ramao Negóciosváriasempresasnes-
te mercado.

A ECON OM I A DA AM ÉRI CA LATI N A

“Aqui honramos
a nossa palavra”

O proteccionismo
do Brasil está a ser
feito na alfândega. A

abertura de uma investigação pode
ser o primeiro passo na introdução
de medidas proteccionistas sobre as
importações brasileiras de vinho. Na
semana passada, o “El Pais” noticiou
o travão nas entradas de azeite. Já o
“Economist” apontou como foco de
preocupação a multa de 7,8 mil
milhões de euros que se pretende
impor à Chevron e a prisão de 17
gestores por derrame de petróleo. Os
comentadores norte-americanos
consideraram a sanção excessiva.

BRASIL
Proteccionismo faz-se
na alfândega

Países como o México, Colômbia, Peru ou Chile estão
a posicionar-se para atrair investidores estrangeiros,
distanciando-se da nacionalização argentina e do
proteccionismo brasileiro ALEXANDRA MACHADO amachado@negocios.pt

O que é
importante
é manter as
economias
abertas, porque
é a possibilidade
de crescer.

Carlos Guzmán
Bofill,
presidente
da ProMéxico,
fala
da abertura
do México.

A economia
do México
encontra-se
num dos
melhores
momentos
da sua história.

Bruno Ferrari,
ministro da
Economia do
México,
defende a sua
economia em
ano eleitoral.

O S M AI O RE S M E RCAD O S
DA AM É RI CA LATI N A

Políticas fecham países
Há várias medidas
que têm sido
tomadas pelo
Brasil, Argentina
e Bolívia, que
tornam estes países
mais fechados:
no Brasil, é ao nível
das importações;
nos outros dois
países, travam-se
investidores

Presidente: Felipe Calderón
Eleições: 1 de Julho 2012
População: 113,7 milhões
Investimento directo
estrangeiro (2011): 19 440
milhões de dólares
Crescimento PIB/2012: 3,6%
Exportações: 349 676
milhões de dólares (MUSD)
Importações: 361 067 MUSD

Presidente: Juan Manuel
Santos
Eleições: 2014
População: 46 milhões
IDE: 13 234 milhões dólares
Crescimento PIB/2012: 4,7%
Exportações: 56 954 milhões
dólares
Importações: 54 675 milhões
dólares

Presidente: Ollanta Humala
Tasso
Eleições: 2016
População: 30 milhões
IDE: 7659 milhões de dólares
Crescimento do PIB: 5,5%
Exportações: 46 268
milhões de dólares
Importações: 38 011 milhões
de dólares

Presidente: Sebastián
Piñera
Eleições: 2014
População: 17,2 milhões
IDE: 17 299 milhões dólares
Crescimento do PIB: 4,3%
Exportações: 74 199
milhões de dólares
Importações: 56 954
milhões de dólares

Fontes: Os dados do IDE são referentes a 2011 e são da CEPAL (Comissão Económica para a América Latina e Caribe); os dados das
projecções para o crescimento do PIB este ano são do FMI; e os dados das exportações e importações são da Organização Mundial
do Comércio.


