
Brasil continua a perder competitividade 
Sergio Lamucci  
 
País cai do 57º para o 65º lugar e fica atrás de Botswana, em ranking cada vez mais questionado.  
 
O Brasil voltou a perder terreno na disputa pela competitividade global - pelo menos de acordo 
com o relatório divulgado ontem pelo Fórum Econômico Mundial. Pelo quarto ano seguido, o país 
caiu no ranking. O Brasil ficou no 65º lugar, oito postos abaixo da colocação de 2004 no Índice de 
Crescimento Competitivo, que analisa o ambiente macroeconômico, a qualidade das instituições 
públicas e questões tecnológicas. 
 
O Brasil aparece atrás de países como Qatar (19º), Botswana (48º), Gana (59º) e Namíbia (63º), 
enquanto a China está na 49ª posição. A Finlândia lidera o ranking desde 2003, seguida neste ano 
por EUA, Suécia, Dinamarca Taiwan. 
 
Por conta das posições "supreendentes", os resultados do relatório têm sido cada vez mais 
questionados. Causa estranheza a China aparecer tão mal colocada, avalia o consultor Guilherme 
Cirne de Toledo. Para ele, um país que atrai mais de US$ 50 bilhões por ano em investimentos 
estrangeiros diretos (IED) é mais competitivo que um país como o Qatar. Empresas multinacionais 
levam em conta principalmente o tamanho do mercado e o ritmo de crescimento para definir onde 
instalar subsidiárias, argumenta Toledo. 
 
Para o professor Celso Martone, da USP, a qualidade de instituições públicas e a carga tributária 
são levados em conta pelas empresas, mas, em última instância, é a perspectiva de lucratividade 
que define uma decisão de investimento. Com isso, um país que cresce 9% ao ano como a China, 
que tem um mercado interno gigantesco e condições favoráveis à exportação, é o destino 
preferido dos investimentos para emergentes. 
 
Por mais competitiva que seja a Finlândia, o país com 5,1 milhões de habitantes tem um mercado 
pequeno. Martone disse ainda que, embora o Brasil não seja uma "maravilha", o país tem 
recebido um fluxo anual de US$ 14 bilhões a US$ 15 bilhões de IED, um número razoável. Fica 
difícil acreditar que o Brasil é menos competitivo que Gana e Botswana. 
 
A queda do Brasil no ranking se deveu principalmente à piora da percepção dos empresários em 
relação à eficiência das instituições públicas. A deterioração, porém, não está ligada à atual crise 
política, uma vez que a pesquisa ocorreu entre janeiro e 14 de maio - antes, portanto, do 
agravamento dos escândalos, como lembrou Carlos Arruda, diretor de desenvolvimento da 
Fundação Dom Cabral, uma das responsáveis pela pesquisa no Brasil, que ouviu 212 executivos 
de 190 empresas. No item instituições públicas, o Brasil caiu do 50º para o 70º lugar. 
 
Para Arruda, o resultado mostra que mesmo antes da eclosão da crise os empresários já 
percebiam a piora na eficiência do setor público. Arruda acredita que o caso Waldomiro Diniz, 
informações de mau uso dos recursos do Bolsa-Família em algumas cidades e a demora para 
deslanchar as Parcerias Público-Privadas (PPPs) podem ter contribuído para esse quadro. No fator 
corrupção, o Brasil caiu do 45º para o 62º lugar. Ele teme que a piora na percepção das 
instituições públicas afete nos próximos anos o desempenho macroeconômico e tecnológico do 
país. "Foi o que ocorreu com a Argentina - que ficou em 72º lugar." 
 
A avaliação negativa em relação à eficiência do governo ofuscou a melhora dos indicadores 
macroeconômicos brasileiros, notou o economista-chefe do Fórum, Augusto López Claros. Ele 
elogiou a melhora fiscal, em especial a queda do déficit público - que recuou de 3,6% do PIB em 
2003 para 2,5% do PIB no ano passado -, mas destacou que a piora na percepção da eficiência 
dos gastos atrapalhou. No item desperdício de recursos públicos, o Brasil caiu da 72ª para a 111ª 
posição no ranking, que dessa vez analisou 117 países, 13 a mais que em 2004. 
 



Com isso, o maior crescimento do PIB e das exportações e a queda da inflação e do déficit público 
tiveram pouco impacto sobre a posição geral do país - no item ambiente macroeconômico, o Brasil 
subiu apenas uma posição, para 79ª. O Brasil se sai melhor no item que analisa tecnologia, 
ocupando o 50º lugar, mesmo assim oito postos abaixo do ano passado. 
 
Na América Latina, o grande destaque é o Chile, que aparece em 23º lugar. López-Claros não se 
cansou de elogiar o país, que tem um ambiente macroeconômico saudável, com uma política fiscal 
que permitiu o país investir em infra-estrutura, além de contar com instituições públicas 
confiáveis. 
 
Mas as estrelas do ranking são os países nórdicos. Além da Finlândia, Suécia, Dinamarca, Islândia 
e Noruega aparecem entre os dez primeiros colocados. López-Claros ressaltou que os países da 
região contrariam a idéia de que carga tributária elevada implica em perda de competitividade. O 
uso eficiente dos recursos arrecadados os torna muito competitivos, assim como a adoção de 
políticas macroeconômicas sólidas e a existência de instituições públicas transparentes e com 
pouca corrupção. 
 
Já no Brasil, a carga tributária elevada é vista como um fardo pelos empresários, que vêem fortes 
desperdícios dos gastos públicos. Nos itens extensão e efeitos da taxação e eficiência do sistema 
tributário, o Brasil aparece no último lugar. 
 
O relatório do Fórum mostrou ainda que o Brasil também foi mal no Índice de Competitividade de 
Negócios, que leva em conta fatores microeconômicos, como a sofisticação empresarial e a 
qualidade do ambiente negócios no país. Nesse indicador, liderado pelos EUA o país recuou do 37º 
para o 49º lugar. No Índice de Competitividade Global, que deverá ser o principal indicador do 
Fórum nos próximos anos, o Brasil ficou em 57º, oito abaixo de 2004. 

 
 
Leia Mais 
 
Apesar de manter prestígio, ranking do Fórum recebe críticas de vários países 
Assis Moreira De Genebra  
 
Fórum Econômico Mundial é o nome de uma instituição privada suíça que organiza conferências 
no mundo inteiro. Na mais famosa, o Fórum de Davos, na estação de esqui suíça do mesmo 
nome, um empresário paga US$ 37 mil (inclui a taxa anual de membro, obrigatória) para ter 
acesso à programação. 
 
O relatório de competitividade global é outra boa fonte de renda: é vendido a US$ 115 o 
exemplar. É mais barato que os US$ 640 de relatório idêntico do ex-parceiro na iniciativa, a 
Escola de Administração de Lausanne . Ela continuou no ramo depois de ter sido trocada por uma 
parceria do Fórum com a Universidade de Harvard (EUA). 
 
Na concorrência no mercado de relatórios de competitividade global, o Fórum joga mais forte, 
beneficiando-se da percepção que seu nome transmite. Para o lançamento deste ano, conseguiu 
atrair mais de 60 diplomatas, a maioria embaixadores, que juntou com um grupo de jornalistas, 
em sua sede com vista para o lago de Genebra - o que pode ter sido má idéia, pelo rumo que a 
conversa tomou. 
 
Do menu constava "Pavé de Saint Pierre Cuit sur la Peau", um delicioso peixe. Mas o prato de 
resistência, o relatório, provocou mais questionamentos do que normalmente, sobre credibilidade 
e consistência da metodologia para classificar os países. 
 



Uma das primeiras indagações foi como o Fórum explicava ter recebido o presidente Lula por duas 
vezes em Davos, como líder do mundo em desenvolvimento, e agora o relatório apontar queda do 
país no índice pela piora na qualidade das instituições públicas. 
 
"Ah, quem diz isso são os empresários, nós não fazemos julgamento", lavou as mãos o 
economista-chefe do Fórum, Augusto Lopez-Claros. "Os empresários estão desapontados com o 
que está acontecendo no Brasil, com as manchetes adversas toda manhã", ponderou. 
 
Mais tarde, já dava palpites como economista da entidade. E elas contradiziam reportagem de 
ontem do principal jornal de Genebra, "Le Temps". Segundo o jornal, os investidores externos 
estão indiferentes aos escândalos que abalam o Brasil desde junho. Também o Brasil pode não ter 
caído oito posições, mas cinco, se considerar que três novos países à frente dele não estavam na 
classificação do ano passado. 
 
Alguns diplomatas defendiam seu país em qualquer circunstância. Mas seus argumentos tinham 
solidez. O embaixador da Espanha perguntou como era possível levar a sério um relatório que 
colocava a Espanha como número dois em taxas de juros (baixas), mas 91º em concessão de 
crédito. Os representantes de Itália e África do Sul admitiram as dificuldades econômicas de seus 
países, mas apontaram problemas no peso dos critérios. 
 
O embaixador da Grécia só deixou a sala quando todo mundo saiu, reclamando da percepção 
"errada" que o Fórum dava sobre seu "querido país". Só a embaixadora do Chile recebeu com 
enorme sorriso os elogios à economia chilena, que estaria com capacidade institucional e 
econômica à frente de certos países europeus. O relatório não faz menção à desigualdade de 
renda crescente. 
 
Um participante não escondia a surpresa de ver a competitividade econômica de Botswana bem 
melhor que a do Brasil. Depois de outras dúvidas, Lopez-Claros argumentou que a metodologia "é 
sofisticada e complexa", mas que a entidade procura aprimorá-la. 

 
 
Leia Mais 
 
Revisão do PIB deve fugir do calendário eleitoral 
Vera Saavedra Durão e Chico Santos   
 
A divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro pelo IBGE com base na nova metodologia 
que incorpora vários aperfeiçoamentos só deverá ocorrer no final do próximo ano, no momento do 
anúncio do PIB referente ao terceiro trimestre de 2006. Isso evitará que qualquer uma das partes 
envolvidas na disputa eleitoral sinta-se prejudicada, já que o PIB do período de julho a setembro 
só será de conhecimento público no dia 30 de novembro. Essa não é uma decisão oficial, mas é 
uma preocupação crescente dentro do IBGE, como apurou o Valor. 
 
O problema é que junto com os números referentes ao trimestre que estará sendo divulgado, será 
feita também uma correção da série histórica de 2000 a 2004. Caso a correção seja para cima, 
dará argumentos eleitorais ao candidato do governo, provavelmente o próprio presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. E os oposicionistas levantaram a tese da manipulação de dados. 
 
A situação contrária, com queda nos números, criará uma saia-justa dentro do governo. Por tudo 
isso, a decisão quanto ao momento da primeira divulgação deverá ser mais política que técnica. 
Pelo andamento dos trabalhos técnicos, seria possível divulgar os números em 30 de agosto, 
junto com o PIB do primeiro semestre. Mas a disputa eleitoral estará no auge. 
 
O IBGE só não quer deixar o PIB pela nova metodologia para 2007. Isso atrasaria compromissos 
internacionais do instituto quanto à adoção de aperfeiçoamentos no cálculo do PIB. O padrão 



internacional sugere que a cada cinco anos sejam incorporadas melhorias no método e o IBGE 
fixou 2006 como o ano para começar a série qüinqüenal de mudanças. 
 
A lista das modificações para o próximo ano, que será oficialmente divulgada na próxima 
segunda-feira, é extensa e começa por uma nova fórmula de cálculo dos serviços da 
administração pública, que hoje correspondem a 16% do PIB (os pesos também serão revistos). 
Hoje, o IBGE mede apenas a educação pública (com base no total de matrículas na rede) e a 
saúde pública (baseada nas internações e no atendimento ambulatorial). 
 
O restante, como Justiça, Forças Armadas e outros, correspondentes a 70% do total, não são 
medidos. Eles são computados com base no aumento da população, considerando que todos têm 
acesso aos serviços. A grosso modo, o novo método tomará por base o aumento do pessoal 
ocupado no setor público, fazendo a medida a partir dos salários pagos. 
 
O economista Fernando Montero, da consultoria Convenção, não acredita que a mudança no 
cálculo da administração pública vá afetar significativamente o resultado do PIB. "Bem público não 
cresce a 5%, nem a 4% e talvez nem cresça 3% ao ano. Este impacto é incerto, mas é menos do 
que estão falando". 
 
Montero lembra que os números do PIB no segundo trimestre informaram que a administração 
pública cresceu 3,4% em relação ao mesmo período de 2004. "Foi o maior crescimento em 10 
anos". Este aumento refletiu dados de internações hospitalares entregues pelo Ministério da 
Saúde. Montero acha provável que este número seja revisto para baixo, o que talvez afete o 
crescimento deste ano. 
 
Para se ter a idéia da volatilidade do cálculo desse serviço, após a divulgação do PIB do primeiro 
trimestre deste ano, Antônio Barros de Castro, diretor do BNDES, estranhou que a administração 
pública tenha crescido apenas 0,2% sobre igual período de 2004, pois seu crescimento médio é de 
1,6% ao ano. Segundo o IBGE, ocorreram quedas em educação e em saúde, puxando para baixo 
o indicador do setor público. 

 
 
Leia Mais 
 
Indústria paulista cresce pouco no mês de agosto 
Raquel Salgado   
 
Mais um dado conjuntural aponta para um agosto fraco. O indicador do nível de atividade da 
indústria paulista (INA) cresceu apenas 0,9% entre julho e agosto, segundo dados que já retiram 
o efeito da sazonalidade. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve queda de 0,4%. No 
acumulado do ano, o INA avançou 3,3%. Mesmo com um crescimento tímido sobre julho, todos os 
17 setores industriais pesquisados pela Federação e pelo Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo tiveram alta no nível de utilização da capacidade instalada. 
 
Para Sérgio Vale, da MB Associados, o resultado é mais um sinal de que a produção industrial 
brasileira, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), deve fechar o mês de 
agosto em queda de 0,3% sobre julho e com alta de 2,3% sobre mesmo mês do ano passado. "Os 
demais indicadores antecedentes como fluxo de veículos nas estradas, consumo de energia e de 
papel e papelão estão indicando queda na atividade", ressalta. A exceção são os números da 
produção de veículos. 
 
Apesar desse cenário pouco empolgante, o indicador da indústria paulista trouxe uma notícia 
positiva. A atividade no setor de máquinas e equipamentos cresceu 5,7% em agosto, com um 
aumento de 8,9% nas vendas reais e de 5,3% das horas médias trabalhadas na produção. "Isso 



pode significar que a queda na produção desses bens verificada em julho pelo IBGE tenha sido 
apenas um ponto fora da curva e que em agosto ela voltaria a crescer", estima Vale. 
 
Fonte: Valor Econômico, Rio de Janeiro, 29 set. 2005, Especial, p. A12. 
 
 
 




