
Brasil vai mal em abertura comercial 

Alexandre Rocha 

 

País está na 67ª posição em ranking da Câmara de Comércio Internacional que avalia 75 

nações. É o último colocado do G20 e dos Brics. Emirados Árabes ocupam o 7º lugar. 

 

A abertura do mercado brasileiro não corresponde ao seu tamanho. A sexta maior economia 

do mundo está apenas na 67ª posição no Ranking de Abertura de Mercados divulgado nesta 

terça-feira (11) pela Câmara de Comércio Internacional (CCI), entidade com sede em Paris, na 

França. A lista conta com 75 países e o Brasil é o último entre os membros do G20 e dos Brics, 

com 2,2 pontos em uma escala que vai de zero a seis. 

 

O ranking leva em consideração quatro fatores: percepção de abertura do mercado, política 

comercial, abertura aos investimentos estrangeiros diretos (IED) e infraestrutura para o 

comércio. O Brasil ficou abaixo da média nos três primeiros indicadores, sendo a política 

comercial a área mais mal avaliada. 

 

Isso, porém, não é exclusividade do Brasil. Todos os países dos Brics, grupo que conta 

também com Rússia, Índia, China e África do Sul, tiveram desempenho considerado abaixo da 

média, segundo a CCI, com exceção do último. Um dos principais problemas destes países é a 

imposição de tarifas acima da média. 

 

“Nesse sentido, há enorme potencial para que estas grandes economias em desenvolvimento 

fortaleçam sua contribuição para o crescimento global pelo aumento das importações e do 

fluxo de IED”, diz o levantamento. 

 

Entre as nações do G20, grupo das maiores economias do mundo, apenas o Canadá aparece 

entre os 20 primeiros colocados do ranking, que é liderado Hong Kong e Cingapura. Diante 

disso, a CCI afirma que o bloco não consegue demonstrar a liderança global que deveria no 

que diz respeito à abertura de mercados. 

 

“Os líderes do G20 enfatizaram de forma consistente a importância de mercados abertos, mas 

nossa pesquisa revelou que eles estão, na verdade, ficando para trás da média global de 

abertura para o comércio”, afirmou o secretário-geral da CCI, Jean-Guy Carrier, segundo 

comunicado da entidade. 

 

Entre os países árabes, o mais bem colocado é Emirados Árabes Unidos, com 4,6 pontos, na 7ª 

posição, seguido da Arábia Saudita, na 40ª, Jordânia (51ª), Egito (56ª), Marrocos (61ª), 

Tunísia (62ª), Argélia (72ª) e Sudão (74ª). 

 

Fonte: Agência de Notícias Brasil-Árabe  [Portal]. Disponível em: 

<http://www.anba.com.br/noticia/20744401/macro/brasil-vai-mal-em-abertura-

comercial/>. Acesso em: 12 jun. 2013.  
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