
Os desafios para aumentar a competitividade no Brasil  
  
O conceito de competitividade refere-se à capacidade de uma economia de manter taxas de 
crescimento econômico no curto e médio prazo, gerando prosperidade para sua população. 
Assim, extrapola o tradicional conceito de competitividade setorial ou empresarial e avalia 
como os ambientes econômicos, políticos e sociais de um país apoiam a realização de negócios 
e o crescimento das empresas, buscando captar a capacidade de crescimento e 
desenvolvimento econômico de uma nação. Dois estudos procuraram avaliar a competitividade 
brasileira em relação aos outros países. 
 
O primeiro divulgado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Ancham) e pelo 
Movimento Brasil Competitivo (MBC) foi denominado Painel de Competitividade 2006, um 
estudo que reuniu indicadores considerados pelos principais estudos sobre competitividade 
global: The Global Competitiveness Report (WEF), World Competitiveness Yearbook (IMD) e 
Doing Business (IFC/BIRD), totalizando 24 variáveis, em três subgrupos: custo e 
disponibilidade de capital, custo fiscal e institucional, e custo operacional, entre o período de 
2000 a 2006. "O objetivo do painel foi avaliar quais são os determinantes da competitividade 
de uma economia, a fim de identificar os principais entraves ao seu desenvolvimento", 
destacou o diretor-presidente do MBC e presidente do Comitê Estratégico Competitividade 
Brasil da Amcham, José Fernando Mattos. 
 
O material analisou a situação do Brasil frente a seus principais competidores no mercado 
global: Rússia, Índia, China e México, considerados países emergentes que propulsionarão a 
economia mundial nas próximas décadas, ultrapassando o G-6 (G-7 exclusive o Canadá) até 
2050. Esta avaliação teve origem no estudo realizado pelo banco de investimentos Goldman 
Sachs, denominado "Dreaming with BRICs: the path to 2050", onde o Brasil faz parte do bloco 
denominado por BRIC. O México, por sua vez, faz parte do N-11 (próximos 11). De acordo 
com a avaliação do banco, o México é um dos países que poderá alcançar o BRIC. Por isso, 
para avaliar a competitividade brasileira, o painel focou, além dos parceiros do Brasil no BRIC, 
também o México, formando o assim chamado BRIC-M. 
 
No BRIC-M, o Brasil é o que possui a menor taxa de crescimento da economia (2,3% em 
2005). A China e a Índia estão entre os que crescem de forma mais acelerada no mundo 
(9,5% e 8,5%, respectivamente). "Os indicadores avaliados pelo Painel dizem respeito 
principalmente aos fatores que afetam os ambientes macroeconômico, institucional e legal no 
qual as empresas estão inseridas. Isso porque o setor privado tem um papel fundamental na 
melhoria da competitividade nacional", esclareceu Mattos. 
 

 
 
"Para que o Brasil possa ver um aumento em sua competitividade, ganhando espaço no 
cenário econômico internacional, é necessário que medidas sejam tomadas a fim de aumentar 
a produtividade da economia.  



E isso apenas será concretizado com a eliminação das barreiras ao investimento privado e com 
a estimulação da formação de capital intelectual bem como de inovação tecnológica no setor 
privado", enfatizou o presidente do Conselho da Amcham Brasil, Alexandre Silva. Os resultados 
obtidos pelo painel mostram o Brasil na última posição, empatado com o México, com apenas 
cinco indicadores classificados no grupo alto e 10 no grupo baixo. A China, líder do grupo, 
apresenta 13 indicadores classificados no grupo alto e apenas 5 no baixo. 
 
O Brasil apresenta um desempenho especialmente insatisfatório nos pilares custo fiscal e 
institucional e custo operacional. Cada vez mais há consenso que a questão fiscal é o grande 
entrave ao crescimento no Brasil. Os altos gastos públicos exigem uma carga tributária 
elevada (35% do PIB em 2004, a mais alta entre o BRIC-M) e esta onera exageradamente a 
produção, não incentivando o investimento (20% em 2004, contra 38% na China), 
favorecendo a sonegação e a informalidade (esta é responsável por 42% do PIB no Brasil). 
Essa situação é agravada ainda pelo inadequado ambiente de negócios oferecido. O Brasil é o 
"campeão" entre o grupo no tempo necessário para se abrir uma empresa formalmente (152 
dias em 2006, contra apenas 27 no México, 28 na Rússia e 35 na Índia e na China), além de 
apresentar baixos níveis de segurança jurídica e alta rigidez das leis trabalhistas.  
É o país com o menor desempenho, entre o BRIC-M, no indicador infra-estrutura de 
escoamento de mercadorias, perdendo até mesmo para a Índia. O custo de transporte de bens 
no Brasil representa aproximadamente um terço dos custos médios operacionais das firmas, o 
que reflete basicamente a condição pobre e deteriorante de sua malha rodoviária. 
 
O outro estudo chamado de Relatório de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial 
(WEF), que é publicado anualmente desde 1979, apresentou as estatísticas e os índices para 
diversos fatores que moldam a capacidade competitiva de uma nação. Ele baseia-se em dados 
estatísticos e em uma pesquisa ampla realizada com executivos. No Brasil, a coleta de dados 
junto à comunidade empresarial está sob a responsabilidade da Fundação Dom Cabral e do 
Movimento Brasil Competitivo, parceiros brasileiros do Fórum Econômico Mundial. 
 
No relatório do ano passado, o Brasil caiu para a 66º colocação, uma queda de 9 colocações. A 
posição obtida pelo Brasil demonstra um avanço em pilares intermediários e avançados do 
estudo, mas um atraso significativo nos pilares fundamentais. Apesar do seu grande mercado 
doméstico, da sua base industrial diversificada e do volume significativo de investimento 
estrangeiro direto (FDI), o país não cresce na mesma velocidade que outros mercados 
emergentes, enfraquecendo seus esforços para retirar um número maior de brasileiros da 
pobreza. A competitividade brasileira ainda é minada pelos altos níveis de endividamento 
público e altas taxas de juros, somadas a um ambiente institucional ineficiente, uma cultura de 
burocracia e uma economia baseada na informalidade. A distribuição desigual de renda e a 
predominância da corrupção são desafios que ainda carecem de soluções. 
 
Em primeiro lugar no ranking encontra-se, pela primeira vez, a Suíça. A colocação é resultado 
do equilíbrio entre um sólido ambiente institucional, uma excelente infra-estrutura, mercados 
eficientes e altos níveis de inovação tecnológica do país. Outros fatores que contribuem para 
esta colocação é o desenvolvimento de pesquisas científicas, os fortes investimentos 
empresariais em pesquisa e desenvolvimento e a transparência e estabilidade das instituições 
públicas. 
 
Uma grande surpresa do relatório foi a China com a perda de seis posições, ocupando, neste 
ano, o 54º lugar. Mesmo com índices econômicos acima da média dos outros países e 
performance macroeconômica de destaque mundial, uma série de problemas estruturais 
precisam ser enfrentados, inclusive no setor bancário, grande parte controlado pelo estado. Há 
também pouca penetração para as últimas tecnologias (celulares, Internet, computadores 
pessoais) e o volume de alunos que continuam até o segundo e terceiro graus educacionais 
ainda é baixo, comparado com padrões internacionais. A maior preocupação é a queda da 
qualidade do ambiente institucional - de 60º lugar para 80º em 2006 - aliado a resultados 
sofríveis em todos os 15 indicadores institucionais, no setor público e privado. Segundo o 
relatório, a Suíça, Finlândia e Suécia são os países mais competitivos do globo. Dinamarca, 
Cingapura, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Holanda e Reino Unido completam a lista das 
primeiras dez posições, como mostra o quadro.  



A Revista Banas Qualidade pediu para diversos especialistas escreverem como o País poderá 
vencer os seus problemas estruturais e aumentar a sua competitividade. 
 
Fonte: Banas Qualidade, ano. 16, n. 177, p. 48-49, fev. 2007. 
 
  
 
  
 


