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Brasil tem a economia
mais fechada do G-20
Câmara Internacional de Comércio aponta País como um dos mais protecionistas do mundo

DIDA SAMPAIO/ESTADAO–25/4/2013

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil é a economia mais fe-
chada do G-20 e uma das
mais protecionistas do mun-
do. O alerta é da Câmara In-
ternacional de Comércio,
que, ontem, publicou seu in-
forme bianual sobre as barrei-
ras às exportações no mun-
do, assim como os entraves
em infraestrutura e burocra-
cia. Para a entidade, o Brasil é
mais fechado hoje que no iní-
cio do governo de Dilma Rous-
seff e está abaixo da média
mundial em termos de abertu-
ra ao mundo.

Num ranking das 75 maiores
economias, que representam
quase a integralidade do comér-
cio internacional, o Brasil apare-
ce apenas na 68.ª posição entre
os mais abertos. Apenas oito
países seriam mais fechados
que o Brasil, entre eles Quênia,
Paquistão e Venezuela.

Em comparação ao ranking
de 2011, o Brasil subiu uma posi-
ção. Mas o cálculo mostra que o
País é mais fechado hoje que há
dois anos. Numa pontuação de
1 a 6, com 6 para as economias
mais abertas, o Brasil somou
apenas 2,2 pontos. Em 2011, ti-
nha 2,3 pontos.

O resultado aponta que, en-
tre as economias do G-20, ne-
nhuma é tao fechada quanto a
do Brasil. Economias como a da
Argentina, frequentemente acu-
sada de protecionista, seriam
mais abertas que a brasileira. Es-
tão ainda em situação melhor
países como Índia, Egito, Chi-
na, Rússia ou Arábia Saudita.

O resultado põe o Brasil no
grupo de economias mais fecha-

das que a média mundial. Um
dos piores resultados do Brasil
é na política comercial. O País
somou só 1,7 ponto nesse crité-
rio, além de 2,2 pontos no que
se refere aos investimentos.

A avaliação leva em conta a
política comercial, a abertura a
investimentos e infraestrutura
que permitam o fluxo de comér-
cio. A liderança no ranking é de
Hong Kong e Cingapura, as eco-
nomias mais abertas. Os piores
seriam o Sudão e a Etiópia.

Nos últimos meses, o Brasil
tem sido alvo de duras críticas
de governos, empresas, especia-
listas e até organismos interna-
cionais. Todos apontam para as
tendências protecionistas do
País como exemplo do que não
deve ser seguido. Na Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC), governos como o dos
EUA já questionam até mesmo

as políticas agrícolas do Brasil,
numa demonstração de que es-
tão de olho nas práticas comer-
ciais do País mesmo em áreas
que eram consideradas as mais
competitivas do mundo.

Se o Brasil não se sai bem no
ranking, a situação não é muito
diferente para os demais países
dos Brics. Salvo o caso da África
do Sul, as demais economias do
bloco têm indicadores abaixo
da média mundial, mesmo dian-

te da expansão econômica. Um
dos principais problemas é a
existência de regimes de comér-
cio que privilegiam empresas lo-
cais, com altas tarifas.

Na avaliação da entidade, não
é apenas o Brasil e os Brics que
deixam a desejar. Para o grupo,
o G-20 não está mostrando lide-
rança no combate ao protecio-
nismo. Apenas uma das econo-
mias do grupo está entre as 20
mais abertas do planeta. Trata-
se do Canadá, na 19.ª posição.

O grupo já fez em diversas
ocasiões promessas de que não
iria recorrer ao protecionismo.
“Os líderes do G-20 têm enfati-
zado de forma consistente a im-
portância de abrir mercados.
Mas nossa pesquisa mostra que
eles estão abaixo do que o resto
do mundo está fazendo”, disse
Jean-Guy Carrier, o secretário-
geral da Câmara.

Ataques.
Até mesmo
as políticas
agrícolas
do Brasil,
vistas como
eficientes,
têm sido
questionadas
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RAIZEN PARAGUAÇU S/A, torna público que recebeu da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB a Licença Ambiental Prévia 
nº 2241, de 28/05/2013, para ampliação da produção de etanol, açúcar e 
cogeração de energia elétrica e expansão do plantio de cana-de-açúcar as-
sociado ao empreendimento (Unidade Paraguaçu Paulista), em Paraguaçu 
Paulista, com validade de 5 anos, a contar da data de sua emissão.

1,7 ponto
foi o resultado no item política
comercial

2,2 pontos
foi a nota de investimentos

CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE torna público que
recebeu da CETESB a Licença Prévia N° 30002214 e requereu 
a Licença de Instalação para Vigas de concreto, fabricação de siro 
à Av. Jacu Pêssego, 1800, Sitio Coqueiro, Jd. Elian, São Paulo/SP.

A Essencis Soluções Ambientais S.A. - 
Torna público que requereu na 
CETESB a Renovação de Licença de 
Operação para Incineração de 
Resíduos Sólidos e Líquidos à Avenida 
Ibirama, 518 - Prédio 480 - Jardim 
Pirajussara - Taboão da Serra / SP.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL N° 039/2013
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2013

PROCESSO Nº. 1.824/13

ORGÃO: Prefeitura do Município de Poá - EDITAL N°: 39/2013 - PROCESSO N°: 1.824/13 - OBJETO: Aquisição 
de equipamentos oftalmológicos para uso do Hospital Municipal e aparelho de sedação consciente para o uso do Centro 
de Especialidade Odontológicas, deste município - MODALIDADE: Pregão Eletrônico - DATA DE ABERTURA: 25/06/2013 - 
às 09:00 horas. O Prefeito do Município da Estância Hidromineral de Poá FAZ SABER que se acha aberto nesta Prefeitura,
situada na Avenida Brasil, n° 198 - Centro - Poá/SP, o PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2013. O Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos sem custo no sítio da Prefeitura Municipal de Poá: www.poa.sp.gov.br e no site: www.comprasnet.gov.br, ou mediante
a entrega de 01 (um) CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado na Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos, 
no horário compreendido entre 09 as 12 e 13 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. As propostas deverão ser entregues por
meio do Sistema Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, nas condições descritas no Edital, devendo ser observado o dia e horário
da do inicio da sessão. Maiores informações pelos telefones: (11) 4634-8811/8812.

Em, 11 de junho de 2013
Francisco Pereira de Sousa

Prefeito Municipal

A Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. torna público que 
requereu à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB,  a 
Licença Ambiental de Instalação-LI para a obra de implantação da 3º faixa 
de rolamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) para a área 
da alça de retorno localizada no km 268+640 e as vias locais entre o km 
263+400 e o km 264+400 Pista leste, no município de Cubatão.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B5.




