
Brasil segura lanterna de competitividade entre emergentes 
 
Diagnóstico é da Câmara Americana de Comércio. Estudo compara Brasil com México, China, 
Índia e Rússia. 
 
O tempo passa, mas os problemas se repetem. Por isso, o Brasil está na lanterna de índice de 
competitividade entre os países do grupo chamado BRIC-M, que inclui Brasil, Rússia, Índia, 
China e México, segundo estudo divulgado nesta segunda-feira (4), em São Paulo, pela 
Câmara Americana de Comércio (Amcham) e pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC).  
 
O estudo analisou a legislação, a percepção da corrupção e o desempenho da economia dos 
cinco países e mostra que Brasil e México estão empatados em quarto lugar, atrás de China, 
Índia e Rússia, que ocupam os três primeiros lugares. 

 
Leia mais 
 
China investe alto em pesquisa e desenvolvimento 
 
Os piores indicadores do Brasil são: o juro real, apesar da redução de 6,5 pontos percentuais 
na taxa básica (a Selic), continua a ser o mais alto do mundo; a burocaria para abertura de 
empresas e na alfândega; e a falta de transparência na política. Entre os poucos segmentos 
em que o Brasil melhorou, estão nas leis trabalhistas, que ficaram mais flexíveis, e no custo da 
energia elétrica, que se manteve mais barato que nos demais países analisados. Assim como o 
diagnóstico, os dois principais remédios para os problemas do Brasil, segundo a Amcham, 
também não são novos: redução de impostos e da taxa de juros.  
 
E ainda pioramos 
Entre 2000 e 2006, o Brasil apresentou piora na maioria dos indicadores analisados pela 
pesquisa. Entre os setores em que o Brasil piorou estão o custo da energia, infra-estrutura, 
empreendedorismo (que mede a disposição do empresário a fazer novos investimentos), 
corrupção e quantidade de investimentos diretos em comparação com o Produto Interno Bruto 
(PIB). Segundo a Amcham, são necessários longos 152 dias para se abrir uma empresa no 
Brasil. A carga tributária, que impede os investidores de aplicar dinheiro no negócio, vem 
subindo ano a ano, batendo em 38% do PIB em 2006. 
 
Nos outros países, os mesmos problemas se repetem, com diferentes intensidades. Os maiores 
problemas do México são a infra-estrutura deficiente e a falta de segurança para os contratos; 
na Rússia, a corrupção é os principais empecilho ao desenvolvimento; na Índia, o 
funcionamento da Justiça recebeu nota zero pela pesquisa; na China, faltam leis mais 
confiáveis, respeito às patentes e mão-de-obra qualificada.  
 
No que se refere à carga tributária e à taxa de juros, porém, todos as quatro nações estão à 
frente do Brasil, oferecendo taxas bem mais baixas ao investidor externo. Enquanto a Rússia 
também apresenta alta taxação (31% do PIB, segundo o estudo), México, China e Rússia têm 
carga tributária de 18%, 15% e 17%, patamar considerado ideal por investidores externos. 
Enquanto o Brasil tem o maior juro real do mundo, os outros países apresentam carga 
tributária negativa ou próxima de zero. 
 
Fonte: Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em 5/12/2006. 
 
 
 


