
Juízes se afastam de julgamento no Egito
Os três juízes responsáveis pelo julgamento do líder da Irmandade

Muçulmana egípcia, Mohamed Badie, se retiraram, ontem, do caso por

“objeção de consciência”, uma semana antes do início do julgamento de

outra importante figura islamita, o presidente destituído Mohamed Mursi.

Com isso, o julgamento de Badie e de seus auxiliares será novamente

adiado. Os acusados permanecerão em prisão preventiva. AFP

O crescimentoexpressivodoProdu-
to Interno Bruto (PIB) do Chile nos
últimos anos traz uma série de be-
nefíciosaoBrasil,alémdeservirco-
mo modelo em diversos segmentos
da economia. Em 2011, o país cres-
ceu 5,6% e em 2012, 6%. Para este
ano, a expectativa, mesmo menor,
é vista como positiva, com avanço
de 5%. Além disso, a inflação acu-
mulada neste ano segue em 1,3% e
a taxa de desemprego perto de 5%.

O embaixador chileno no Bra-
sil, Fernando Schmidt, diz que o
crescimento , impulsionado prin-
cipalmente pelo comércio interno
e externo, beneficiará o Brasil,
que é um grande exportador de ali-
mentos. “Com o crescimento, o
consumo aumenta e assim a de-
manda por alimentos também. Os
salários têm tido aumento signifi-
cativo a cada ano”, ressalta Schmi-
dt. A agricultura chilena é alta-
mente prejudicada por causa do ta-
manho de território e do clima.

Além disso, os investimentos
no Brasil para o ano que vem tam-
bém devem aumentar. “A CMPC
Celulose irá investir no estado do
Rio Grande do Sul US$ 2,2 bilhões
em 2014. Temos muitos projetos
para o Brasil, que é estratégico por

causa do tamanho do mercado”,
explica o embaixador.

OsventosafavordoChilecome-
çaram depois da queda do ditador
Augusto Pinochet, que governou o
país entre 1973 e 1990. “Desde en-
tão, o país se focou em um modelo
econômico aberto a outros países,
mesmo porque o Chile teve sérios
problemas históricos de guerra
com a Venezuela, Bolíviae Argenti-
na. O governo se focou em baixar
sua taxa de importação e de expor-
tação e conseguiu conquistar paí-
ses europeus e do Pacífico, aumen-
tando a suacompetitividade”, con-
ta o coordenador de relações inter-
nacionais da Faap, Marcus Vinícius
de Freitas. Atualmente, a taxa de
importação chilena é de 3%, en-
quanto a do Brasil é de 11%.

Entre os produtos que o Chile
mais exporta estão o cobre e o vi-
nho, além dos artigos de natureza
primária.“Abasedocomérciointer-
nacionalésempreaquestãodasvan-
tagenscomparativas.OChileperce-
beu em qual setor consegue produ-
zir mais e em menos horas e inves-
tiunaindústria,comoéocasodovi-
nho. Assim, consegue competir in-
ternacionalmente”,contaocoorde-
nador da Faap. Ele completa ainda
que outra questão importante na
economia chilena é que o governo
diminuiuos investimentospúblicos
para aumentar os privados, evitan-
do as intervenções na economia.
“OChilefoioprimeiropaísaprivati-
zar empresas estatais, modelo que
foi seguido ainda pela Margareth
Thatcher, no Reino Unido”.

O cenário chileno pode servir
de exemplo para o Brasil em algu-
mas áreas. No entanto, Marcus de
Freitas alerta para o protecionismo
que prejudica a economia brasilei-
ra. “Se o Brasil fosse mais aberto
com o comércio internacional, po-
deria até utilizar o Chile como rota
parasuasexportações”,indica.Ou-
tro ponto a ser destacado é a redu-
ção do custo Brasil para que as em-
presas nacionais tivessem mais ca-
pacidade de competir com preço,
qualidade e eficiência no processo
de entrega, que é o grande desafio
em relação à infraestrutura.

Niviane Magalhães
nmagalhaes@brasileconomico.com.br
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O Chile é atualmente o país da
América Latina com melhor am-
biente para os negócios, enquanto
a Venezuela é o último da lista, de
acordo com uma polêmica classifi-
cação elaborada pelo Banco Mun-
dial (BM) e divulgada ontem.

Segundo o estudo “Fazendo Ne-
gócios”(Doing Business),Cingapu-

ra é o Estado que possui o melhor
ambiente para os negócios em todo
o mundo, enquanto o Chile, o me-
lhorclassificado entreos países lati-
no-americanos, apareceem 34ºlu-
gar na lista. O Brasil ficou em 116º.

Os centros comerciais e finan-
ceiros do sudeste asiático lidera-

ram o estudo pelo oitavo ano con-
secutivo, com Hong Kong na se-

gunda posição e Nova Zelândia na
terceira. Estados Unidos e Dina-
marca completam os cinco pri-

meiros lugares, como há um ano.
Na América Latina, Peru (42) e

Colômbiavêmlogo apóso Chile,se-
guidos pelo México, na 53ª posi-
ção. No outro extremo da lista do
BM está a Venezuela, como o 181º
país da lista, à frente de países co-
mo Eritreia, República Popular do
Congo ou Sudão do Sul.

A lista do Banco Mundial tam-
bém surpreendeu ao colocar a Ar-
gentina na posição 126, abaixo da
Etiópia. O relatório avalia os qua-
dros regulamentares de cada país
às pequenas e médias empresas, o
acesso ao crédito e as facilidades
para pagar impostos.

Os resultados do estudo repre-
sentam as contribuições de cerca
de 10.000 profissionais, informou
o Banco Mundial.

Abaixo a classificação dos paí-
ses latino-americanos na lista ela-
borada pelo BM segundo o am-
biente para os negócios:

Chile: 34; Peru: 42; Colômbia:
43; México: 53; Guatemala: 70;
Uruguai: 88; Costa Rica: 102; Para-
guai: 109; Brasil: 116; El Salvador:
118; Nicarágua: 124; Argentina:
126; Honduras: 127; Equador: 135;
Bolívia: 162; e Venezuela: 181. AFP

São Paulo

Com a economia
em alta, Chile atrai
produtos do Brasil

ArquivoSTF

PIB em alta e inflação e desemprego em baixa aquecem o mercado

chileno, que é potencial comprador de alimentos brasileiros

Lista liderada pelo Chile
deixa o Brasil em sétimo
lugar, atrás de países como
Paraguai e Guatemala

Em2011, o Chile cresceu
5,6%e em 2012, 6%.
Neste ano, a expectativa,
mesmo menor,
évista como positiva,
com avançode5%.
A inflação acumulada
segueem 1,3%e
ataxa de desemprego
perto de5%

Globalmente,
a lista é liderada por
Cingapura, com Hong
Kong na segunda
posição e Nova
Zelândia na terceira.
EUA e Dinamarca
completam os cinco
primeiros lugares

EmbaixadorFernandoSchmidt:maiordemandaporalimentos

“OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA”

O melhor país da América Latina para negócios, segundo o Banco Mundial
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Mundo, p. 33.
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