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Curitiba, 4 de Agosto de 2003 - Instituto gerencial suíço classifica o Brasil, no 
conjunto, em 13°- lugar. A atividade industrial, de serviços e negócios desenvolvida 
no Estado de São Paulo foi considerada a oitava mais competitiva do mundo em 
2003, quando comparada com a de países como Estados Unidos, Canadá, Itália e 
Japão, de acordo com o Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial 
(IMD), da Suíça.  

O Brasil em conjunto, incluindo São Paulo e as 26 outras unidades federativas, 
classificou-se, pelos mesmos critérios utilizados, em 13º lugar.  

O IMD, mantido pela Nestlé e pela Alcan, está entre as três melhores escolas de 
administração da Europa - divulga, desde 1997, um ranking de competitividade de 
países com mais de 20 milhões de habitantes.  

A pesquisa se baseia em 321 indicadores de competitividade distribuídos em quatro 
grupos: desempenho econômico, eficiência governamental, eficiência dos negócios 
e infra-estrutura. Na avaliação mais abrangente, o Estado de São Paulo, quando 
comparado a países estrangeiros, recua para o 13 lugar. O Brasil, como um todo, 
ficou em 21, devido aos baixos indicadores de desempenho do setor público, do 
nível de investimentos em infra-estrutura e da situação da economia.  

"A leitura é que a competitividade das empresas brasileiras é alta, mas a âncora 
que está no pescoço das empresas é o governo, por prestar um serviço de baixa 
qualidade à sociedade e não investir o necessário em infra-estrutura", disse Belmiro 
Castor Valverde, doutor em administração pública e professor da Universidade 
Federal do Paraná.  

O empresariado brasileiro, que incorporou tecnologia e conhecimento gerencial em 
seus negócios ao longo do recente período de abertura econômica, faz a diferença. 
O que mais contribuiu para o bom desempenho das empresas são os ganhos de 
produtividade e a adoção de modernos sistemas de gerenciamento.  

"É só no Brasil que o governo chama o empresário estrangeiro e diz que garante 
receita e lucro". "As comparações da produtividade do trabalho no Brasil são 
injustas. O BNDES mostrou que a produtividade dobrou na última década e deve-se 
à melhoria na produtividade do trabalho, que não é valorizada", disse Valverde.  

A melhoria de produtividade vem do uso de tecnologia incorporadas na estrutura 
produtiva, do processo de treinamento e educação dos nossos trabalhadores que 
ocorreu na última década, como conseqüência da forte exposição do setor 
produtivo nacional a competição estrangeira.  

As fábricas da Renault e da Audi de Curitiba, todas robotizadas, possuem das 
melhores tecnologia e mão de obra do mundo.  

"Isso mostra que nosso problema de competitividade está muito mais na faixa do 
que o governo pesa no setor produtivo. Não há condições de ser competitivo 
pagando 40% (do Produto Interno Bruto) em impostos ou o setor público gastando 
recursos que deveriam ir para investimento em setores que não têm impacto algum 
sobre a atividade produtiva", diz Valverde.  

A competitividade do Brasil e do estado de São Paulo cai significativamente quando 
a pesquisa avalia a "eficiência governamental". Quanto do gasto público vai para 
educação, saúde, segurança. Quanto é destinado à estrutura burocrática do 



aparelho estatal ou com a folha de servidores. O Brasil cai, neste quesito, para a 
vigésima segunda posição, perde para a Índia, a África do Sul e Filipinas.  

Em termos de desempenho econômico, onde entram evolução do PIB e indicadores 
sobre comércio exterior, o Brasil aparece na vigésima posição - praticamente a 
mesma quando se considera a infra-estrutura, que envolve investimento feito pelo 
país em rede de comunicação, energia, portos, transportes, estradas, entre outros.  

O governo, segundo Valverde, vive um problema de identidade.  

Saiu de uma posição intervencionista, até o começo do governo de Fernando Color 
de Mello, para tornar-se um agente passivo.  

" O Estado precisa se reencontrar, definir seu papel de mediador dos conflito de 
interesse dos diversos grupos. Tem que coibir o espírito ganancioso do mercado. 
Tem que disciplinar o mercado", diz o professor Valverde a exemplo do que é feito 
nos Estados Unidos.  

O governo brasileiro, para Valverde, está demonstrando que não comanda o 
processo e está preso a contratos feitos com investidores estrangeiros de diversos 
segmentos como energia e telecomunicações.  

"É só no Brasil que o governo chama o empresário estrangeiro e diz que garante a 
receita e rentabilidade do investimento. Não tem risco. Como caiu o consumo, a 
empresa aplica 9% de reajuste a mais para garantir sua margem de lucro. Isso não 
é mercado", diz o professor, que é, também, autor do livro o "Brasil não é para 
amadores".  

Valverde diz que é hora do governo promover uma reavaliação da sua estrutura de 
financiamento, fazer uma melhor escolha na prioridade de seu gastos e definir 
investimentos em segmentos que podem ajudar, de fato, na retomada do 
crescimento, como saneamento e construção civil, mesmo que tenha que contrariar 
a vontade do Fundo Monetário Internacional. O ministro da Fazenda, Antônio 
Palocci, disse, na sexta-feira, que se houver um novo acordo com o FMI as metas 
fiscais serão flexibilizadas e a pauta será a do crescimento econômico, já que o 
acordo atual, fechado em setembro de 2002, reflete uma situação de crise. (Ver 
página A-4)  

Independentemente deste conjunto de providências, o governo deveria promover 
uma redução na taxa primária de juros (Selic), sem a qual não há como o Brasil 
melhorar sua competitividade.  

A redução apenas dos compulsórios exigidos dos bancos, segundo Valverde, não 
será um fator suficiente para queda dos juros, uma vez que os bancos possuem 
matriz de custos fixos elevados e aplicam menos 30% de seus recursos em crédito 
ao setor produtivo.  

"Se hoje o Banco Central disser que vai pagar 20% de juros, o que vai acontecer é 
que os bancos não terão onde aplicar a uma taxa maior. Podemos ser a "meca" da 
tecnologia e produtividade, e mesmo assim, não teremos como competir no 
exterior com as atuais taxas de juros", diz Valverde.  

kicker: O nível de competitividade brasileiro cai quando se avalia a eficiência do 
governo  
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