
A Secretária de Turismo do 
México, Gloria Guevara e o 
Secretário de Economia, Bruno 
Ferrari, tiveram uma reunião 
com a comunidade acadêmica 
da Escola de Negócios da 
Universidade de Harvard para 
apresentar o modelo de México 
como caso de sucesso em 
matéria econômica e turística.
 
A População Economicamente 
Ativa passará de 50 a 
55 ou até 60 milhões de 
empregados mediante a nova 
flexibilização do trabalho tanto 
na subcontratação quanto de 
horas extra.

O investimento do México 
na Polônia é de 25 milhões 
de dólares através de firmas 
mexicanas.

O México conta com um 
novo Edifício de Laboratórios 
Especiais, integrado por 23 
especialidades de alta exatidão 
para a metrologia, mecânica, 
física, elétrica e de materiais de 
referência. O edifício é único 
no seu tipo na América Latina, 
teve um investimento de 340 
milhões 153 mil pesos.

O mercado de mais de 100 
milhões de pessoas e a 
localização geográfica do 
México, estão na mira do 
setor empresarial de Turquia, 
que busca fornecer relações 
comerciais e de investimento 
entre ambos os países.

O México receberá em 
novembro um crédito por 
cem milhões de dólares para 
financiar projetos de energia 
renovável no setor agrícola, 
anunciou o Banco Mundial.
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Foram feitos negócios por 436 milhões de dólares no foro “Green Solutions 2012”, onde se 
concretizaram mil cem encontros entre empresários mexicanos e estrangeiros, informou ProMéxico. 
Precisou que a edição de esse ano foi apoiada em três eixos temáticos: urbanismo sustentável, fi-
nanciamento e soluções verdes, os quais foram abordados durante 29 horas efetivas nos diferentes 
painéis, oficinas e mesas de trabalho.

Green Solutions 2012 gerou 
negócios por 436 mdd

O México é o principal 
exportador de eletro-
domésticos na América 
Latina. Em 2011 nosso 
país ocupou o primeiro 
lugar como exportador 
de televisores de tela 

plana, o segundo de ge-
ladeiras e congeladores, 
o quarto de computa-
dores e o sétimo de ce-
lulares a nível mundial 
(Global Trade Atlas).

O México é um 
destino chave para 
o setor elétrico-
eletrônico
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O México ingressa formal-
mente ao Acordo de Associa-
ção Trans-pacífica (TPP) 

O México ingressou de maneira formal à 
negociação do Acordo Estratégico Trans-
pacífico da Associação Econômica. O gov-
erno federal identificou para os produtos 
mexicanos uma oferta exportável de 150 
mil milhões de dólares na região do TPP, 
para o setor automotivo, a indústria elétri-
ca-eletrônica, o setor agroindustrial, a rama 
química, e o aço, entre outros.


