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O Brasil ganhou três posições no ranking de competitividade global, o World Competitiveness 
Yearbook (WCY), elaborado pelo IMD e divulgado ontem a noite pela importante escola suíça 
de negócios - a melhor do mundo, segundo o Financial Times. O País subiu da 43 para a 40 
posição do ranking de 2008 para o deste ano. Os Estados Unidos continuaram na liderança, 
mesmo com a atual crise econômica. Já a Venezuela manteve-se em último lugar. 
 
O levantamento, feito anualmente desde a década de 1980, foi realizado junto a mais de 13 
mil empresários e executivos de empresas multinacionais e procura fazer um retrato da 
competitividade e a impressão dos empresários em mais de 50 países. Neste ano, foram 
incluídas mais duas nações - Catar e Cazaquistão -, passando a lista para um total de 57 
economias pesquisadas. A Finlândia se destacou como a nação que mais ganhou posições, 
voltando, inclusive, para o grupo das dez mais importantes do WCY. Já Grécia, Irlanda, 
Colômbia e Taiwan, ficaram entre as que estão em pior situação, com as maiores perdas no 
ranking. A Estônia foi a que teve a maior queda (12 posições). 
 
O Chile, uma das economias mais abertas da América Latina, continuou na liderança da região 
e ganhou uma posição, lembrou a diretora centro de competitividade mundial do IMD e co-
autora do WCY, Suzanne Rosselet-McCauley. "Mas a economia do Brasil hoje está em melhores 
condições do que no passado", afirmou ela. 
 
O professor da Fundação Dom Cabral, Carlos Arruda, responsável pela coleta e avaliação dos 
dados brasileiros, lembrou que, se a base continuasse a mesma, o Brasil teria subido ainda 
mais degraus no ranking do IMD. "Podemos comemorar pois, na realidade, significa que o 
Brasil teria ganho cinco posições ao invés de três. A maior parte dos países não avançaram 
como o Brasil", disse Arruda. Segundo ele, a evolução brasileira é resultado de uma série de 
melhorias feitas no País nos últimos dois anos. "Isso mostra que o Brasil vem se recuperando 
pois algumas ações do governo e da sociedade foram tomadas na direção adequada." 
 
O Brasil ainda conseguiu se destacar entre os demais integrantes do Bric (grupo dos países 
emergentes de crescimento rápido integrado também pela Rússia, Índia e China). Foi o único 
dos quatro que ganhou posições na lista do IMD. Ficou, inclusive, à frente da China no item de 
investimentos, tanto na entrada de capital estrangeiro quanto nos investimentos do País no 
exterior. Nesta avaliação, o Brasil passou da 36 posição para a 20 enquanto a China caiu da 23 
para a 31 classificação. 
 
A diretora do IMD ressaltou que o crescimento das multinacionais brasileiras no mercado 
externo ajudou a ampliar esse termômetro de investimentos. O professor Arruda lembrou 
ainda que a recente fusão da Perdigão com a Sadia é outro fator que contribuirá ainda mais 
para o aumento da competitividade do País no futuro. 
 
Os dois pesquisadores procuraram enfatizar o enorme mercado interno, considerado um dos 
fatores de destaque da competitividade brasileira. O mercado doméstico tem conseguido 
absorver o impacto da queda das exportações, afirmaram. "O País vem de uma série de 
medidas que tem ajudado a evitar um impacto maior da crise na economia.", disse Arruda. 
 
Entretanto, a ineficiência das instituições públicas brasileiras foi um dos fatores que pioraram. 
Nesse item do estudo do IMD, o Brasil caiu da 53 para a última posição, lembraram Arruda e 
Suzanne. "O que era ruim ficou pior. Isso mostra uma necessidade urgente de rever o nosso 
sistema institucional e marcos regulatórios", disse Arruda. "O País não tem feito um plano de 
reforma do sistema de gestão pública com a mesma intensidade que tem feito outros projetos, 
como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Agora, governo está abrindo mão da 
arrecadação sem conseguir melhorar a eficiência pública em função das amarras que criou", 
acrescentou. 
 



"A baixa eficiência do setor público poderá criar uma situação comprometedora no longo 
prazo", alertou o professor lembrando que outro item que precisa ser melhorado é a educação. 
"Esperávamos melhora, mas isso não ocorreu." 
 

 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A14. 


