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para investir

In ProMéxico, we give 
you reasons to invest
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    O México  é    um  excelente
 caso de negócio  Mexico is an excellent 

      business case
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is one of the most competitive 
countries in the world for productive investment due to its 
macroeconomic and political stability, low inflation, size and strength 
of its domestic market, economic growth rate and capacity to produce 
advanced manufacturing (high-tech products).

Mexico is an open economy that guarantees access to international 

boasts a strategic geographic location and competitive costs to service 
global markets. It also has an important pool of young and highly-
skilled human capital.

Moreover, Mexico’s commercial openness has benefited Mexicans 
by both creating jobs, and promoting their products and services in 
international markets. Mexico’s industrial sector has also benefited 
from the free trade and economic complementarity agreements the 
country has signed in recent years.

At present, Mexico o�ers countless opportunities thanks to the 
commitment of President Enrique Peña Nieto’s government to 
promote reforms that foster the country’s economic outlook. For this 
reason, the government has set five major goals: to have a peaceful, 
inclusive, well-educated, prosperous and globally-responsible Mexico.

undertake a profound national transformation to help trigger its 
integral development in the coming decades. Within this context, the 
conditions are set to transform and move Mexico forward, towards a 
future that is ripe with opportunities.

                                              é um dos países mais competitivos para o 
investimento produtivo internacionalmente devido à sua estabilidade 
macroeconômica e política, a in�ação baixa, o tamanho e a força do seu 
mercado interno, a taxa de crescimento econômico e sua capacidade de 
gerar Manufatura Avançada (produtos de alta tecnologia).

O México é uma economia aberta, através de sua rede de acordos de 
livre comércio, garante o acesso a mercados internacionais. O país 
oferece custos competitivos e uma posição geográ�ca estratégica. Ele 
também apresenta um capital humano jovem e altamente quali�cado.
Além disso, a liberalização do comércio do México tem bene�ciado os 
mexicanos, e não apenas a criação de emprego, mas também na 
promoção de produtos e serviços no país nos mercados internacionais. O 
setor industrial mexicano tem se bene�ciado de acordos de livre 
comércio e de complementaridade econômica que o país comemorou 
nos últimos anos.

Hoje, o México oferece muitas oportunidades graças ao empenho do 
presidente Enrique Peña Nieto para promover reformas que possam 
melhorar o ambiente econômico do país. Por esta razão, o governo 
federal de�niu cinco objetivos principais: construir um México pací�co, 
para promover um México incluso, com mais educação de qualidade, 
mais próspero e consolidar o país como um ator global responsável.

Hoje é a vez para o México. O país tem uma oportunidade histórica de 
fazer uma mudança profunda que permite sustentar o seu desenvolvi-
mento nas próximas décadas. Neste contexto, as condições são ideais 
para transformar o México e seguir em frente; para um futuro cheio de 
oportunidades.
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 O México é a porta de entrada para o mercado mais importante do mundo.  Mexico is the gateway to the world’s most important market.

 O México é um dos principais exportadores de alta tecnologia de fabricação avançada.  Mexico is a leading exporter of high-tech advanced manufacturing.

• Faz parte do maior bloco econômico do mundo (NAFTA).
• Mercado NAFTA = quase 18,7 bilhões de dólares (FMI, 2011).
• O México tem uma rede de acordos de livre comércio que dão acesso preferencial a 45 países 

(1.143.000 pessoas).
 

• É a plataforma de exportação é ideal para acesso a quase dois terços do Produto Interno 
Bruto do mundo (PIB).

• It is part of the largest economic block in the world (NAFTA).
• NAFTA Market = almost 18.7 trillion dollars (FMI). 
• Mexico has a network of free trade agreements which grants preferential access to 45 countries  

(almost 1.2 billion people).  
• It is an ideal export platform to reach two thirds of global Gross Domestic Product (GDP).

• É o maior exportador da América Latina.
• Representa 35% do comércio total da América Latina.
• Quase 81% das exportações em 2012 foram de produtos manufaturados.

•  Em 2012, as exportações mexicanas aumentaram 6,1% em relação a 2011 e 123% em relação a 2000.

• Mexico is Latin America’s leading exporter.
• It accounts for 35% of the region’s total trade.
• In 2012, close to 81% of exports were manufactured goods.

• In 2012, Mexican exports grew 6.1% compared to 2011 and over 123% since 2000.

O México exporta (milhões de dólares)
 2000  166,121
 2005  214,233
 2010   298,473
 2011   349,375
 2012   370,706

Mexico’s Exports (million dollars)
 2000  166,121
 2005  214,233
 2010   298,473
 2011   349,375
 2012   370,706

 O México é uma grande atração para o investimento.  Mexico is an important attraction pole for investment.

• Em 2013, o México apresentou um record no �uxo do IED superior a 35 bilhões de dólares. • In 2013, Foreign Direct Investment (FDI) is expected to reach 35 billion dollars, higher than the levels 
registered in 2012.
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 O México é um país competitivo.  Mexico is a competitive destination.

 México oferece uma infra-estrutura moderna e de classe mundial.  Mexico o�ers modern and world-class infrastructure.

• O México tem muito conhecimento produtivo. Fabrica e exporta uma grande quantidade de produtos so�sticados.

- O México está listado no top 20 do Atlas de Harvard de So�sticação Econômica.
- O Índice So�sticação Tecnológica (OECD, 2010) das exportações mexicanas (3,25) é a mais alta da 
América Latina e está acima da Índia(2,61) e do Brasil (2,49).

• 
of sophisticated goods.

- Mexico ranks in the top 20 of Harvard’s Atlas of Economic Complexity.

highest in Latin America, surpassing India (2.61) and Brazil (2.49).

• O Programa Nacional de Transportes e Comunicações 2013-2018 Infra-estrutura prevê um investimento 
de cerca de 100 bilhões de dólares por parte do governo federal.

• 45% do investimento irá para a modernização e expansão da infra-estrutura de transporte e 55% serão 
para as telecomunicações.

•
outlined in the Transport and Communications Infrastructure Investment Program 2013-2018.

• 45% of this investment will be used to modernize and upgrade transport infrastructure, while 55% will be used 
for telecommunications.

 O México é um dos sete países mais atraentes para o investimento, de acordo 
com o Relatório de Conferência Mundial de Investimento 2013 Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

• México subiu cinco posições até alcançar o sétimo lugar, depois de ter ocupado o décimo segundo 
lugar no levantamento anterior.

• Em 2012, o México ganhou a posição 23 como o país an�trião líder a nível mundial.
• Empresas de investimento mexicanos no exterior levou o país para a posição 15.

 Mexico is one of the 7 most attractive countries to invest in, according to the 
World Investment Report 2013 of the United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD).

• Mexico climbed 5 positions to stand at 7th place, after occupying the 12th spot on the previous survey.
• During 2012, Mexico ranked 23rd as the main receiving country on a global scale.
• Investments made by Mexican companies abroad placed the country at the 15th position.

 México é o nono país  entre os vinte e cinco mais atraentes para os investidores 
em todo o mundo, de acordo com o Índice de Con�ança do FDI 2013 pela 
consultoria AT Kearney.

• México ultrapassou o Japão neste índice, Rússia, França, Suíça e Polônia, entre outros.

 Mexico ranks 9th among the 25 most attractive countries for investors worldwide, 
according to consulting firm A.T. Kearney’s FDI Confidence Index 2013.

• Mexico outdid Japan, Russia, France, Switzerland and Poland, among others, in this Index.
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 México oferece custos competitivos na América do Norte.  Mexico o�ers competitive costs in North America.

 O México tem um ambiente de negócios favorável.  Mexico has a favorable business environment.

 O México tem uma população jovem, talentosa e habilidosa.  Mexico has a young, talented and skilled population.

• O Índice de Custo de fabricação AlixPartners 2013classi�ca o México como um país com custos 
mais competitivos do que a China ou os Estados Unidos para produtos como peças fabricadas, 
montadas e produtos de consumo.

• O México foi o país mais competitivo em termos de impostos e custos de compensação de 
fabricação de 33 países, o relatório do estudo de referência mundial 2013, publicado pela 
Confederação da Indústria Dinamarquesa.

• México é 21% mais competitivo do que os Estados Unidos no custo total em fazer negócios 
em 19 setores, de acordo com a KPMG.

• AlixPartners’ Manufacturing Cost Index 2013 places Mexico as a highly competitive country in terms of 
costs, surpassing China or the United States for products like manufactured and assembled parts, as well as 
consumer products.

• Mexico was the most competitive country (among 33 nations) in terms of manufacturing compensation 
costs and taxes, according to the Global Benchmark Report 2013 published by the Confederation of Danish 
Industry.

• Mexico is 21% more competitive than the US in the total cost of doing business across 19 industries, 
according to KPMG.

• O México é um dos melhores lugares para se fazer negócios na América Latina.
- Posicionado no 48° lugar do relatório do Banco Mundial "Doing Business 2013".
- Os investidores só precisa de nove dias e seis procedimentos para iniciar um negócio.

• México teve a sua melhor classi�cação na história do Relatório de Competitividade Global 
2012-2013, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial.

- O país subiu cinco posições, do 58° ao 53°.
• México subiu cinco posições em 2013 no Anuário de Competitividade Mundial do IMD.

- Acima países como Índia, Brasil e Rússia.

• Mexico is one of the best places for doing business in Latin America.
- Ranked 48th in the World Bank’s “Doing Business 2013” report.
- Investors only need nine days and six procedures to open a business.

• Mexico had its best ranking in the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2012-2013.
th to 53rd place.

• Mexico climbed five positions in the 2013 World Competitiveness Yearbook done by IMD.
- It ranks above countries like India, Brazil and Russia.

• De acordo com o Censo de 2010, o México tem 112.300 milhões pessoas com uma média de 26 anos.
• Mais de 110 mil engenheiros se formam todos os anos.
• População economicamente ativa (PEA): 50,2 milhões de pessoas (INEGI, I-2013).
• Atualmente, a população em idade activa representa 64% da população total, uma proporção que vai continuar 

por mais duas décadas.
• Em 2025, o México vai atingir o menor índice de dependência (crianças e idosos / PEA).
• De acordo com o Estudo de Liderança Mundial SHL Group (2012), o México é a principal 

fonte de futuros líderes.

• According to the 2010 Census, Mexico has 112.3 million inhabitants and a median age of 26.
• More than 110,000 engineers graduate every year.
• Economically Active Population (EAP): 50.2 million people (INEGI, I-2013).
• Currently, the EAP represents 64% of total population, a rate that will remain for over two decades.
• By 2025, Mexico will reach the lowest dependency index (children and senior citizens / EAP).
• According to SHL Group’s Global Leadership Study (2012), Mexico will be the greatest source of future 

leaders.



Automotivo

Automotive
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  O México é o quarto maior exportador de novos veículos leves no mundo.

 Mexico is the world’s fourth exporter of new light vehicles.

 O México é um fornecedor estratégico para o mercado automotivo internacional.

 Mexico is a strategic supplier to the international automotive market.

 O México é o oitavo maior produtor de veículos.

 Mexico is the eighth vehicle producer worldwide.

• No primeiro trimestre de 2013, o valor das exportações de veículos do México foi quase quatro vezes maior 
do que o Brasil e a Índia juntos.

• O Japão foi o primeiro exportador de veículos leves em 2012, o segundo e o terceiro foi a 
Alemanha e a Coreia do Sul.

 

• In the first quarter of 2013, the value of Mexico’s vehicle exports was almost four times higher than that of Brazil and 
India combined. 

• During 2012, Japan was the top light vehicle exporter, followed by Germany and South Korea. 

• 1 em cada 10 veículos vendidos nos Estados Unidos é feito no México.
• 89 das 100 maiores empresas de autopeças tem presença global no México.
• O setor automobilístico e de autopeças no México contribui com 20% do PIB industrial e emprega 

mais de 645 mil trabalhadores.
• O México é o quinto maior fornecedor de autopeças em todo o mundo e exportação de liderança 

neste setor na América Latina.

• 1 out of every 10 vehicles sold in the United States is made in Mexico.
• 89 of the top 100 auto parts companies in the world operate in Mexico.
• Mexico’s automotive and auto parts industry contributes 20% of the manufacturing GDP and employs more than 

645,000 people.
• Mexico is the world’s fifth largest auto parts supplier worldwide and first in Latin America.
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Fonte/ Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMéxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMéxico. 

Produção de veículos leves  
Production of light vehicles

Líder mundial na 
indústria automobilística

Global leader in 
the automotive sector

In 2012, the Mexican automotive
and auto parts industry exported 

Fuente / Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight. 

  

Em 2012, o setor automobilístico e 
de autopeças mexicano exportou .

101.8  
bilhões de dólares /billion USD 

(including cars, buses, trucks and auto parts). 
(inclui automóveis, ônibus, caminhões e autopeças) . 

Exportação de veículos leves 
Exports of light vehicles (Em milhões de unidades/millions of units)

O México exporta / Mexico exports

82%                      de sua 
produção de automóveis: em 2012, o 
México produziu 2,8 milhões de unidades, 
dos quais exportou 2,3 milhões. 
of its automotive production: 
in 2012, Mexico produced 2.8 million units
of which 2.3 million were exported.
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Aeroespacial

Aerospace
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 O México é um dos principais hub  em logística e fabricação aeroespacial da América Latina.

 Mexico is an important logistics and aerospace manufacturing hub of Latin America.

 O México é o sexto fornecedor para os Estados Unidos na indústria aeroespacial.

 Mexico is the sixth aerospace supplier to the United States.

• México desenha  componentes aeroespaciais so�sticados
• Algumas peças, como os Learjet 85 asas e Fuselage- são fabricados no México. Esta é a primeira aeronave 

de material composto da Bombardier.
• A indústria aeroespacial no México teve um crescimento de quase 20% ao ano desde 2004.
• Há 270 empresas e organizações de apoio (2012): 80% estão envolvidos em atividades de produção, 

enquanto que os restantes 20% se concentra no design e de engenharia, bem como manutenção e reparação (MRO).
• O México é o país mais competitivo no custo de fabricação aeroespacial da América. .
• General Electric (GE), maior produtora mundial de motores de aeronaves, tem seu maior centro de pesquisas 

e desenho em Queretaro (fora dos EUA e Canadá).
• O México é um membro do Acordo de Wassenaar, um dos regimes multilaterais mais importantes para o 

controle das exportações relacionadas à alta tecnologia e uso duplo que é desenvolvido no país.
- A indústria nacional irá entrar em um mercado potencial de exportações de alta tecnologia 11,3 bilhões 
de dólares adicionais por ano.

• Mexico designs sophisticated components for the aerospace sector.
• 

to be created from composite materials.
• 
• 

20% focus on design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO).
• Mexico is America’s most competitive country in terms of aerospace manufacturing costs.
• General Electric (GE), the leading producer of aircraft engines in the world, has its largest Center for Research and 

Design outside of the US and Canada, in Querétaro.
• Mexico is a member of the Wassenaar Arrangement, one of the main multilateral regimes for the regulation of high-tech 

and dual-use exports developed in the country.



Exportações do setor aeroespaciail mexicano
Mexican aerospace exports 

2006

67

2005
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O melhor lugar para a indústria aeroespacial
          Sweet spot for the aerospace industry

Los socios de México Mexico’s partners

Major markets for Mexican aerospace exports 

*País de Destino
  Destination by country.
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França
France
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Canadá
Canada

2.6%

Reino Unido
United Kingdom

81%

Estados Unidos
United States

Fonte/ Source: SE, 2012.

Fonte / Source: ProMéxico; FEMIA, 2012.

Exportações anuais (bilhões de dólares)
Exports by year (billion USD)

80%
das empresas  aeroespaciais no México
são de fabricação.

  
 

 

of the aerospace companies in Mexico
are focused on manufacturing.

20%
delas oferecem serviços de Design, 
Engenharia, Manutenção e Reparação (MRO).

 
  

o�er design and engineering, 
as well as maintenance, repair and 
overhaul (MRO) services.

Voando alto

Fonte / Source: SE - DGIPAT; FEMIA (ProAero) 2012.
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Tecnologia da 
Informação (TI)
Information technologies (IT)
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 O México é o terceiro maior fornecedor de serviços de TI no mundo, depois da Índia e 
nas Filipinas, de acordo com a Gartner (2012).

 Mexico is the third IT services supplier globally, after India and the Philippines, according to 
Gartner (2012).

 O México é um dos principais destinos de investimentos na América Latina, com 23% 
de todos os projetos de software na região.

 Mexico is an important investment destination in Latin America, with 23% of all software 
projects in the region.

• A indústria de software e de TI no México é um dos setores que evoluiu mais rapidamente: nos últimos 
10 anos tem crescido a uma taxa média de 13,8%.

• O setor de TI no México é composto de mais de 4.050 unidades acessíveis ou empresas especializadas 
e 32 clusters.

• Ele tem 625 mil funcionários e um valor de 14,39 milhões dólares (2012) mercado. O valor de mercado 
tem sido um crescimento de quase 14% nos últimos 10 anos.

• México é o país com o custo mais competitivo de operação em termos de entretenimento digital e software 
de desenho nas Américas.

•
over 13.8% in the last 10 years.

•
•

growth of almost 14% over the last 10 years.
• Mexico has the most competitive operational costs in terms of digital entertainment and software design in the Americas.
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Exportações mexicanas 
da indústria de TI 
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Eléctrico

Electric
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 O México é o maior produtor da indústria de energia elétrica da América Latina.

 O setor elétrico no México emprega mais de 127.000 pessoas.

 Empresas do setor de representação tem operações no México como: ABB, Furukawa 
Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) e 
Mitsubishi Electric, entre outros.

 Estados Unidos é um dos principais mercados para produtos mexicanos neste setor.

 A produção total do setor elétrico mexicano somou 28.000,843 milhões de dólares 
em 2012, estima-se que a média de crescimento anual dos valores do setor aumente 
para 7,9% entre 2013 e 2020.

 Mexico is the leading producer for the electric industry in Latin America.

 Mexico’s electric sector employs more than 127,000 people.

 Companies that are emblematic of the sector operate in Mexico, such as: ABB, Furukawa 
Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) and Mitsubishi Electric, 
among other.

 Total production of the Mexican electric industry totaled 28.8 billion dollars in 2012. It is 
estimated that the annual average growth rate for the sector will increase 7.9% between 
2013 and 2020.



Eletrônico

Electronic
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 Os principais fabricantes de equipamentos originais (OEM), semicondutores e 
componentes eletrônicos têm uma presença no México, como LG, Samsung, 
Panasonic, Skyworks, e Falco Eletrônica Amphenol.

 A indústria eletrônica é uma prioridade no México, sendo responsável por 24% 
das exportações não petrolíferas e 27% do PIB industrial.

 9 dos 10 melhores serviços de manufatura eletrônica multinacionais (SGA) 
estão localizados no país.

27% of the manufacturing GDP.

 Important companies that manufacture original equipment (OEMs), semiconductors 
and electronic components have operations in Mexico, such as: LG, Samsung, Panasonic, 
Skyworks, Amphenol and Falco Electronics.

 9 out of the 10 leading electronic manufacturing service multinational companies are settled 
in the country. 

 México é:
• O principal exportador da indústria de eletrônicos na América Latina.
• O principal exportador de TVs de tela plana do mundo.
• O quinto maior exportador global de computadores.
• O décimo maior exportador de telefones celulares.

 Mexico is:
•
•
•
•



Electrodomésticos

Domestic appliances
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 O país tem grandes empresas nacionais (Mabe, Koblenz e Indústria Man, entre outros) 
e no exterior (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Fagor e Emerson, entre outros).

Man, among other) as well as foreign (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson, Fagor, 
among other).

 México é:
• O principal exportador de eletrodomésticos da América Latina e a sexto em todo o mundo.

• O principal exportador de geladeiras com freezers  portas externas separadas.
• O segundo maior exportador de lavadoras de 10 kg de capacidade ou menos.
• O terceiro maior exportador mundial de ar condicionados, refrigeradores com compressores e fogões a gás.

 Mexico is:
• 
• 
• 
• 



electric-electronic
industry in Mexico

BAJA CALIFORNIA

SONORA

CHIHUAHUA

ESTADO DE
MÉXICO

JALISCO

COAHUILA

Electronic manufacturing by contract

Fabricação eletrônica por contrato 

Telecomunicações

Outras Indústrias 

Electrodomésticos

Fotogra�a e impressão 

Audio e vídeo 

Computadores

Automotivo

Audio & video

Telecommunications

Photo & printing

Automotive

Domestic appliances

Other industries

Computers

Eléctrico
Electric

 

Fonte / Sources: SE; ProMéxico. 

A geogra�a da 
indústria de 
eletro-eletrônicos 
no México

TAMAULIPAS

SAN LUIS 
POTOSÍ

AGUASCALIENTES

QUERÉTARO

MORELOS

PUEBLA

DISTRITO
FEDERAL

NUEVO 
LEÓN

NUEVO LEÓN
Pioneer
Kodak
Sanmina SCI
Celéstica
Elcoteq
AFL
Nippon Denso
Axa Yazaki
Iusa
Cooper Lighting de México 
Enersys de México 
Kobrex 
Philips Mexicana 

Schneider Electric Monterrey

ESTADO DE 
MÉXICO
Ericsson
Alcatel
Pantech
Scientific Atlanta
Olimpia
AMP
Sony
Brainin de México
Condelmex

TAMAULIPAS
Philips
Sony
Jabil Circuit
Celéstica
Nokia
Lucent Technologies
Fujitsu
Condura
Delnosa
Delco
Matsushita
Delphi
Keytronics
Tyco
Procon 
Ilsco de México
Ametek Lamb 
Motores de México

JALISCO
IBM
Intel
HP
Hitachi
NEC
Lucent Technologies
Kodak
Siemens
MTI Electronics
Flextronics
Jabil Circuit
Sanmina SCI
ECMM
Freescale  
Molex
Benchmark
Technicolor
Universal Scientific
Motorola
Cumex
Siemens Transformadores
Baldor Electric Company 

SAN LUIS POTOSÍ

GUANAJUATO

Key East Querétaro 
Abb de México
Cummins Generator 
Technologies Mexico 

EnertecBAJA CALIFORNIA
Delta
Display Orion
Hitachi
Ichia
JVC
King Cord Mex
LG
Matsushita
Merry Tech
Mitsubishi
Pioneer
Samsung
Sanyo
Sharp
Sony

Wistron
BenQ
Kodak
Delphi
Amphenol
ADI Systems
Philips
Kyocera
Rectificadores Internacionales
Vigobyte
Coums
Bose
Skyworks
Panasonic
American Green Inc. 
Advance Philips 
Eaton Industries 
Furukawa Electric

AGUASCALIENTES
White Westinghouse
Xerox
Siemens
Flextronics
Volex
Texas Instruments
Procon 

CHIHUAHUA
Toshiba
Philips

Kenwood
Asus
Keytronics
Tatung
Lite on Enlight
Foxconn
Honeywell
ECMM
Elcoteq
Jabil Circuit
SMTC
Delphi

Elamex

Plexus
Altec
Volex de México

Cole Hersee Co.
Buehler Motor de México 
Leviton de México

SONORA
Alcatel
Motorola
Volex
Molex
AMO
Amphenol
Merkle-Kor� Industries de México
Amphenol Alden Products de México  
Belden Americas Division de Sonora  
Grupo Chamberlain  
Javid de México

QUERÉTARO
Clarion

Siemens
Schneider Electric Mexico 
Grupo Condumex 
Alumoclad de México
Bticino de México 

DISTRITO FEDERAL

PUEBLA

COAHUILA

Volex de México
Enertec
GE Electrical Distribution Equipment

Mitsubishi Electric 
Iusa 

Woodhead de México
Alstom Grid
Arrow Hart
Comanel
Cooper Crouse-Hinds 
Dupont Electric Mexico

MORELOS
NEC

Grandes empresas
Top companies

GUANAJUATO



Alimentos e 
Bebidas

Food and beverages

33

México exportou mais de 22 bilhões de dólares em produtos alimentícios 
em 2012.

 México exportou carne bovina para os Estados Unidos, Japão, Rússia, Coréia do Sul, 
Bélgica e Holanda, entre outros mercados importantes.

 Os alimentos processados durante 2013 foi responsável por 24% do PIB industrial.

 O México exporta tequila, mezcal e sotol, três bebidas com Denominação de Origem, 
que só pode ser produzido no país.

• México é o berço do chocolate e é o segundo maior fornecedor do produto para os Estados Unidos.
• México é reconhecido como um dos cinco maiores produtores e exportadores de café orgânico.
• Maior exportador de produtos hortícolas, raízes e tubérculos na América, e o quarto a nível mundial.
• Maior produtor e exportador de abacate.
• Maior exportador de mamão, goiaba e manga.
• Principal exportador de cacau em pó com o açúcar.
• Segundo maior exportador de tomate fresco e aspargos.
• Quinto exportador de atum rabilho.

• É o quinto maior exportador de carne bovina (em volume), com um aumento de 50% 2011-2012.
• Ele também é o sétimo exportador global de carne de porco (em volume), com um aumento de 11,5% 2011-2012.

• O México é o terceiro em vendas em valor de mercado na América.
• O principal exportador de molhos na América Latina.
• O sexto maior exportador de cookies globalmente.

• Em 2012, a tequila foi a quarta bebida alcoólica mais amplamente exportada no mundo (entre as bebidas espirituosas).
• As Exportações Tequila tinha um valor superior a 859 milhões dólares americanos em 2012, resultando 

em mais de 156 milhões de litros ou 300 litros por minuto.
• O México é o maior exportador mundial de cerveja. Ele  exportou 2,4 bilhões de litros em 2012.
• As  exportações da Tequilapara o Japão cresceu 67% em 2012.
• 138 empresas exportaram tequila no México durante 2012, dos quais 57% estão concentrados em Jalisco.
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 Mexico exported over 22 billion dollars of agri-food products in 2012.

 Mexico exports meat to the United States, Japan, Russia, South Korea, Belgium and the 
Netherlands, among other important markets.

 Processed foods account for 23.2% of the country’s manufacturing GDP.

 Mexico exports tequila, mezcal and sotol, three drinks with Denomination of Origin that can 
only be produced in the country.

• Mexico is the birthplace of chocolate and the second supplier of this product to the United States.
• Mexico is recognized as one of the top five producers and exporters of organic co�ee in the world. 
• 
• 
• 
• 
• 
• Fifth exporter of blue fin tuna. 

• It is the fifth global exporter of bovine meat (by volume). It registered a 50% increase from 2011 to 2012.
• It is also the seventh exporter of pork meat in the world (by volume). It registered an 11.5% increase from 2011 to 2012.

• Mexico is ranked third in sales by market value in the Americas.
• It is the leading sauce exporter in Latin America.
• 

• In 2012, tequila was the most exported alcoholic beverage worldwide (in the spirits category).
• Tequila exports had a value of over 859 million dollars in 2012, which translates into over 156 million liters exported or 

300 liters per minute.
• Mexico is the world ’s largest beer exporter, having exported 2.4 billion liters in 2012.
• Tequila exports to Japan increased by 67% during 2012. 
• 138 companies exported tequila in Mexico during 2012, 57% of which were concentrated in Jalisco.

Baja California

San Luis Potosí

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo 
León

Yucatán

Sinaloa

Durango

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Michoacán

Veracruz

Estado 
de México

Chiapas

Oaxaca

Tabasco
Hidalgo

Puebla

Guerrero
Distrito Federal

Mexico City

Fonte / Source: ProMéxico. 

Carne e bebidas alcóolicas
Meat and alcoholic beverages

 Carne de frango Poultry 
 Carne bovina 

Bovine meat 

 Carne de cabra 
 Goat meat 

 Carne de ovelha
 Sheep meat

  Carne de porco
 Pork meat

 

Cerveja
Beer

Mezcal
Mezcal

Vinho
Wine

Tequila
Tequila

Outras
Others

Bebidas alcohólicas
Alcoholic beverages

Carne
Meat



Abacate  / Avocado

151,023

1,316,104

Banana  / Banana
2,003,861

75,315

21,740

517,238
Amora / Berries
Morango, framboesa e amora
Strawberry, raspberry and blackberry

748,285

1,336,882
Café
Café frutos maduros

15,340

640,508

Pepino / Cucumber

5,452
54,015

GarlicAlho/

21,235

295,398
Goiaba / Guava

28,941

375,298
Uvas / Grapes

17,206
119,789

  Espargos  /Asparagus

37,121

759,976
Abacaxi/ Pineapple

18,224

415,471
Toronja / Grapefruit

333,074

3,666,790
Laranja  / Orange

168,084

2,070,797
Limão E Lima  / Lemon and lime

186,820

1,465,190
Mangoa / Mango

44,399

1,238,602

Cebola  / Onion

16,254

712,917

Mamão / Papaya
2,838,370

55,888

Tomate / Tomato

38,231

1,033,524
Melancia / Watermelon

Production rates of main Mexican 
exported crops in 2012

 Superfície Cultivados /Cultivated surface 
( hectares  / hectares)

Produção / Production
(toneladas  / tons)

Main agricultural exports

(million USD, 2012)
(milhões de dólares, 2012) 

As principais exportações agrícolas

Destino das 
exportações por 
produto e país 

Destination of exports by 
product and country

(milhões dólares, 2012)
(million USD, 2012)

Fonte/ Source: Global Trade Atlas (GTA)

Fonte/ Source: SAGARPA; SIAP.

 

Taxas de produção das 
principais culturas de 
exportação no México 2012

Mexico nurtures 
the world

 

 
 
 

207
56

4
2
1
1
1
1

 

 

Estados Unidos /US

Japão /Japan

Canadá /Canada

Costa Rica /Costa Rica

El Salvador /El Salvador

Honduras /Honduras

Guatemala /Guatemala

Espanha /Spain

França / France

Holanda /Netherlands

Estados Unidos /US

Reino Unido /UK

Japão /Japan

Países Bajos /Netherlands

Itália /Italy

Alemanha /Germany

Espanha / Spain

Bélgica /Belgium
França / France

Estados Unidos /US
Holanda /Netherlands

Reino Unido /UK

Canadá /Canada

Japão /Japan

França / France

Bélgica /Belgium

Espanha / Spain

671
92
61
20
19
14

7
3
2
2

357
6
4
3
2
2
1
1
1

Estados Unidos /US

França  /France

Holanda /Netherlands

Japão /Japan

56
7
3
1

França / France

Rússia  / Russia

Holanda /Netherlands

Bélgica /Belgium

Estados Unidos /US

Reino Unido /UK

Canadá /Canada

3
1
1
1
1
1
1Estados Unidos /US

Japão /Japan
78
11

Estados Unidos /US

Canadá /Canada

Japão /Japan

Holanda /Netherlands

203
26

3
3
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México Alimenta
o mundo

Fonte/ Source: Global Trade Atlas (GTA)

1,688
Tomate
Tomato

2º

211
Morangos (frescos)
Strawberries (fresh)

348
Cebolas, chalotas e alho 

3 º 4 º

Onions, shallots and garlic

 As exportações 
mundiais /
exports 
worldwide

437
Melón, sandía y papaya
Melon, watermelon and papaya

2 º

274
Lima e Limão 

2 º

Lemon and lime
Abacate
Avocado

1º

255
Goiaba e manga 
Guava and mango

1º

64
Mamão
Papaya

1º

893 92
Descafeinado

2 º

383
Pepino
Cucumber

3 º

Abacate Amora Limão Manga Melão Banaan Toranja



Energias 
Renováveis

Renewable energies

39

 O México tem um potencial de geração de energia renovável mais potentes em 
todo o mundo.
 O potencial energético do México é mais de 100 GW.
 Quase um quarto da capacidade instalada no México para gerar eletricidade é 
derivada de fontes renováveis.
 Recursos geotérmicos e solares do México estão entre os melhores do mundo.

 Energia eólica
 O potencial para a energia eólica é mais de 40 GW.

 Energia solar
 O México é um dos países com maior radiação solar no mundo.

• México está singularmente posicionada para tirar proveito de fontes renováveis e geração de energia. Isto é 

• O México tem uma enorme capacidade de gerar eletricidade a partir de fontes renováveis. 
Em 2012, a capacidade instalada era de 14.000 MW 501.

• Espera-se que até 2024, 35% da capacidade instalada para geração de eletricidade virá de tecnologias limpas. 
• Estima-se que até 2026 irá adicionar 20 000 544 MW de capacidade instalada no setor.

• Regiões com recursos eólicos do México são: o Istmo de Tehuantepec, no Golfo do México e a 
península de Yucatan, ao longo do norte e alguns estados do Centro-Oeste.

• Oaxaca é um dos estados mais privilegiados do mundo em termos de potencial eólico.

• A radiação solar média excede 5 kWh / m2. 
• Faz parte do "cinturão do solar", o que o coloca entre os principais países com a maior atração para o 

desenvolvimento de projetos fotovoltaicos.
• México tem a maior base de fabricação de painéis fotovoltaicos na América Latina, com uma capacidade 

superior a 312 MW de produção anual.
• O México é  terceiro país mais atrativo do mundo para investir em projetos fotovoltaicos, atrás apenas 

de China e Cingapura.
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 Mexico’s potential to generate renewable energy is one of the most robust in the world.
 Mexico’s energy potential exceeds 100 GW.
 Approximately one fourth of Mexico’s installed capacity to generate electricity comes from 
renewable sources.

 Mexico’s geothermal and solar resources are among the best in the world.

 Wind Power

 Solar Power
 Mexico is one of the countries with the highest solar irradiation in the world.

• Mexico has a privileged position for generating renewable energy thanks to its geographic location, weather conditions 
and natural resources.

• Mexico has a huge capacity to generate electricity from renewable sources. In 2012, the installed capacity was 14,501 MW.
• It is expected that by 2024, 35% of the installed capacity to generate electricity will come from clean technologies.
• It is estimated that by 2026, 20,544 MW of installed capacity will be added to this sector.

• 
the Yucatán peninsula, as well as the northern and central (in some states) parts of the country.

• Oaxaca is one of the most privileged states worldwide in terms of wind energy generation potential.

• 
• As part of the solar belt, Mexico is among the countries with the highest attraction for photovoltaic development projects.
• Mexico has the largest manufacturing base for photovoltaic modules in Latin America, with an annual production capacity 

of over 312 MW.
• Mexico is the third most attractive country in the world for investment in photovoltaic projects, only behind China and 

Singapore.

 Energia hidroelétrica e geotérmica
 O México �gura no top cinco no mundo em termos de produção de 
energia geotérmica.
 O estado de Michoacán tem um cluster de geotérmica e Energias Renováveis.
 O México tem um potencial hidrelétrico de 53.000 MW um dos mais 
importantes da América Latina.

 Hydro and Geothermal Power
 Mexico is among the top five countries in geothermal energy production worldwide.

 Mexico has a hydro generation potential of 53,000 MW, one of the most important in Latin 
America.



Renewable energy leading companies 
with operations in Mexico

Principais empresas de energia renovável com operações no México
Renewable energy plants for power generation

Usinas de energia renovável para geração de energia elétrica *

Oaxaca
Baja California
Tamaulipas
Veracruz
Nuevo León
San Luis Potosí
Michoacán
Jalisco
Chiapas
Puebla
Otros/Other
Total

33
-

13
270
28
81
15
61
25
15

205
745

2,499
258
437
40

274
200

-
-

39
-
2

3,749

-
645

-
-
-
-

192
-
-

52
10

898

39
24
-

124
-
-
4

58
60
39

118
467

-
5
-
-
-
1
-

30
-
-

156
192

2,571
932
450
434
302
282
210
149
124
106
492

6,052

Estado/State Bioenergía/Bioenergy Eólica/Wind Geotérmica/Geothermal  Hidráulica1/Hydro Solar/Solar TotalCapacidade instalada em 2013
Installed capacity in 2012

80.7%

8.9% Eólica

Hidráulica

5.7% Geotérmica

4.4% Biomassa
0.3% Solar

Solar 

Hydro

Wind power

Biomass

Geothermal

Fuente/Source: CFE, CRE.
* Usinas em operação, em construção e inativas.
*Plants in operation, under construction and inactive.

Foente/Source: CFE, CRE.
1Inclui só hidroeléctricas
<=30 MW de capacidade instalada.

1Including only hydroelectric plants 
<=30 MW of installed capacity.

Eólica

Solar

Geotérmica

Hidráulica

Bioenergía

Solar 

Wind power

Bioenergy

Geothermal

Hydro



Metalmecánico

Metal-mechanic
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 México exporta produtos para usinagem  principalmente para os Estados Unidos e Canadá.
 O país oferece oportunidades de negócios em 16 processos metalmecanico 
demandados na rede de fornecimento dos setores de automóveis, autopeças, elétricos, 
eletrônicos e eletrodomésticos.
 Os sete principais processos de usinagem no México representam aproximadamente 
50,8 de bilhões de dólares.
 Os processos de usinagem com mais oportunidades são: print (11.324 md), 
ferro (9967 md), forjando (9252 md), usinado (8120 md), moldagem por injeção (5.497 md), 
moldes e matrizes (3769 md) e fundição molde sob pressão (2,884 md).

 Mexico exports metal-mechanic products mainly to the United States and Canada.

demanded by the supply chain of the automotive, auto parts, electric, consumer electronics 
and domestic appliances sectors.

50.8 billion dollars.

stamping (11.3 bd), casting (9.9 bd), forging (9.2 bd), machining (8.1 bd), plastic injection 
(5.4 bd), molds and dies (3.8 bd), and die casting (2.9 bd).



Mineração

Mining

47

 O México é o maior produtor e exportador de prata do mundo.
 O México é o segundo maior produtor de ouro da América Latina.
 O México é o terceiro maior produtor de cobre na América Latina.
 O México é o primeiro destino dos investimentos de exploração na América 
Latina e a quarta do mundo.

 Mexico is the leading silver producer and exporter in the world.
 Mexico is the second gold producer in Latin America.
 Mexico is the third producer of copper in Latin America.
 Mexico is the leading investment destination for mining exploration in Latin America and 
fourth worldwide. 



2 Milhões de dólares
Million USD 

1 Da produção total
Of total production

Mineração e exportações 
mexicanas metalúrgicos 

Bilhões de dólares (2011-2012)

Mexican mining-metallurgical exports

Billion USD (2011-2012)

 

Ouro  / Gold

7.7

7.9
  

 

 

4.7

4.4

Prata / Silver

3.2

3.4

Cobre / Copper

1

0.9

Zinco  / Zinc

Metálica  
Metallic

1

1.2

Não metálico  
Non metallic

21.4

21.2

Peñasquito

Goldcorp

1,700

A Águila

Recursos Ouro 

50

Unimisur

Mexichem

50

Creston Mascota

Agnico Águia  

64

Santa Elena

Silver Crest

Ouro e prata      

45

San Francisco

Timmins
Ouro

37

Soledad-Dipoles

Fresnillo Plc

85 Cieneguita

Panamerican Goldfields

11

CHIHUAHUA

DURANGO

ZACATECAS

GUERRERO

SONORA

18.3 | 23.0

7.5  | 9.5

12.8  | 16.2

10.21 | 12.9

158.7  | 3.6

325.3 | 7.4

2,028.8  | 46.0

783.1 | 17.8

455.2  | 10.3

22.5 | 28.4

ESTADO DE MÉXICO

VERACRUZ

OAXACA

Gold and silver
 Ouro e prata
Gold and silver

 Enxofre 
Sulfur

 Ouro e prata 
Gold and silver

Mina de San José

Fortuna Silver Mines

100

 Ouro e prata
Gold and silver

Mina Saucito

Fresnillo Plc

309

 Ouro e prata
Gold and silver

 Ouro e prata  
Gold and silver

 Ouro, prata, chumbo e zinco 
 

Gold, silver, lead and zinc

San José Zacatecas

Arian Prata Corp 

18

Prata
 

Silver

Concheño

Minera Frisco

95

 Ouro e prata
 

Gold and silverGold

 Ouro
Gold

Fonte / Source:  Serviço Geológico mexicano (SGM) e a Direcção-Geral de Desenvolvimento Mineiro (DGDM) os dados 
do Banco Nacional de Comércio Exterior (Bancomext) e o Banco do México (o banco central).

Mexican Geological Service (SGM) and the General Directorate of Mining Development (DGDM) with data from the National 
Bank of Foreign Trade (Bancomext) and the Bank of Mexico (Banxico).

Mina / Mine

Empresa  / Company

Mineral  / Mineral

Investimento / Investment 2

Toneladas / Tons

Porcentagem / Percentage 1

Toneladas / Tons

Porcentaje  / Percentage 1

Ouro / Gold

Prata / Silver

New mining projects
(Mines that began operations 
in 2010 & 2011)

Grandes produtores 
em 2010 

Top producers in 2010

Novos projetos de mineração 
(Mina que iniciou suas 
operações em 2010 e 2011) 

Ano / year

2011

2012

Fonte /Source : Câmara Mineira do México (CAMIMEX); Mexican Serviço Geológico dos (SGM). / Mexican Mining Chamber (CAMIMEX); Mexican Geological Service (SGM).



Indústrias 
criativas

Creative industries
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 O México é o maior exportador de bens criativos da América Latina.
 De acordo com a KPMG, o México é o destino mais competitivo de desenvolvimento 
de software, vídeo, web e multimídia na América.
 O México é o sexto maior exportador do mundo de entretenimento, jogos de vídeo, 
software e conteúdo digital. Na verdade, é um dos destinos mais competitivos para o 
desenvolvimento de conteúdos digitais no orbe.
 Conteúdos mexicanos são exportados para mais de 100 países. Em 2013, o conteúdo 
produzido no México foram vistos por mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. 
 O mercado de mídia mexicana e  entretenimento é o que mais cresce na América do Norte.

• Em 2013, os lucros na bilheteria totalizaram 831.000 mil dólares, 7,1% a mais que em 2011.
• No México, há mais de 500 mil empresas que oferecem produção, pós-produção, animação e serviços digitais. 

O país também oferece locais ideais para o cinema nacional e internacional.

 Quatro mexicanos foram premiados no 66° Festival de Cannes, realizado de 15-26 
maio de 2013, em Cannes, França.
 México é o maior mercado de videogames na América Latina.
 A primeira cidade criativa Digital na América Latina foi criada em Guadalajara, Jalisco, México.

• Espera-se como o centro de produção de conteúdo mais importante no mundo espanhol.
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2012

88.6% 6.6%
4.8%

52.0% 28.7%
19.3%

2011
321  

55.9% 26.2%
17.9%

2010
313  

319

 ¡Ação!  
Action!  

Estréia de Filmes  no México 
New film releases in Mexico

Filmes Estrangeiros (não-US) 
Foreign films (non US)

Filmes Dos EUA 
US films

Filmes mexicanos  
Mexican films

Lançamentos 
Film releases 

11%

9%
França  / France

9%
Argentina  / A rgentina

24%
Estados Unidos / US

3%
Colômbia / Colombia

19%
Espanha   / Spain

Mexican f ilms in the world

International Co-productions 2007-2012

Co-produções internacionais  
(2007-2012) 

Co-productions between three or more countries
Co-produções entre três ou mais países

Filmes mexicanos 
do mundo 
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Alemania  / Germany
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Fonte/Source:IMCINE con datos de Rentrak /IMCINE with data from Rentrak.
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A indústria do cinema 
mexicano

Mexican film industry 

 Mexico is the leading exporter of creative goods in Latin America.
 According to KPMG, Mexico is the most competitive destination for software, video games, 
web and multimedia development in America.

 Mexico is the world’s 6th largest exporter of new media. It is one of the most competitive 
destinations to develop digital content in the world.

 Mexican filmed entertainment products are exported to more than 100 countries. In 2013 
Mexico-produced content was viewed by more than a billion people worldwide.

 Mexico’s media and entertainment market is one of the fastest growing sectors in North 
America.  

• In 2013, box o�ce revenues reached 831 mdd, 7.1% more than in 2011.
•

In addition, the country has ideal locations for national and international film making.

 Four Mexicans were awarded during the 66th edition of the Cannes Film Festival, 
celebrated from May 15-26, 2013 in Cannes, France.

 Mexico is the leading video game market in Latin America.

Mexico.
• It is expected to become the leading Spanish-language content production center in the world.
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 O México é o maior exportador de jeans na América Latina.
 O México é o quarto maior exportador de �o de nylon em todo o mundo.
 Na América Latina, é:

• O principal exportador de pérolas cultivadas, relógios de pulso e bolso, vestuário e acessórios 
de vestuário, cardada e penteada algodão e �os de algodão.

• O segundo maior exportador de calçados, polainas e artefactos semelhantes.
• O terceiro maior exportador de couros e peles.

 Em 2012, as exportações de calçados foram avaliadas em US $ 520 milhões, 
com a maior parte das vendas dirigidas para os Estados Unidos, Japão, 
Canadá, França e Brasil.

 Mexico is the leading denim exporter in Latin America.
 Mexico is the fourth nylon thread exporter in the world.
 In Latin America, it is:

• 
threads.

• 
• 

 In 2012, shoe exports reached 520 million dollars, and were sold mainly in the United States, 
Japan, Canada, France and Brazil.



$9.6 98,981

$7.6  76,354

França
France

$0.77 65,615

$3.0 204,713

Espanha
Spain

$8.1 1’083,540

$5.5 942,414

Brasil
Brazil

$3.8 503,474

$3.7 329,708

Cuba
Cuba

$5.2 485,865

$5.3 547,573

Guatemala
Guatemala

$2.4 119,363

$3.1 281,656

Costa Rica 
Costa Rica

$14.8 466,028

$11.1 323,195

Japão
Japan

Million
USD

Milhões 
de dólares

Par de
sapatos
Pairs 
of shoes

$ 2012

$ 2011

País /  Country

$10.1 609,080

$8.4 697,671

Canadá
Canada

 Estados Unidos
US

$432.0 19’059,169

$336.8 17’300,794

Simbologia
Simbology

Value of  Mexican shoe industry exports
(Million USD)

Valor das exportações mexicanas de calçados 
em milhões de dólares 

Simbologia  / Simbology

$

Millions of  pairs of  shoes exported
Milhões de pares de calçados exportados 

Mexican textile industry 
export destinations in 2012

Destinos das exportações 
da indústria têxtil 
mexicana em 2012 

1%
União Europeia 
European Union

5%
Resto do mundo
Rest of the world

8%
América latina 
Latin America

86%
América do Norte 
North America

Maiores compradores 
de calçados mexicano

Major buyers of 
Mexican shoes

Fonte/Source: GTA. Fonte / Source: GTA.
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calçados 
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Dispositivos 
médicos

Medical devices
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 México desempenha um papel importante no fabrico e exportação de dispositivos médicos 
em todo o mundo.
 O México é o maior fornecedor de dispositivos médicos nos Estados Unidos.
 As principais exportações foram instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, 
odontologia e veterinária, que somaram 74% do total das exportações dessa 
indústria durante 2012.
• Terceiro maior exportador de agulhas tubulares de metal e agulhas para suturas do mundo.
• Quarto maior exportador de mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária no mundo.
• Quinto exportador de instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária no mundo.
• Sétimo exportador de aparelhos de �sioterapia respiratória no mundo.

 É o décimo maior exportador de dispositivos médicos do mundo e o principal na 
America Latina.
 O México é um dos países da América Latina que proporciona uma maior 
poupança nos custos de produção em dispositivos médicos.
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 Mexico plays an important role in the manufacture and export of medical devices worldwide.
 Mexico is the main medical device supplier to the US market.

dental or veterinary sciences, which accounted for 74% of total exports in the industry in 
2012. 

• 

• Fourth exporter of medical, surgical, dental or veterinary furniture in the world.

• Fifth exporter of instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences in the world. 

• Seventh exporter of therapeutic respiration apparatus worldwide.

 Mexico is the 10th largest exporter of medical devices in the world and the first in Latin 
America.

 Mexico is among the Latin American countries with the highest savings in production costs 
for medical devices.

França
France

 

35

Bélgica
Belgium

34

Holanda
Netherlands

Estados Unidos
United States

145

Irlanda
Ireland

 5,839

145 
23

Alemanha
Germany

Fonte / Source: GTA.

(Em milhões de dólares/ million USD) 

As exportações mexicanas por categoria de produto em 2012 

716
Os artigos e 
aparelhos ortopédicos.

Orthopedic appliances

4,708
Instrumentos e aparelhos 
para medicina, cirurgia, 
odontologia e veterinária. 
Instruments and appliances used 
in medical, surgical, dental 
or veterinary sciences

214
Aparelhos de 
�sioterapia respiratória. 

apparatus 

Parceiros no México 

(Em milhões de dólares / Million USD) 

Mexico’s partners
Mexican exports of medical devices by country 
of destination in 2012

Mexican exports 
by product category  
in 2012

Exportações mexicanas de dispositivos 
médicos por país de destino em 2012 

6.34 milhões de 
dólares
billion USD

Em 2012, as exportações 
de dispositivos médicos 
alcançou
In 2012, Mexican medical 
device exports reached
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 O México é um destino atrativo para o investimento na indústria farmacêutica.
 O México é o segundo maior mercado da América Latina para a indústria farmacêutica e líder 
na produção de medicamentos de alta tecnologia. A indústria nacional é, em média, 1,2% do 
PIB nacional e 7,2% do PIB industrial.
• 14 das 15 maiores empresas farmacêuticas em todo o mundo têm operações no país.
• O México tem um melhor quadro regulamentar que protege a propriedade intelectual e requer um maior 

número de certi�cados de qualidade.

Estoques de IED na indústria farmacêutica mexicana foi 2866 md 2005-2012 Em 2012, o 
país recebeu um total de 981 md em IED. Os principais países investidores foram os 
Estados Unidos, Luxemburgo e Irlanda.

 Produção mexicana da indústria farmacêutica atingiu um total de 10.757 md em 2012, 
enquanto as exportações somaram 1,874 md. Nesse mesmo ano, o país foi o maior 
exportador do setor na América Latina.

 Mexico is an attractive investment destination for the pharmaceutical industry.
 Mexico is the second largest pharmaceutical market in Latin America and an important 

domestic GDP and 7.2% of the manufacturing GDP.
• 14 of the 15 leading pharmaceutical companies internationally have operations in the country. 

• It boasts an improved regulatory framework which protects intellectual property and demands an increasing amount of 
quality certifications.

 From 2005 to 2012, the Mexican pharmaceutical industry received 2.866 billion dollars in 

Luxembourg and Ireland.
 Production of pharmaceutical products came to 10.757 billion dollars in 2012, while exports 
reached 1.874 billion dollars. In that same year, the country was the top exporter of the sector 
in Latin America.



Turismo médico 

Medical  tourism
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 O turismo médico no México chegará a um valor estimado de 847 milhões de USD 
2000 milhões em 2013, equivalente a exportação de cerveja e tequila em conjunto 
ou quase 50% das exportações da indústria aeroespacial.
 Espera-se que o turismo médico no México crescer a uma taxa anual de 7,3% 2013-2016,
 atingindo um valor de 514 milhões de dólares em 3000 o último ano.
 México recebeu mais de um milhão de pacientes estrangeiros em 2012, que classi�cou-o 
como o segundo destino de turismo médico no mundo todo.
 México tem pro�ssionais para atender o mercado interno e externo de saúde altamente 
treinados. A porcentagem do total de médicos especialistas no México é de 62,3%, 
enquanto a média dos países da OCDE é de 57,7%.

 Medical tourism in Mexico will reach an estimated value of 2,847 billion dollars in 2013, 
which is equivalent to beer and tequila exports combined or almost 50% of aerospace industry 
exports.

2013 to 2016, reaching a value of 3,514 billion dollars in the last year.
 Mexico received over one million foreign patients in 2012, which placed it as the second 
destination for medical tourism on a global level.

market. Out of all doctors in Mexico, 62.3% are medical specialists, while the average for the 
member countries of the OECD is 57.7%.
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 O México é um vizinho do maior consumidor de turismo médico no mundo, os 
Estados Unidos. O mercado está concentrado principalmente nos estados de fronteira 
do Arizona, Texas e Califórnia. Os potenciais pacientes hispânicos representados de 
outros estados (como Illinois e New York) é considerável.
 México é o lar de uma variedade de eventos internacionais em temas de medicina, 
tais como: diabetes, oncologia, endocrinologia, nutrição, doenças infecciosas, 
a menopausa, as células estaminais, obstetrícia e vícios, entre outros.

 Mexico neighbors the largest medical tourism consumer in the world –the United States. 

Hispanic patients from other states like Illinois and New York represent a great potential.
 Mexico hosts a wide variety of international events in medical areas such as: diabetes, 
oncology, endocrinology, nutrition, infectious diseases, menopause, stem cells, obstetrics and 
addiction, among other.

Hospitais certi�cados
Certified hospitals

122 hospitais foram certi�cados pelo 
Conselho Geral de Saúde, dos quais 
115 foram certi�cados de acordo 
com padrões internacionais.

122 hospitals have been certified by the 
General Health Council of Mexico, of which 
115 are certified in compliance with 
international standards.

Fonte/ Source Fonte: Conselho Geral da Saúde, Ministério da Saúde de 2012.General Health Council, Ministry of Health 2012.

Distrito Federal /Mexico City 35
Estado de México 11 
Nuevo León 11 
Jalisco  9
Puebla  7
Chihuahua  6
Veracruz  5
Baja California  4
Guanajuato  4
Coahuila  4
Sonora  4
Tabasco  4
Resto do país / Rest of the country  18
Total  122

Entidade
Entities

Hospitales
Hospitals
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 O México é o sexto país com mais lugares declarados "Património da humanidade" no mundo.
• México tem 32 locais declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
• Mais de 45 mil sítios arqueológicos.
• Os mitos e história do Mundo Maya têm grande herança étnica e histórica.
•  Três mil anos de história que preservam a memória de 65 grupos étnicos.

 A cozinha mexicana é uma das três cozinhas do mundo declarada Patrimônio Imaterial 
da Humanidade pela UNESCO.
 México é o lar de 10% da diversidade de espécies global.
• Mais de 176 áreas naturais protegidas.
• O México tem o segundo maior recife de coral do mundo.

 México está organizando a segunda mais importante feira internacional do 
mundo (FIL Guadalajara) livro.

 

 O México é um dos melhores lugares para se aposentar no mundo.
 De acordo com a Organização Mundial de Turismo, o México é um 
dos principais destinos turísticos do mundo.
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country’s GDP.
• It generates 2.5 million direct jobs and over 5 million indirect jobs.

• Mexico is the first tourist destination for the American traveler.

• In 2012, Mexico received 23.4 million international tourists.

 In 2012, domestic income from tourism ammounted to 12.7 billion dollars.
• According to the last survey of international tourists, Mexico stands out for its:

 - Repeat index: 98%
 - Recommendation index: 99%

 A indústria do turismo é uma importante fonte de renda para o México. 
Equivalente a 8,4% do PIB.
• Gera 2,5 milhões de empregos diretos e mais de 5 milhões de empregos indiretos
• É o principal destino turístico para os viajantes dos Estados Unidos.
• Em 2012, 23,4 milhões de turistas entraram no México.

Em 2012, as receitas do turismo foi de 12,7 bilhões de dólares.
• De acordo com a última pesquisa de satisfação aplicada aos turistas internacionais, o México se destaca por sua:

 - Taxa de repetição: 98%
 - Índice de recomendação: 99%

 Mexico ranks sixth in the number of sites included in UNESCO’s World Heritage List.
• 32 locations and traditions recognized by UNESCO as World Heritage.

• More than 45,000 archaeological sites.

• 

• 

 Mexican gastronomy is one of only three cuisines in the world declared as Intangible 
Cultural Heritage by UNESCO.

 Mexico is home to 10% of the world’s biodiversity.
• More than 176 protected natural areas.

• Mexico has the second largest coral reef in the world.

 Mexico organizes the second largest book fair in the world (FIL in Guadalajara).
 One of the best places to retire in the world.
 According to the World Tourism Organization, Mexico is among the top tourist destinations 
worldwide.



A
AlixPartners, índice de custo de terceirização de 
fabricação 2013.
AlixPartners, Manufacturing Outsourcing Cost Index 2013.

Associação da Indústria Fotovoltaica Européia (EPIA). 
Desencadeando o Potencial do cinto de energia solar 
fotovoltaica de 2010.
European Photovoltaic Industry Association (EPIA). 
Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics, 2010.

Associação Geotérmica Mexicana (AGM).
Mexican Geothermal Association (AGM).

Associação Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
Mexican Wind Energy Association (AMDEE).

Associação Mexicana da Industria Automobilística (AMIA).
Mexican Association of the Automotive Industry (AMIA).

AT Kearney, com índice de con�ança do FDI 2013.fi
A.T. Kearney, FDI Confidence Index 2013.

AT Kearney, Índice de Localização de Serviços 
Globais de 2012.
A.T. Kearney, Global Services Location Index, 2012.

Automotive News.

B
Banco do México (o banco central).
Bank of Mexico (Banxico).

Banco do México (o banco central). Expectativas da 
pesquisa de especialistas em economia do setor privado, 
em outubro de 2012.
Bank of Mexico (Banxico). Survey of Expectations of Private 
Sector Economic Experts, October 2012.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Inter-American Development Bank (IDB).

Banco Mundial (BM) eo International Finance 
Corporation (IFC). Doing Business 2013.
World Bank (WB) and International Finance Corporation 
(IFC). Doing Business 2013.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) .

Business Monitor.

C
Câmara da Indústria do Calçado do Estado 
de Guanajuato (CICEG).
Guanajuato Shoe Industry Chamber (CICEG).

Câmara Minera de México (CAMIMEX). 
Mexican Mining Industry Chamber (CAMIMEX).

Câmara Nacional da Indústria Farmacêutica
(CANIFARMA). 
National Chamber of the Pharmaceutical Industry 
(CANIFARMA).

Câmara Nacional da Indústria Têxtil (CANAINTEX). 
National Chamber of the Textile Industry (CANAINTEX).

Comissão Federal de Eletricidade (CFE). 
Federal Electricity Commission (CFE).

Comissão Nacional para o Conhecimento e Uso da 
Biodiversidade (Conabio). Portal 
Biodiversidade mexicana. 
National Commission for the Knowledge and Use of 
Biodiversity (CONABIO).
Mexican Biodiversity website.

Comissão Reguladora da Energia (CRE). 
Energy Regulatory Commission (CRE).

Confederação da Indústria Dinamarquesa. Relatório 
referência mundial de 2013. 
Confederation of Danish Industry. Global Benchmark Report 2013.

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD), Relatório sobre 
Investimento Mundial 2013.
United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), World Investment Report 2013.

D
Departamento do Interior dos Estados Unidos. Serviço 
Geológico dos Estados Unidos, 2.012 produtos 
Resumos minerais.
US Department of the Interior. US Geological Survey, Mineral 
Commodity Summaries 2012.

E
Eurus.

F
Federação Mexicana de Indústrias Aeroespaciais 
(FEMIP). 
Mexican Federation of the Aerospace Industry (FEMIA).

Fundo Monetário Internacional (FMI).

International Monetary Fund (IMF), World Economic 
Outlook 2012.

G
Gartner, principais locais para serviços o�shore da 
América de 2013.
Gartner, Leading Locations for O�shore Services in the 
Americas, 2013.

Global Insight.

Global Trade Atlas (GTA).

I
Instituto Mexicano de Cinema (IMCINE), 
Anuário Estatístico do Cinema mexicano 2012. 
Mexican Institute of Cinematography (IMCINE), Statistical 
Yearbook of Mexican Cinema 2012.

Instituto Mexicano da Propriedade Industrial (IMPI)

Mexican Institute of Industrial Property (IMPI). Legal 
Framework.
Quadro Legal. Instituto Nacional de Estatística e 
Geogra�a (INEGI) 
National Institute of Statistics and Geography (INEGI).

) Instituto Nacional de Estatística e Geogra�a (INEGI). 
Banco de Informações Econômicas (BIE).
National Institute of Statistics and Geography (INEGI). Bank 
of Economic Information (BIE).

K
KPMG. Alternativas competitivas 2012.
KPMG. Competitive Alternatives 2012.

M
Metals Economics Group . Tendências Globais a
exploração 2012.
Metals Economics Group, World Exploration Trends 2012. 

O
Organização dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(OICA). Estatísticas de produção de 2012.
International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 
(OICA). 2012 Production Statistics.

Organização  das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO). Estatísticas de produção 
da Produção 2012
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO). Agricultural Production Statistics 2012.

Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO).
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO).

Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência ea Cultura (UNESCO). Centro do 
Patrimonio Mundial.
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO). World Heritage Centre.

Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência ea Cultura (UNESCO). Centro do Patrimonio Mundial.
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO). Institute for Statistics.

Referências
References



O
Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência ea Cultura (UNESCO). 
Instituto de Estatística.
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO). Intangible Cultural Heritage.

Organização Mundial do Turismo (OMT). Turismo 
Destaques 2012.
World Tourism Organization (UNWTO). Tourism Highlights 2012.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).Perspectivas Globais do 
Desenvolvimento 2010, o Índice de so�sticação tecnológica.
Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD). Perspectives on Global Development 2010, Index of 
Technological Sophistication.

P
Presidência da República. Vários comunicados da 
imprensa 2012-2013.
Mexican Presidency. 2012-2013 Press Releases.

Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA).
United Nations Environment Programme (UNEP).

ProMéxico.

S
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento 
Rural, Pescas e Alimentação (SAGARPA). Vários 
comunicados da imprensa 2012-2013.
Ministry of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries 
and Food (SAGARPA). Several press releases 2012-2013.

Secretaria de Economia (SE)
Ministry of Economy (SE).

Secretaria de Economia (SE). Análise 
Competitiva do México.
Ministry of Economy (SE). Mexican Competitiveness 
Analysis.

Secretaria de Economia (SE). Departamento de 
Indústrias Pesadas e de alta tecnologia (DGIPAT), 
indústria de aviação no México em março de 2012.
Ministry of Economy (SE). Department of Heavy Industries and 
High Technology, Aeronautic Industry in Mexico, March 2012.

Secretaria de Economia (SE) e a Federação Mexicana 
de Indústrias Aeroespaciais (FEMIP). Pro-Ar 
2012-2020, Programa  Estratégico Aerospace.
Ministry of Economy (SE) and Mexican Federation of 
the Aerospace Industry (FEMIA). Pro-Aéreo 2012-2020, 
Strategic Program of the Aerospace Industry.

Secretaría da Energia (SENER). Comunicados da 
Imprensa 2012-2013.
Ministry of Energy (SENER). 2012-2013 Press Releases.

Secretaria da Energia (SENER). Estratégia Nacional 
para a Energia 2011-2025.
Ministry of Energy (SENER). National Energy Strategy 
2011-2025.

Secretaria da Energia (SENER). Energia renovável 
em potencial 2012-2026.
Ministry of Energy (SENER). Renewable Energy Prospective 
2012-2026.

Secretaria da Energia (SENER). Subsecretário de 
Planejamento Energético e Desenvolvimento 
Tecnológico, Programa especial para o uso de energias renováveis.
Ministry of Energy (SENER). Undersecretary of Energy 
Planning and Technological Development, Special Program for 
the Utilization of Renewable Energy.

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
(SEMARNAT).
Ministry of the Environment and Natural Resources 
(SEMARNAT).

Secretaria de Turismo (SECTUR)

Ministry of Tourism (SECTUR). 2012-2013 Press Releases.

Serviço Geológico Mexicano (SGM). Anuário 
Estatístico 2012 da mineração mexicana.
Mexican Geological Service (SGM). Statistical Journal of 
Mexican Mining 2012.

SHL, Liderança Global: desenvolver líderes 
globais do futuro, 2012.
SHL, Global Leadership: Developing Tomorrow’s Leaders 
around the World, 2012.

Sistema de Informação Cultural do Conselho Nacional 
para a Cultura e as Artes (CONACULTA).Atlas de 
Infra-estrutura e do património cultural do México 2012.
Cultural Information System of the National Council for 
Culture and the Arts (CONACULTA). Atlas of Infrastructure 
and Cultural Heritage of Mexico 2012.

T

U
Universidade de Harvard e Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Atlas de complexidade económica: 
Mapeamento Caminhos para a Prosperidade  de 2011.
Harvard University and Massachusetts Institute of Technology 

Prosperity, 2011.

�e Silver Institute. A produção de prata 2012.2.



eadquarters
Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal,

C.P. 01900, México, D.F., México.

Tel. +00 (52) 55 5447 7070

promexico@promexico.gob.mx
www.promexico.gob.mx

Escritórios Mundiais/Worldwide Offices
América do Norte/
North america
Chicago
chicago@promexico.gob.mx

Bogotá
colombia@promexico.gob.mx

Stockholm

Istanbul 

sweden@promexico.gob.mx

turkey@promexico.gob.mx

Paris
france@promexico.gob.mx

Beijing
beijing@promexico.gob.mx

Hong Kong
hongkong@promexico.gob.mx

Taipei
taiwan@promexico.gob.mx

Tokyo
japan@promexico.gob.mx

Buenos Aires
argentina@promexico.gob.mx

Guatemala
guatemala@promexico.gob.mx

Santiago de Chile
chile@promexico.gob.mx

Sao Paulo
brazil@promexico.gob.mx

Brussels
belgium@promexico.gob.mx

Frankfurt
germany@promexico.gob.mx

London
uk@promexico.gob.mx

The Hague
netherlands@promexico.gob.mx

Madrid
spain@promexico.gob.mx

Milan
italy@promexico.gob.mx

Dallas
dallas@promexico.gob.mx

Detroit
detroit@promexico.gob.mx

Houston
houston@promexico.gob.mx

Los Angeles
losangeles@promexico.gob.mx

Miami
miami@promexico.gob.mx

Montreal
montreal@promexico.gob.mx

Nueva York
ny@promexico.gob.mx

San Francisco
sanfrancisco@promexico.gob.mx

Toronto
toronto@promexico.gob.mx

Vancouver
vancouver@promexico.gob.mx

Washington, D.C.
washington@promexico.gob.mx

Latino américa/
Latin america

Asia Pacífico/
asia pacific

Europa/Europe

@ProMexicoTw

ProMexico

Singapore
singapore@promexico.gob.mx

Mumbai
mumbai@promexico.gob.mx

Seoul
korea@promexico.gob.mx

Shanghai
shanghai@promexico.gob.mx

Sedes


	1 (1)
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

