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acrescentar10%ovolumedeexpor-
tações e um ponto percentual ao
crescimento económico para este
ano.OsEstadosUnidos,porseutur-
no,acreditamquepoderáacrescen-
tar vendas de mil milhões de dóla-
res. O acordo inicialmente foi assi-
nado pelos ex-presidentes George
W. Bush e Álvaro Uribe, mas con-

firmado por Barack Obama e por
JuanManuelSantosque,nasexta-
feira,abriuasessãoemWall Street.

No México tenta-se entrarpara
oTrans-PacificPartnership(TPP),
umacordo comercialvirado parao
Pacífico,ondeaguardarespostados
EstadosUnidos.Nesteacordoesta-
rão Austrália, Brunei, Chile, Malá-
sia, Nova Zelândia, Peru, Singapu-
raeVietname.Tambémviradopara
o Pacífico foi feito o acordo entre
Colômbia, México,PerueChile,es-
tando a Costa Rica e o Panamá
como observadores. É aAliançado
Pacífico que pode resultar numa
maiorintegraçãodestesmercados.
Hácercadeumano,quandooacor-
do foi assinado, a agência peruana
Sunat estimou que estaaliançaco-
mercialpodesignificarumvolume
de nove mil milhões de dólares, o
que serátrês mil milhões mais ele-
vado do que o negócio entre estes
países em 2010 e mais elevado que
o negócio no Mercosul (Argentina,

Brasil, Uruguaie Paraguai).
“O centro de gravidade está a

mudardo Atlântico parao Pacífico
e nós estamos numa posição exce-
lente”,admitiaCarlosGuzmánBo-
fill,presidentedaProméxico,agên-
ciade investimento mexicana.

Os vários analistas contactados
pelo Negóciosacreditamqueaselei-
çõesno Méxiconãovãoproduziral-
teraçõesnestecampo.Ocandidato
pelo PRI,EnriquePeñaNieto,dási-
nais que a abertura do mercado é
para manter, admitindo inclusive
maisiniciativaprivadaeestrangei-
raemsectoresfechados,comoope-
trolífero,namãodaPemex.Aliás,o
México, apesardaaberturaque diz
ter, é um mercado com poucacon-
corrêncianossectoresbásicos.Car-
los Slim garantiu há 20 anos a pri-
vatização daTelmex, que continua
a gerir as telecomunicações sob
muitas queixas.

*No México e Colômbia a convite da
Comissão Europeia
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mbia está, agora, aberta”.

O centro
de gravidade
está a mudar
do Atlântico para
o Pacífico e nós
estamos numa
posição excelente.
CARLOS GUZMÁN BOFILL

Presidente da Proméxico

Seoqueligahojeemdiaaimagem
daEuropaéacrise,asassociações
daColômbiaàinsegurançaainda
são grandes. Vários embaixado-
reseuropeus,reunidosemBogo-
tá, na presença do vice-comissá-
rio Antonio Tajani deixaram a
mensagem. “A imagem da Co-
lômbiaque aindapassaé de inse-
gurança,eascoisasmudaram”.O
recado enviado através do vice-
presidentedaComissãoEuropeia
éadequeaEuropatemdemudar
aimagemque temdaColômbia.

Asegurança é sempre motivo
de conversa na Colômbia. Ainda
emMaio,umabombafoidetona-
danocentrodeBogotácomoob-
jectivo de vitimar o ex-ministro
do Interior e da Justiça, Fernan-
do Londoño, que fez parte dago-
vernação de Uribe, o presidente
que os colombianos associam ao
ataque aos cartéis da droga. Esta
bomba,de15deMaio,deixaadú-
vida: estão as FARC (Forças Ar-
madas Revolucionárias da Co-
lômbia) a ganhar nova força? Cs
colombianos com quem falámos
recusamestereacenderdeconfli-
to. Carlos, motorista em Bogotá,
acaboumesmoporperguntar:“lá
de onde vem é mais seguro que a
Colômbia?”. E continuou na sua
curiosidade: “é mais avançado
que aqui, em termos de tecnolo-
gia?”.Apesardocaosqueécondu-
ziremBogotá.Muitosmilhõesde
veículos. Ummilhãodetaxis.Não
hámetro. Amobilidade é umdos
graves problemas da capital co-
lombiana. E também por isso as
construtorasestãodeolhonaCo-
lômbia.Hámuitasinfra-estrutu-
ras para fazer. Medellín, que ou-
trorafoi sinónimo de droga– era
deláoprincipalcartel–éhojeca-
pitaldaeconomia. E temmetro.

OpresidentecolombianoJuan
ManuelSantos,ao“Financial Ti-
mes”, declarou que “os números
[relativamente à segurança] são
osmelhoresdesempre”e“onos-
socombate,bemsucedido,aonar-
cotráfico empurrou as organiza-
ções para outras áreas do crime,

como a extorsão. Mas isso não
páraatendênciapositiva”.

Os mesmos esforços são refe-
ridos no México. Mas todos os
dias,asnotíciasdeassassinatosas-
sociam-nosquasesempreaonar-
cotráfico.Oscandidatospresiden-
ciaisprometem,todossemexcep-
ção, um combate ao flagelo. Se-
gundoumestudodaKPMG,cita-
do pelo “El Economista”, a inse-
gurançaligadaaocrimeorganiza-
do é uma das principais preocu-
pações dos gestores. Dados da
confederaçãopatronalCoparmex
apontam para que nos últimos
cinco anos 160 mil empresas te-
nhamcessadoactividadeporcau-
sa da violência. O PRI (Partido
RevolucionárioInstitucional)ci-
tou, também, estimativas priva-
dasqueapontamparaumapena-
lizaçãodocrescimentoeconómi-
co mexicano entre um e 1,5 pon-
tospercentuaispelapercepçãode
insegurança.

Imagem da
Colômbia ainda
tem de conquistar
europeus

A Colômbia continua a ser associada
a insegurança mas, garante-se,
“as coisas mudaram”

Muita gente diz
que a segurança
piorou, mas os
números são
os melhores
de sempre. (...)
O nosso sucesso
contra o narco-
tráfico empurrou
as organizações
para outras áreas
do crime, como
a extorsão.
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente da Colômbia


