
Depois de ver frustrados seus
planos de fazer crescer ao me-
nos 10% os investimentos neste
ano, a presidente Dilma Rousse-
ff foi convencida de que é preci-
so primeiro mexer com as ex-
pectativas de longo prazo do em-
presariado brasileiro para, só de-
pois, ver os investimentos deco-
larem. “Por isso ela está tentan-
do puxar os investimentos dan-
do a sinalização de menor custo
para o setor produtivo”, diz
uma fonte do Palácio do Planal-
to, elencando as medidas já to-
madas como a de energia e as
que ainda serão anunciadas, co-
mo a relacionada ao gás natural.
Até meados deste ano, a pre-

sidente e os ministros da área
econômica ainda acreditavam
ser possível puxar a economia
— e, por consequência, os in-
vestimentos — pela demanda,
ou seja, seguindo um modelo
baseado no crédito e no consu-
mo e que na avaliação do gover-
no vinha “dando muito certo”
nos últimos anos.
Mas, pela interferência do

coordenador da Câmara de Ges-
tão e Planejamento, Jorge Ger-
dau, viu que era preciso alinhar
também a redução de custos e
os ganhos de competitividade,
principalmente diante da pers-
pectiva de que os países mais
maduros levarão alguns anos
para se recuperar.
A partir de junho, a competi-

tividade não só toma com mais
força a agenda do governo co-
mo a palavra ganha espaço em
quase todos os discursos da pre-
sidente. ■ S.C.

Brasil e Estados Unidos se uni-
ram para criar um índice mun-
dial de competitividade. A pro-
posta, que já vem sendo discuti-
da entre os 40 países-membros
da Federação Global de Conse-
lhos de Competitividade (GFCC,
na sigla em inglês), saiu do pla-
no das ideias. No mês que vem,
os parceiros apresentamna reu-
nião do grupo, emDubai, a pro-
posta técnica para apreciação.
A intenção é fazer umamedi-

ção que inclua os conceitos e
parâmetros mais atuais que
vêm sendo discutidos global-
mente, de matriz energética a
economia criativa. “Queremos
um painel que possibilite maior
precisão do que está ocorrendo
nos países e, principalmente,
dos esforços que estão sendo
feitos rumos ao desenvolvimen-
to”, disse Otávio Camargo, che-
fe de gabinete da Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento In-
dustrial (ABDI).
Quanto ao Brasil, ele espera

que essa análise consiga elevar
aindamais a atração de investi-
mentos produtivos do exte-
rior. Só para este ano, o Banco
Central prevê entrada de US$
60 bilhões em Investimentos
Estrangeiros Diretos (IED), o
segundo maior volume já apu-
rado só perdendo para 2011
(US$ 66,6 bilhões).
Mesmo assim, garante Ca-

margo, não é possível neste
momento indicar se o país fica-
rá ou não mais à frente dos
dois atuais indicadores de com-
petitividade — 53ª posição no
Fórum Econômico Mundial e
46ª no International Institute
for Management Development
(IMD). “Mas que fique claro o
esforço que tem sido feito pelo
desenvolvimento.”
Não há, garante, intenção de

contraposição aos dois rankin-
gs, mas, sim, de complementa-
ridade. “Será mais um elemen-
to para ajudar nas análises para
a tomada de decisão dos inves-
tidores.”
O diretor-presidente do Mo-

vimento Brasil Competitivo
(MBC), Eric Camarano, estima

que o modelo deva ser validado
pelo GFCC no primeiro semes-
tre de 2013, sendo possível di-
vulgar mundialmente o índice
em2014. OMBCparticipa junta-
mente com aABDI dessa formu-
lação pelo lado brasileiro. “É
possível constituir um painel al-

ternativo para obter informa-
ções até que nos possibilitem
avançar mais rápido na agenda
do desenvolvimento.”
Durante o governo Luiz Iná-

cio Lula da Silva, o entãominis-
tro do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, Mi-

guel Jorge, enviou, em três oca-
siões distintas, cartas ao Fórum
EconômicoMundial contestan-
do a posição do Brasil. Alegava
que os dados eram muito defa-
sados e que isso prejudicava a
classificação brasileira. Agora,
sob a gestão da presidente Dil-
ma, em vez de contestar, resol-
veu-se trabalhar em um novo
modelo econométrico.
Camargo ressalta que, para

formar os dois rankings, são le-
vadas em consideração pesqui-
sas com empresários. Dessa for-
ma podem ser afetados por fa-
tores conjunturais que não re-
fletem o esforço constante de
cada país. O novo indicador de-
ve trazer apenas dados concre-
tos, como infra-estrutura, ma-
triz energética, transações co-
merciais com o mundo, quali-
dade do sistema bancário, para
medir no tempo a evolução das
economias que serão avalia-
das. “Será um quadro mais de-
talhista e realista que terá visi-
bilidade mundial com a mes-
ma amplitude dos outros. A
ideia é somar esforços”, com-
plementa Camarano. ■

OTIMISMO

Confiançado comércio subiu
2,2%entre agosto e setembro

Simone Cavalcanti, de Brasília
scavalcanti@brasileconomico.com.br

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio subiu 2,2%
em setembro deste ano e alcançou 125,3 pontos. Esta foi a segunda
alta consecutiva do indicador, que cresceu 5,9% no mês anterior.
Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). O índice é avaliado segundo uma escala de
0 a 200, na qual valores acima de 100 pontos indicam otimismo. ABr
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Novo índice pode ter
impacto nas expectativas dos
empresários com longo prazo

Intenção é fazer uma medição que inclua conceitos mais atuais, como matriz energética e economia criativa
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Colocação do Brasil nos rankings de competitividade em 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




