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Sem reformas do comércio, o progresso social e econômico está em 
perigo   
 

 Segundo o Relatório sobre a Facilitação Global do Comércio 2014 do Fórum Econômico Mundial, os 
mercados emergentes ainda não têm condições de implementar as reformas concretas do 
comércio, preconizadas no acordo de Bali da OMC.  

 A ineficiência, a burocracia e infraestruturas deficientes impedem que o comércio beneficie 
plenamente as economias.  

 Entre os países do G20, é a economia do Reino Unido que mais facilita o comércio, seguida pela 
Alemanha e pelo Japão.  

 Leia o Relatório Global sobre a Facilitação do Comércio 2014 e mais informações  aqui:  
 
 

Genebra, Suíça, 1 de abril de 2014 – As barreiras comerciais são um 
empecilho à recuperação econômica global: muitos governos não 
implementam as reformas, por vezes simples, que fomentariam o crescimento 
e o progresso social, segundo o Relatório sobre a Facilitação Global do 
Comércio 2014, publicado hoje.  
 
O Índice de Facilitação do Comércio do relatório indica que as grandes 
economias emergentes enfrentam 
enormes desafios para facilitar o 
comércio e alcançar a etapa 
seguinte do seu desenvolvimento. 
Dos BRICS, a China, o maior 
exportador mundial, ocupa o  54° 
lugar entre 138 economias, 
algumas posições à frente da 

África do Sul (59
a
). O Brasil (86

o
), a Índia (96

a
) e a Federação 

Russa (105a) aparecem na segunda metade do ranking. A 
Turquia (56

a
) lidera o grupo MINT, frente à Indonésia (58

a
)e ao 

México (61
o
). A Nigéria (124

a
) chega entre os últimos.   

 
As barreiras comerciais mais comuns no mundo em 
desenvolvimento e emergente são a burocracia alfandegária, a 
corrupção, infraestruturas inadequadas, e a insegurança. A 
maior parte das economias avançadas aplicam taxas de 
importação baixas, mas algumas, como a Suiça, a Noruega e 
os membros da UE, mantêm regimes aduaneiros complexos e 
complicados.  
 
Felizmente, algumas destas barreiras, como o despacho 
aduaneiro ineficaz, podem ser desmanteladas com uma 
relativa facilidade, por um custo financeiro e político limitado. O 
Relatório relata vários sucessos, que vão desde o Chile (8

o
), 

até a Malásia (25
a
)  e Maurício (29

a
) , que melhoraram muito 

sua posição graças a reformas e investimentos orientados.  
 

Classificação índice de Facilitação do 
Comércio 2014  
Posição/138 País/Economia Nota 1-7 

1 Singapura 5.9 

2 Hong Kong SAR 5.5 

3 Países Baixos 5.3 

6 Reino Unido 5.2 

8 Chile 5.1 

10 Alemanha 5.1 

13 Japão 5.1 

15 Estados Unidos 5.0 

25 Malásia 4.8 

54 China 4.3 

59 África do Sul 4.2 

61 México 4.1 

64 Filipinas         4.1 

81 Brasil         3.8 

105 Federação 
Russa 

        3.5 

Fonte: Fórum Econômico Mundial 
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O Relatório sobre a Facilitação Global do Comércio 2014  avalia o desempenho de 138 economias em 
quatro áreas: acesso ao mercado; administração aduaneira; infraestrutura; e o contexto operacional. No alto 
da escala, encontramos Singapura, Hong Kong SAR e os Países Baixos como os países que mais facilitam 
o comércio.   
 
“ Após anos de dificuldades na aplicação da Rodada de Doha, o pacote de Bali, centrado no acordo de 
Facilitação do Comércio, representa uma oportunidade muito necessária de eliminação dos obstáculos 
práticos ao comércio. Neste sentido, acreditamos que as medições que ninguém a não ser o relatório faz 
ajudará os dirigentes a identificar as políticas que dão certo e as áreas onde progredir”, declarou Espen 
Barth Eide, Diretor executivo do Fórum Econômico Mundial. 
 
O estudo tem por base o Índice de Facilitação do Comércio, uma metodologia que determina o grau em que 
as instituições, as políticas, as infraestruturas e os serviços facilitam a livre circulação de bens fora das 
fronteiras até ao seu destino. Estes fatores de facilitação do comércio são organizados em sete pilares: 1) 
acesso ao mercado doméstico ; 2) acesso ao mercado estrangeiro; 3) eficiência e transparência da 
administração aduaneira; 4) disponibilidade e qualidade das infraestruturas de transporte; 5) disponibilidade 
e qualidade dos serviços de transporte; 6) disponibilidade e uso das TICs; e 7) contexto operacional. Nesta 
quinta edição do relatório, o quadro foi aprimorado e enriquecido com novos indicadores.  
 
Para medir estes diferentes aspectos, foram cotejados indicadores individuais procedentes de várias 
organizações internacionais, como o Centro de Comércio Internacional, a Organização Mundial do 
Comércio, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento, o Banco Mundial 
assim como a Pesquisa executiva de Opinião do Fórum Econômico Mundial. A Global Express Association 
também fornece dados.  
 
Um capítulo especial no relatório analisa o desempenho da América Latina na eliminação das barreiras 

comerciais. Os resultados serão discutidos durante uma sessão especial do Fórum Econômico Mundial 
sobre a América Latina, em Panamá, de 1 a 3 de abril.  
 
O Relatório sobre a Facilitação Global do Comércio 2014 faz parte do programa de Facilitação do Comércio 
do Fórum Econômico Mundial, apoiado pela comunidade de Parceiros do Fórum do Setor Cadeia de 
Abastecimento e Transportes, que abarca A.P. Möller Maersk, AB Volvo, Agility, Brambles Limited, Brightstar 
Corp., Deutsche Post DHL, DNB ASA, Emirates Group, International Container Terminal Services Inc., Royal 
Vopak, Stena AB, Swiss International Airlines Ltd, Transnet SOC Ltd, UPS e Volkswagen AG. 
 
Notas aos Editores  

Leia o Relatório sobre a Facilitação Global do Comércio 2014 aqui  

Faça o download do Índice de Facilitação do Comércio completo (formato PDF ou Excel) aqui 

Veja o mapa térmico: http://wef.ch/getr14map 

Seja fã do Fórum no Facebook: http://wef.ch/facebook 

Siga o Fórum no Twitter:  http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet 
Leia o  Blog do Fórum: http://wef.ch/blog 

Seja informado dos próximos eventos do Fórum: http://wef.ch/events 

Assine os Comunicados à Imprensa do Fórum: http://wef.ch/news 

 
 

 
O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente, comprometida com a melhoria das condições de vida do 
mundo, por intermédio do engajamento de líderes empresariais, políticos, acadêmicos e outros em parcerias, para moldar as agendas 
global, regional e industrial. . 

Incorporado como fundação em 1971, e com sede em Genebra, Suíça, o Fórum Econômico Mundial é imparcial e sem fins lucrativos. 
Não está submetido a interesses políticos, partidários ou nacionais. (http://www.weforum.org).  
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