
Os governos do Brasil e da Polô-
nia querem ampliar as parcerias
comerciais para incrementar as
relações econômicas entre am-
bos. O ministro das Relações Ex-
teriores da Polônia, Radoslaw
Sikorski, veio ao Brasil acompa-
nhado por uma delegação de 60
empresários para reuniões em
Brasília, São Paulo e no Rio de Ja-
neiro. A ideia é negociar princi-
palmente nas áreas de gás, pe-
tróleo, infraestrutura e indús-
tria pesada.

Sikorski conver-
sou com o ministro
das Relações Exte-
riores, Antonio Pa-
triota, também so-
bre a ampliação de
acordos científicos
e técnicos, assim co-
mo sobre a troca de
presos já condena-
dos pela Justiça. No Brasil, a co-
munidade polonesa reúne cerca
de 1,8 milhão de pessoas, princi-
palmente no Paraná e no Rio
Grande do Sul.

O chanceler Patriota disse
que é “muito promissor o inter-
câmbio comercial” entre os
dois países, assim como aconte-
ce na área cultural e científica.
Sikorski acrescentou que é a
terceira vez que visita o Brasil
como representante da Polônia
e que aproveitou o encontro
com Patriota para convidar a
presidenta Dilma Rousseff a co-
nhecer o país.

“Estamos distantes geografi-
camente, mas temos muito em

comum. Polônia e Brasil passa-
ram bem (pelos efeitos da] cri-
se econômica internacional
porque temos políticas sóli-
das", ressaltou o chanceler po-
lonês, lembrando que ele e Pa-
triota conversaram sobre as
tensões no Oriente Médio e a
crise na zona do euro.

Nos últimos anos, têm sido re-
gistradas taxas significativas de
crescimento do comércio entre
Brasil e Polônia. De 2007 a 2011,
o intercâmbio comercial aumen-
tou 76%, passando de US$ 540
milhões para US$ 948 milhões
no período.

As exportações brasileiras pa-
ra a Polônia são
compostas, na maio-
ria do comércio,
por produtos manu-
faturados, que re-
presentaram 54%
das vendas em 2011.
O destaque ficou pa-
ra aviões, peças pa-
ra helicópteros e pá-

ra-quedas, além de automóveis.

Palestina
Às vésperas de a Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações
Unidas votar a proposta de con-
cessão do status de Estado ob-
servador na ONU, os ministros
das Relações Exteriores do Bra-
sil e da Polônia apoiaram ontem
o pleito das autoridades palesti-
nas, assim como a criação de
um Estado independente.

Entretanto, os Estados Uni-
dos e Israel se manifestaram
contra as duas propostas. A
União Europeia, que tem 27 inte-
grantes comvoto na ONU, conti-
nua dividida. ■ ABr

O Brasil encerra 2012 na 37ª posi-
ção no ranking de Índice de
Competitividade elaborado pe-
la Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp). O
país registrou 22,5 pontos, em
uma escala de 0 a 100, com alta
de 0,1 ponto e subindo uma posi-
ção desde 2010. A partir de
2000, o Brasil ganhou apenas
três posições, com variação de
5,1 pontos. A melhora no ran-
king ainda não tira o país do pa-
tamar considerado de “baixa”
competitividade entre os 43 paí-
ses analisados.

Os Estados Unidos mantêm a
liderança, com 91,8 pontos, se-
guido por Hong Kong (75,3), e
Suíça (74,7), com índices “eleva-
dos” de competitividade. O Bra-
sil segue atrás de parceiros do
Brics e outras economias emer-
gentes, como China, Rússia,
África do Sul, Argentina e Méxi-
co. O país asiático está entre os
que mais avançaram no ranking
desde 2000 — oito posições —
atrás da Coreia do Sul, que subiu
nove. Apenas a economia chine-
sa cresceu 15 pontos no mesmo
período. De acordo com a Fiesp,
os principais fatores que contri-
buíram para o ganho de competi-
tividade do país asiático foram
aumentos de produtividade da
indústria, de gastos em pesqui-
sa, desenvolvimento e educa-
ção, e crescimento do número
de patentes registradas.

Segundo José Ricardo Roriz
Coelho, vice-presidente da Fiesp
e diretor do Departamento de
Competitividade e Tecnologia, a
estratégia que pode garantir um
melhor desempenho do Brasil no
ranking, nos próximos anos, é
acelerar o crescimento do seu
Produto Interno Bruto (PIB) per
capita e do Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH). Nestes
dois quesitos o país apresenta in-
dicadores piores que a média ge-
ral das outras nações, além de va-
riações menores às de ‘concor-
rentes’ classificados como de bai-
xa competitividade.

Para Roriz, o ponto mais fra-
co da economia atualmente é o
nível de produção industrial,
em comparação com outros dri-
vers, como consumo e investi-
mentos. “A produtividade da in-
dústria está em situação críti-
ca”, afirmou Roriz. Ele defen-

deu que o Brasil siga um “mode-
lo de investimentos” para sus-
tentar taxas de crescimento
maiores. “O que faz o PIB cres-
cer é maior investimento e parti-
cipação da indústria. O modelo
baseado no consumo já está sa-
turado”, criticou. Roriz desta-

cou o acúmulo de reservas e a re-
cente redução dos juros como
pontos positivos da leve escala-
da do Brasil no ranking. Já entre
os negativos, cita a redução das
exportações de produtos manu-
faturados e de alta tecnologia.

O empresário também criti-
cou desvantagens do país em re-
lação às economias mais adian-
tadas em competitividade, co-
mo alta carga tributária (33,6%
do PIB) e consumo do governo
(20,7% do PIB), e baixo investi-
mento fixo (19,3% do PIB). Se-
gundo ele, o peso dos tributos
correspondente ao IDH brasilei-
ro (0,718) deveria ser de 21,6%
do PIB, enquanto a formação
bruta de capital fixo saltaria pa-
ra 25% do PIB a fim de manter
“altas taxas” de crescimento da
economia. “Isso mostra a inefi-
ciência dos gastos do governo.
Tem que tributar o consumo,
não os investimentos”, ressal-
vou. Segundo Roriz, a atual des-
valorização do câmbio, além da
desoneração da folha de paga-
mento e a revisão das tarifas de
energia, contribuem para rever-
ter a tendência de menor parti-
cipação da indústria no PIB, pre-
vista para 9,3% em 2029. “Um
câmbio entre R$ 2,30 e R$ 2,50
poderia melhorar nossa situa-
ção competitiva, sem ser infla-
cionário”, diz. ■

IPEA

Escolaridade eleva formalização no trabalho

O aumento da escolaridade contribuiu para a redução da informalidade

no mercado de trabalho brasileiro nos últimos dez anos, informou o

presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcelo
Neri. Segundo ele, após avanço na década de 1990 e início dos anos

2000, a informalidade no Brasil em 2010 voltou para os níveis do final

dos anos 1980. Confirmando a tendência, o emprego formal dobrou nos

últimos oito anos e, hoje, o país gera 1,5 milhão de vagas por ano. ABr

Brasil e Polônia vão
ampliar comércio
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Roriz: “Câmbioentre R$2,30eR$2,50érazoávelpara indústria”
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MELHOR, MAS DEVAGAR

Brasil perde para outros 
emergentes em competitividade

RANKING

PAÍSES QUE MAIS SUBIRAM NO RANKING
DE COMPETITIVIDADE (2000-2011)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2012, Brasil, p. 7.




