
Dilma visita Portugal no dia 10 de junho
A presidenta Dilma Rousseff viaja a Portugal no dia 10 de junho, para

se reunir com o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, e

participar da Semana de Portugal, cuja data nacional é comemorada

no dia 10, em homenagem a Luís de Camões. Os portugueses

representam 10% do total de turistas europeus no Brasil: no biênio

2011-2012, mais de 350 mil portugueses estiveram no país. ABr
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Apesar de um importante indica-
dor de investimentos, a Formação
Bruta de Capital Fixo (FBCF), ter
sido um dos poucos sinais positi-
vos no anúncio, semana passada,
do Produto Interno Bruto (PIB) do
primeiro trimestre de 2013, regis-
trando louvável crescimento de
4,6% (contra apenas 0,6% do
PIB), o Brasil ocupa apenas a pe-
núltima posição no ranking de in-
vestimentos da América do Sul
(quando calculados em relação ao
PIB do país). O dado é do Fundo
Monetário Internacional (FMI) e,
segundo especialistas, essa má co-
locação no ranking regional está
levando empresas a dirigir seus in-
vestimentos a outros países mais
atraentes.

Abaixo do Brasil nesse ran-
king, só o Paraguai, que sofre com
um pequeno mercado doméstico
e vive dos investimentos dos par-
ceiros de Mercosul. No topo da ta-
bela, ao lado do país do momento
na região - o Peru - surpreendem
Equador e Venezuela.

Alex Agostini, economista-
chefe da Austin Rating, acredita
que dois fatores pesam para o mau
desempenho brasileiro. O tama-
nho do país - o PIB brasileiro é cin-
co vezes maior o que o argentino -
e as dificuldades políticas para se
aprovarem projetos prioritários.

Segundo ele, há um excesso de
democracia no país, traduzido em
burocracia política. “Para ser apro-
vado, cada projeto tramita por di-
versas comissões em ambas as ca-
sas, muitas vezes por mais de uma
ocasião. Isso é uma perda de tem-
po monumental. Não se cria um
plano de investimentos desde o go-
verno de Juscelino Kubitschek. Is-

so acaba se refletindo no PIB”, re-
clama Agostini.

Analistas chamam a atenção
de que, quando se observam no
detalhe as cifras e percentagens
do vigoroso aumento dos investi-
mentos na FBCF, percebe-se que
a grande compra de máquinas
agrícolas e caminhões maquia-
ram o número geral, o que resul-
tou na falsa impressão de que a in-
dústria e, principalmente, os in-
vestimentos em infraestrutura,

estariam decolando.
Para Reginal Nogueira, coorde-

nador do núcleo de Relações Inter-
nacionais do Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais (Ibmec), o
arcabouço jurídico do país impe-
de o avanço da infraestrutura. Ele
cita como exemplo o Chile, como
uma referência na relação entre o
governo e as instituições priva-
das. “Com segurança jurídica,
eles conseguiram criar uma rela-
ção sadia entre as esferas pública e

privada. No Brasil acontece o con-
trário. A expectativa é de piora
nas relações entre empresas e go-
verno”, avalia o economista.

A dificuldade do governo em
cortar gastos também é visto por
Nogueira como um forte empeci-
lho. “O governo federal, ao não
conseguir poupar, drena recur-
sos que poderiam contribuir com
3% ou 4% do Produto Interno
Bruto na conta de investimen-
tos”, argumenta.
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Na América do Sul, Brasil é o
penúltimo em investimentos
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Equador, Peru e Venezuela lideram o ranking regional de investimentos, segundo o FMI. Analistas dizem que a

burocracia e as dificuldades para se aprovar medidas no Congresso contribuem para a má posição brasileira
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Os investimentos
foram destaque no PIB
do primeiro trimestre.
Porém, não foram
suficientes para evitar
que, no ranking
regional, o Brasil
fique apenas à
frente do Paraguai
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 jun. 2013, Brasil, p. 3.




