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No momento em que os países emergentes sensibilizam as grandes nações para uma nova ordem 
mundial - mais justa e equilibrada - e o Brasil se posiciona como líder deste processo na América 
do Sul, nada mais oportuno do que uma discussão sobre a inserção do nosso país na competitiva 
economia mundial. É fundamental que fóruns de debates como o Brazil Competitiveness Meeting, 
promovido pelo World Economic Forum no próximo dia 27, focalizem a importância do 
crescimento sustentável e da inclusão social na garantia de um futuro mais promissor para a 
sociedade global. São desafios que seguramente ocuparão a agenda pública nos próximos anos. 
 
Nesse encontro será apresentado o resultado do ranking 2002/2003 do relatório anual Global 
Competitiveness Report, no qual o Brasil caiu duas posições, de 46º para 44º. Parte dos dados 
relativos ao país são coletados pela Fundação Dom Cabral, instituição parceira do World Economic 
Forum no Brasil, que realiza estudos sobre a competitividade mundial há cerca de seis anos, 
fornecendo dados estatísticos coletados em instituições brasileiras de pesquisa e aplicando 
questionários de pesquisa de opinião junto a líderes empresariais. 
 
Muitos devem se perguntar o que levou o Brasil a perder duas posições no ranking 2002/2003. As 
pessoas podem ter a impressão de que o País melhorou de um ano para o outro e não 
compreender como, apesar disso, perdeu posições. É preciso lembrar mais uma vez, no entanto, 
que se trata de um estudo comparativo, ou seja, analisa-se um país em relação a outros. 
Portanto, essa perda pode derivar não de uma deterioração do país em questão, mas sim porque 
outros países melhoraram a sua performance. 
 
  
  
O Brasil apresentou melhoria importante nos indicadores-chave do crescimento competitivo futuro 
  
  
  
Assim, a perda de duas posições pelo Brasil deveu-se, sobretudo, à deterioração das condições 
oferecidas pelo ambiente macroeconômico. Perdendo 30 posições no ranking associado a esse 
ambiente, o País ocupou a última posição no item "spread da taxa de juros" (39,76) e a 69ª 
posição no item "poupança doméstica" (14,81% do PIB em 2001segundo fontes do World 
Economic Forum). 
 
Entretanto, apesar deste declínio nos rankings associados ao ambiente macroeconômico, o Brasil 
apresentou melhoras significativas em muitos dos níveis associados às "condições tecnológicas". 
Saindo da 49ª para a 35ª posição neste ranking, o país se destacou nos itens "transferência de 
tecnologia" (2º lugar entre os 56 países analisados neste item), 17º lugar no item "inovação nas 
empresas", 19º lugar em "iniciativas dos governos para desenvolvimento do ambiente de 
tecnologia de informação e comunicação", 25º lugar no item "investimento das empresas em 
P&D". Estes dados só não são melhores porque ainda temos muito que avançar nas condições 
educacionais para suportar um crescimento tecnológico e científico constante, e na disseminação 
das tecnologias de informação e comunicação disponíveis neste século. O Brasil ainda ocupa a 60ª 
posição na disponibilidade de profissionais com formação superior, 13,62% da população, e a 49ª 
posição no número de usuários de internet - 465,6 para cada 10 mil habitantes (Cingapura, por 
exemplo, tem cerca de 6.051 usuários e os EUA, 4.935). Baixos também são os indicadores de 
acesso ao computador e à internet nas escolas (45ª e 36ª posições respectivamente).  
 
Portanto, podemos concluir que, apesar da perda de posição relativa no estudo de 2002/2003, o 
Brasil apresentou melhoria importante nos indicadores-chave do crescimento competitivo futuro - 
"inovação tecnológica" e "performance empresarial". Por outro lado, há sinais positivos no que se 



refere à educação em todos os níveis, mas considerando o déficit histórico brasileiro neste fator, 
observamos que muito ainda deve ser feito e com maior rapidez do que hoje acontece. 
 
Nossa expectativa para o próximo ranking - que ainda terá como base os dados estatísticos 
coletados até 2002, ano marcado por grande incerteza política e econômica, que associados aos 
efeitos da alta taxa de juros e da sobrevalorização do dólar resultaram em altos índices de 
inflação e baixa atividade empresarial - é que a posição relativa do País não apresente avanço. 
Por outro lado, os dados de opinião coletados junto ao empresariado em março/abril de 2003 
refletirão um outro momento. A postura participativa do novo governo e sua ação rápida no 
controle da taxa cambial resultaram em uma perspectiva bastante otimista que, com certeza, 
influenciará a opinião do empresariado e, conseqüentemente, os indicadores não estatísticos. 
 
No âmbito global, os resultados comparativos de 2002/2003 evidenciam que, apesar da crise, os 
Estados Unidos voltaram a ser a economia mais competitiva do mundo, classificando-se em 1º 
lugar entre os 80 países analisados. A reconquista do primeiro posto (ocupado no ano anterior 
pela Finlândia, que agora passa para o segundo lugar) pelos EUA se deve principalmente à sua 
performance em algumas das variáveis associadas à tecnologia e à qualidade de seu ambiente 
empresarial, que tem sido indutor de empreendedorismo e inovação. Dentre os países latino-
americanos, o destaque continua sendo o Chile, que ganhou 7 posições - passando de 27º para o 
20º lugar. 
 
Não existe unanimidade em relação a estudos como os realizados pelo World Economic Forum. 
Muitos acreditam que não existe objetividade ao se comparar um país continental como o Brasil 
ou os EUA com nações pequenas como o Chile ou a Finlândia. Cabe lembrar, no entanto, que as 
variáveis são as mesmas para todos os países, independentemente de seu tamanho. 
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