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Umpaísemeleições.Dia1deJulho,
o México vai a votos e esperam-se
mudanças. As sondagens apontam
para um regresso à presidência do
PRI (PartidoRevolucionárioInsti-
tucional),queesteve70anosnopo-
der, mas destronado por Vicente
Fox em 2000. Doze anos depois
podevoltar.DeniseDresser,analis-
tapolíticae autorado livro “ElPaís
deUno”(O MeuPaís),acreditaque
o regresso do PRI se explicarápela
inoperânciadoPAN (PartidodeAc-
ção Nacional), partido do actual
presidenteFelipeCalderón,dizen-
doquemuitagenteargumentaque
para ter condutas “priístas” na go-
vernação mais vale teros próprios.

Na Cidade do México percebe-
se facilmente que se está em elei-
ções.Masosmexicanosestãodesa-
nimados.Há50milhõesdepobres,
numpaísdemaisde110milhõesde
pessoas.Éaquartaeconomiaame-

ricana. E coloca-se na América do
Norte.“NãoéCentro.SomosAmé-
rica do Norte”, realça Sérgio Con-
treras,daComce,associaçãodeem-
presários.

ÉassimqueoMéxicosequerpo-
sicionar. Não esconde a sua prefe-
rência.OsEstadosUnidosdaAmé-
ricasãooparceirocomercialprefe-
rencial. Amaiorparte do negócio é
como país vizinho... do Norte.

AEuropa bate à porta do Méxi-
co. A Europa quer exportar para o
México. A Europaquerinvestirno
México. A Europa quer investido-
res do México.

Mas tudo o que se sabe daEuro-
pa tem uma palavra associada: cri-
se. E os vários empresários com
quem o Negócios falou faziam aas-
sociação. Como afamíliade Carlos
Slim já disse, a crise europeia cria
novas oportunidades de investi-
mento. Consequência: o multimi-
lionário mexicano já apresentou
umapropostade reforço naKPN.

“Queremos
investidores”
Foi em meados de Maio que a Co-
missãoEuropeia,àboleiadocomis-
sárioparaaIndústria,realizouuma
missão à Colômbia e ao México
comempresárioseuropeus,depois
de Antonio Tajaniterido aos Esta-

dos Unidos. Em todos os países,
confessou, querem saber o que vai
acontecer à Europa. Aresposta foi
repetidaatéàexaustãoduranteessa
semana: “AEuropanão é só dívida
pública e não está enterrada”. Há
500 milhões de consumidores e 23
milhões de PME.

Mas para quem está do outro
lado, a Europa dos jornais são nú-
meros. Números que não conven-
cem. Fala-se da saída da Grécia do
euro. Do sistema financeiro espa-
nholemdificuldade.Esteponto,em
concreto, faz soar campainhas. No
México, Santander e BBVA são
grandes. “Estão em melhor situa-
ção” por estarem na AméricaLati-
na.O BBVA,entretanto,jáadmitiu
vender participações em gestoras
de fundos latino-americanas.

“Preocupa-nos” [a situação dos
bancos espanhóis], atirou Bruno
Ferrari,ministrodaEconomia,para
logo de seguidadizerque no Méxi-
co os bancos são sólidos.

A Europaestáemcrise,jásedis-
seerepetiu.Etambémporissoquer
captarinvestidoresmexicanoseco-
lombianos. Os convites para mis-
sões destes à Europa foram feitos,
com promessas de outras visitas a
estes dois países.

Acordos
com EUA
Enquanto a Europa apelava ao in-
vestimentoeaoreforçodasrelações
com MéxicoeColômbia,osEstados
Unidos jáláestavam.

Antonio Tajani abriu os jornais
no dia15 de Maio e viu que entrava
em vigornesse diao TCL (Tratado
deComércioLivre)entreaColôm-
biaeosEstadosUnidos.Oquesigni-
fica que determinados produtos
deixaramdetertaxasalfandegárias
quando comercializados entre os
dois países. O governo colombiano
acredita que este acordo poderá

Europa até pode
ser oportunidade,
mas o interesse
está virado
para Norte

Os europeus piscam o olho à América
Latina, mas daqui olha-se mais para os
Estados Unidos. E começam a virar-se
as agulhas do Atlântico para o Pacífico

A economia da América Latina

Juan Manuel Santos | O presidente da Colômbia abriu a sessão da Bolsa de Nova Iorque na sexta-feira. O “slogan” foi claro: “Colôm

A Europa quer
conquistar
o México
e a Colômbia,
que se aprontam
a fazer acordos
comerciais com
os Estados Unidos
da América.


