
O Brasil pode encontrar no pró-
prio Brasil as soluções para me-
lhorar seu ambiente de negó-
cios e incentivar que mais em-
presas tenham facilidade em
realizar transações comerciais
no país. Basta se inspirar no
exemplo maranhense para con-
clusão de registro de proprieda-
de, na experiência mineira que
trouxe rapidez ao processo de
abertura de empresas, ou ainda
na capacidade do Distrito Fede-
ral em reduzir custos cartoriais.

Iniciativas pontuais de simpli-
ficação como essas, se somadas
e adotadas em âmbito nacional,
podem trazer mudança ao cená-
rio crítico no qual o Brasil está
inserido quando se trata de ava-
liar as facilidades para a realiza-
ção de negócios. O desempenho
brasileiro ocupa o 126º lugar
(em uma lista de 183 países) no
relatório Doing Business, recen-
temente divulgado pelo Banco
Mundial, que analisa o incenti-
vo à atuação das empresas (leia
mais ao lado).

Em quase todos os indicado-
res do ranking do Banco Mun-
dial o Brasil piorou na compara-
ção entre os relatórios de 2011 e
de 2012. A análise mais detida
do Doing Business apontou, po-
rém, alguns problemas de or-
dem metodológica que também
contribuem para que o desempe-
nho brasileiro seja tão fraco.
Um deles está no fato de o órgão
internacional avaliar especial-
mente os dados de São Paulo,
deixando de fora vários indica-
dores de outras capitais brasilei-
ras — que, muitas vezes, têm de-
sempenho melhor que o paulis-
ta (veja quadros).

Contrário ao destaque do país
no contexto político e econômi-
co internacional, esse cenário es-
tá sendo estudado — com o obje-
tivo de ser transformado — por
uma equipe que envolve repre-
sentantes de várias associações
civis (Febraban, CVM, BNDES,
Fecomercio, Secovi, entre ou-
tras). Assessorado pelo Boston
Consulting Group, o grupo co-
meça a desenvolver um plano
de ação (a ser posto em prática
no início de 2012) para melhorar
o ambiente de negócios do Bra-
sil que envolve questões como:
atração de talentos, mudanças
nos processos de abertura e fe-

chamento de empresas, facilida-
des de acesso ao crédito e simpli-
ficação das leis trabalhistas.

Alguns desses pontos come-
çam a ser organizados em forma-
to de Projeto de Lei para serem
apresentados à sociedade e dis-
cutidos no âmbito do Congresso
Nacional por lobistas das entida-
des. O que se pretende, num fu-
turo próximo, é turbinar o polo
de negócios brasileiro (especial-
mente no eixo Rio-São Paulo)
para que ele se torne o centro de
uma rede latino-americana.

“Há muito estudo e pouco re-
sultado concreto para facilitar a
realização de negócios no Bra-
sil. Por isso resolvemos nos reu-
nir para propor ações efetivas”,
diz Antônio Carlos Borges, dire-
tor-executivo da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo
(Fecomercio). Borges, que tam-
bém é o coordenador do grupo
de estudos, reforça que está na
redução dos processos o cami-
nho para o país evoluir.

“A iniciativa privada se reu-
niu para tratar dessas questões e
espera encontrar em sua expe-
riência soluções adequadas para
o crescimento do país como um
todo”, diz Luiz Roberto Calado,
da Brain (Brasil Investimentos e
Negócios), consultoria formada
há cerca de um ano com o objeti-

vo de fortalecer a rede de negó-
cios da América Latina e o papel
do Brasil dentro dela. “Nós olha-
mos exemplos no Brasil e no
mundo para tentar propor essas
soluções”.

Crise global
Tendo como pano de fundo a cri-
se econômica e financeira mun-
dial, mais países fortaleceram
seus regimes nos últimos dois
anos com a implementação de
reformas importantes. Segundo
dados do Banco Mundial, um to-
tal de 29 economias passaram
por essas transformações. Mas o
Brasil não está entre elas. A
maioria das reformas ocorreu
na Europa Oriental e Ásia Cen-
tral, ou em economias de alta
renda que fazem parte da Orga-
nização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OC-
DE). Nos últimos seis anos, 163
economias tornaram seus am-
bientes regulatórios mais favorá-
veis às empresas. China, Índia,
e a Federação Russa estão entre
as 30 economias que fizeram
mais progresso. “Mas governos
na América Latina e no Caribe
também adotam novas tecnolo-
gias para facilitar a vida de em-
presas locais”, declarou em no-
ta Augusto Lopez-Claros, dire-
tor de Indicadores Globais e Aná-
lise do Banco Mundial. ■

PREVENÇÃOÀSENCHENTES

Mercadanteanuncia que sistema de alertas
de chuvas vai operar 24 horas por dia

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br

PROPOSTASORÇAMENTÁRIAS

Congresso pode votar Plano Plurianual
e Orçamento 2012 ainda nesta semana

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden), criado para emitir alertas em áreas de risco de inundações,
enxurradas e deslizamentos, começou a funcionar durante 24 horas no
sábado, segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio
Mercadante. Segundo ele, o sistema já deve dar resultados na
prevenção de mortes nas chuvas do próximo de verão.

Para melhorar ambiente de negócios,

O Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 pode ser votado amanhã no
Congresso Nacional, acrescido de R$ 108 bilhões ao montante inicial,
totalizando R$ 5,4 trilhões para investimentos em ações consideradas
prioritárias pelo governo federal nos próximos quatro anos. Já o
projeto de Orçamento de 2012, o relatório final só será apresentado
à Comissão Mista de Orçamento na quarta e pode ser votado na quinta.

Experiências pontuais, se somadas e adotadas em âmbito nacional, poderiam contribuir para reverter cenário que
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DIAS PARA FINALIZAR O PROCESSO CUSTO, EM % PIB PER CAPITA DIAS PARA FINALIZAR O PROCESSO

OS EXEMPLOS BRASILEIROS

Minas Gerais aponta maior 
rapidez para abertura   
de empresas

Distrito Federal e Rio Grande 
do Sul apresentam os custos 
mais baixos

Maranhão mostra que é 
possível ser mais eficiente 
em Registro de Propriedade
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DESTAQUES DO RANKING 

O Brasil em comparação   
a outras economias   
(do total de 183 países)
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O relatório do Banco Mundial,
divulgado há pouco mais de um
mês, concluiu que 17 das 32 eco-
nomias da América Latina e do
Caribe puseram em prática re-
formas regulatórias importan-
tes para facilitar a realização de
negócios para os empresários lo-
cais. Chile, Peru, Colômbia e
México permanecem na lideran-
ça regional das melhorias regu-
lamentares e utilizam as novas
tecnologias no aprimoramento
da transparência e no acesso à
informação em toda a região.

O relatório mostra o Chile co-
mo líder regional na facilidade
de se fazer negócios, ocupando a
39ª posição no ranking global. O
Chile facilitou a abertura de em-
presas concedendo, de forma
imediata, licença provisória pa-
ra funcionamento de novas em-
presas e agilizou o comércio exte-
rior através da implementação
de sistema eletrônico para inter-
câmbio online de dados das ope-
rações aduaneiras. O Peru, que
ocupa a 41ª posição, fortaleceu a
proteção ao investidor e aboliu a
exigência de capital mínimo pa-
ra as pequenas empresas.

A Colômbia está entre as 12
economias do mundo que mais
aprimorou a facilidade de fazer
negócios. Ela ocupa a 42ª posi-
ção e tornou mais fácil abrir um
negócio, pagar impostos, e lidar
com o processo de insolvência.

Nos últimos seis anos, Colôm-
bia, México e Peru estiveram en-
tre as 40 economias mundiais
que mais implementaram refor-
mas para melhorar o ambiente
regulatório para os seus em-
preendedores. Este ano, o Méxi-
co permaneceu se esforçando
para melhorar o ambiente regu-
latório para as empresas, ali-
viando os encargos administrati-
vos relacionados ao pagamento
de impostos, melhorando o
acesso ao crédito, e facilitando
o processo de obtenção de licen-
ças de construção, reformas.
Tais reformas permitiu ao país
galgar a 53ª posição no ranking.

O melhor país para fazer ne-
gócios, segundo o Banco Mun-
dial, é Cingapura. Depois apare-
cem Hong Kong, Nova Zelân-
dia, Estados Unidos, Dinamar-
ca, Noruega, Reino Unido, Co-
reia do Sul, Islândia e Irlanda. ■

Estabelecimento de registro
único de garantias; uso de
procedimentos eletrônicos para
consulta e registro de garantias;
flexibilização na tomada
de empréstimo para permitir
registro de garantias
sem descrição específica.

O Burundi, por exemplo, aprovou
legislação que requer aprovação
de acionistas em caso de
grandes transações entre
partes-relacionadas; já o Peru
alterou regra empresarial para
facilitar o acesso de informações
a acionistas minoritários.

Centralização de processos
em “balcão único”; realização
de força tarefa para propor
aos governos (especialmente
municipais) alternativas
de força de trabalho concentrada
para dar vazão à demanda
pendente; uso de processos
eletrônicos.

A Rússia aumentou o regime
de transações anuláveis;
o Reino Unido melhorou
a forma de cálculo de taxas de
administração de insolvências;
a nova lei de falências da
Sérvia reduziu o tempo para a
finalização do procedimento.

Melhorias possíveis à
obtenção de crédito

Exemplos que
funcionaram

Sugestões a serem
analisadas

Experiências vindas
do exterior
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Vizinhos na
América
Latina trazem
bom exemplo

CONSUMO

Vendas a prazo mostram ligeira recuperação
devido medidas do governo

Luiz Machado
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Chile, Colômbia, Peru e
México são destaques
apontados pelo Banco Mundial

JUSTIÇA

Juiz federal suspende a própria decisão e
permite retomada das obras de BeloMonte

Brasil se inspira no Brasil

As vendas a prazo apresentaram aumento de 1,9% na primeira
quinzena de dezembro em comparação ao mesmo período do ano
passado. “As medidas monetárias e fiscais adotadas pelo governo
começam a surtir efeito, esperamos que continuem a produzir
resultados positivos em 2012", afirma Rogério Amato, presidente
da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Redação

O juiz federal Carlos Eduardo Castro Martins, da 9ª Vara Federal no
Pará, determinou sexta que sejam retomadas as obras da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte. A decisão revoga liminar do próprio
magistrado, que havia suspendido, em setembro, as obras da usina no
curso do Rio Xingu por entender que ameaçavam o transporte da
população local e poderiam causar danos ambientais irreversíveis. Abr

aponta o país entre os piores quando o tema é facilitar o desempenho das empresas
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Borges,daFecomercio:
caminhoéasimplificação

dosprocessos

BRASIL AMÉRICA LATINA 
E CARIBE

OCDE

PAGAMENTOS

TEMPO, EM HORAS POR ANO

IMPOSTO SOBRE LUCRO*

CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS SOBRE TRABALHO*

OUTROS IMPOSTOS*

ALÍQUOTA DE IMPOSTO TOTAL*
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Fonte: Relatório Doing Business 2012 do Banco Mundial   
 *em relação ao lucro    **do total de 183 países
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