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Quase metade das economias da América Latina e do Caribe adotou reformas
para melhorar o clima de negócios em 2012
Washington, 23 de outubro de 2012—Um novo relatório da Corporação Financeira Internacional ( IFC)
e do Banco Mundial mostra que 15 das 33 economias latino-americanas implementaram reformas
regulatórias que melhoraram o ambiente de negócios para os empresários locais entre junho de 2011 a
junho de 2012.
Publicado hoje, o relatório “Doing Business 2013: Regulamentos Inteligentes para Pequenas e
Médias Empresas” destaca ainda que das 50 economias que mais implementaram melhorias
regulamentares para facilitar o ambiente de negócios desde 2005, seis estão na região da América
Latina e do Caribe. A Colômbia se destaca na região como a economia que mais implementou
mudanças para melhorar seu ambiente regulatório para negócios durante este período. Costa Rica
também se destaca por suas melhorias no ano passado.

Doing Business 2013 destaca que a Costa Rica está entre as 10 economias em todo o mundo que mais
criaram melhorias para facilitar o ambiente de negócios no ano passado, implementando reformas em
quatros das das 10 áreas avaliadas pelo relatório. O relatório mostra ainda que o Chile liderou a região
no que se refere à facilidade para se fazer negócios, ocupando o 37º lugar entre os 185 países
avaliados..
A Colômbia tem facilitado o processo para abertura de empresas ao longo dos últimos sete anos,
permitindo o envio eletrônico de documentos e eliminando a necessidade de ter firma reconhecida, entre
outras iniciativas. Um dos estudos no relatório detalha as reformas feitas pelas autoridades colombianas
usando a estrutura do Doing Business.
As outras cinco economias na região que mais melhoraram o ambiente de negócios desde 2005 são
Guatemala, Peru, México, Uruguai e República Dominicana. No ano passado, o Peru fortaleceu a
proteção dos investidores e eliminou diversos requisitos para a pré-aprovação de projetos de construção.
"Estamos muito encorajados pelo progresso na Costa Rica, onde as autoridades tem demonstrado que
os esforços focados podem fazer uma diferença no clima de negócios, mesmo dentro de um período
relativamente curto", disse Augusto López-Claros, Diretor, Indicadores Globais e Análise, Banco
Mundial. "Além disso, os avanços obtidos nos últimos anos no Chile, no Peru, na Colômbia, e no
México—onde o desempenho em alguns dos indicadores monitorados pelo Doing Business já chega a
níveis observados em economias industriais ricas—sugerem que o restante da região também pode
diminuir as diferenças regulatórias".
Cingapura liderou a classificação global sobre a facilidade para fazer negócios pelo sétimo ano
consecutivo. Também na lista das 10 economias com as melhores regulações para fazer negócios se
destacam Hong Kong RAE, China, Nova Zelândia, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Reino
Unido, República da Coréia, Geórgia e Austrália.

Na lista das economias que registraram as maiores melhorias na facilidade para fazer negócios no ano
passado estão Polônia, Sri Lanka, Ucrânia, Uzbequistão, Burúndi, Costa Rica, Mongólia, Grécia,
Sérvia e Cazaquistão.
Sobre a série de relatórios Doing Business
Doing Business analisa regulamentações aplicavéis às empresas nacionais durante seu ciclo de vida,
incluindo sua constituição e operações, comércio exterior, pagamento de impostos, e a proteção de
investidores. A classificação agregada é baseada em 10 indicadores e cobre 185 economias. Doing
Business não mede todos os aspectos do ambiente de negócios que são importantes para empresas e
investidores. Por exemplo, o relatório não mede a qualidade da gestão fiscal, questões relativas à
estabilidade macro-econômica, nível de qualificação da força de trabalho, ou solidez do sistema
financeiro. Seus resultados têm estimulado debates políticos em todo o mundo e permitiram um
crescente número de pesquisas sobre a relação entre regulação empresarial e desenvolvimento
econômico mundial. O relatório deste ano marca a 10ª edição da série global de relatórios Doing
Business. Para mais informações sobre a série de relatórios Doing Business, visite nosso website www.doingbusiness.org e nos acompanhe no Facebook: http://www.facebook.com/DoingBusiness.org.
Sobre o Grupo Banco Mundial
O Grupo Banco Mundial é uma das maiores fontes mundiais de financiamento e conhecimentos para os
países em desenvolvimento. Compõe-se de cinco instituições estreitamente associadas: Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD); Associação Internacional para o
Desenvolvimento (AID); Corporação Financeira Internacional (IFC); Agência Multilateral de Garantia de
Investimentos (MIGA); e Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (CIADI).
Cada uma dessas instituições desempenha um papel diferente na missão de combater a pobreza e
melhorar os padrões de vida das pessoas no mundo em desenvolvimento. Para obter informações mais
detalhadas, favor consultar os websites www.worldbank.org, www.miga.org e www.ifc.org.
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