
● As quatro faces dos Brics

● Da regulação comercial global ao programa nuclear iraniano

Dia 15
10h: Reunião com o
presidente da África do Sul,
Jacob Zuma.
11h30: Reunião com o
primeiro-ministro da Índia,
Manmohan Singh.
13h: Almoço oferecido a
Manmohan Singh.
15h: Reunião privada dos
líderes do Fórum Ibas (Índia,
Brasil e África do Sul).
16h: Foto oficial dos líderes.
16h30: Reunião ampliada do
Fórum Ibas.
17h40: Entrevista coletiva à

imprensa.
20h30: Jantar oferecido
aos líderes do Fórum Ibas e
dos Brics.

Dia 16
9h: Reunião privada dos
líderes do Bric.
10h: Reunião ampliada do
Bric.
11h30: Foto oficial.
15h: Cerimônia de chegada
oficial do presidente da China,
Hu Jintao, e reunião bilateral
privada.
16h30: Reunião ampliada
das delegações do Brasil e da
China.
19h: Jantar oferecido a Hu
Jintao.

1.
Regulação mundial
O Bric pretende adotar
uma posição dura con-
tra a tendência de frou-
xidão das economias

mais ricas no compromisso de
regular o setor financeiro. As
promessas foram firmadas no
G-20, em 2009, para evitar no-
vas crises mundiais.

2.Reformas globais
Dar um novo impulso
aos projetos de refor-
ma do Fundo Monetá-

rio Internacional (FMI) e do
Banco Mundial (Bird). Especial-

mente do Conselho de Seguran-
ça da ONU, no qual Brasil e Ín-
dia ambicionam ingressar como
membros permanentes.

3.Moeda de
referência
Tema polêmico pro-
posto no encontro de

2009, a adoção de uma nova
moeda de referência para as re-
servas internacionais dos qua-
tro países, em substituição ao
dólar, deverá ser debatida ape-
nas na reunião privada dos líde-
res. Não figura na pauta oficial
do encontro de Brasília.

4.
Moeda local
de comércio
Em 2009, foi apre-
sentado pelo Brasil
como medida para

baratear e incentivar as trocas
comerciais entre os 4 países. O
tema não estará na agenda da
cúpula, mas será discutido em
seminário promovido pelo BC.

5. Investimento e
comércio
O estímulo aos negó-
cios entre os quatro

países será alvo de um seminá-
rio empresarial e de um encon-

tro entre autoridades de bancos
de fomento, no Rio, e de uma
reunião de representantes de
bancos privados. As dificulda-
des geradas pela taxa de câmbio
da China, artificialmente desva-
lorizada, devem ser discutidas
na reunião dos líderes e seus
ministros.

6. Irã
A crise sobre o pro-
grama nuclear irania-
no tende a entrar na

agenda de conversa dos líderes,
por influência do Brasil e da Chi-
na.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Em dez anos, os países que for-
mam o Bric (Brasil, Rússia, Índia
e China) dobraram sua participa-
ção no comércio internacional e
mudaram o mapa dos fluxos de
bens no mundo. No ano 2000, os
quatro países representavam

7,2% das exportações. Hoje, ocu-
pam quase 15% do comércio in-
ternacional. Mas a disparidade
entre os membros do grupo tam-
bém aumentou, especialmente
diante da expansão da China.

Os dados são da Organização
Mundial do Comércio (OMC), e
revelam que em 2000 o bloco ex-
portava o equivalente a US$ 451
bilhões, menos que as exporta-
ções do Japão. A China já era a
maior, com vendas de US$ 249
bilhões, seguida pelos russos
com US$ 105 bilhões, brasileiros
com US$ 55 bilhões e indianos
com US$ 42 bilhões. Juntos, re-
presentavam pouco mais de 7%

de tudo o que se exportava, em
um cenário dominado por Esta-
dos Unidos e Alemanha entre os
maiores vendedores do mundo.

Dez anos depois, o mapa é dife-
rente. A China aderiu à OMC, a
Rússia passou a concentrar suas
exportações em gás e petróleo e
as vendas do Brasil e da Índia ti-

veram certo avanço. No total, o
bloco exportou em 2009 mais de
US$ 1,8 trilhão, quase quatro ve-
zes o volume de dez anos atrás.

Grande parte da expansão
ocorreu graças à China, que no
ano passado ultrapassou a Ale-
manha e os Estados Unidos para
tornar-se a maior exportadora.

O volume chegou a US$ 1,2 tri-
lhão. Depois de representar
3,9% das exportações em 2000,
passou a abocanhar quase 10%
do comércio mundial.

Disparidade. Mas a expansão
dos países do Bric no comércio
internacional também foi acom-
panhada por uma maior dispari-
dade no próprio bloco. O Brasil,
em 2000, exportava 20% do volu-
me de vendas da China. Hoje,
vende menos de 10%. A mesma
distância entre Índia e China aca-
bou ocorrendo. No que se refere
ao comércio russo, o país tripli-
cou suas vendas em dez anos.
Mas hoje representa exporta-
ções equivalentes a 25% de tudo
o que a China exporta.

No caso brasileiro, a expansão
em valores foi significativa, pas-
sando de US$ 55 bilhões para
US$ 153 bilhões em 2009. Mas,
proporcionalmente ao restante
do cenário internacional, a ex-
pansão foi tímida. Em 2000, o
Brasil representava 0,9% do co-

mércio mundial, saltando para
1,2% no ano passado.

Em 2009, o Brasil caiu duas po-
sições no ranking da OMC, pas-
sando da 22.ª posição para a 24.ª.
A queda no preço das commodi-
ties afetou a renda gerada pelas
exportações de forma mais in-
tensa que outras economias.

● O titular da Secretaria Geral
Iberoamericana (Segib), Enrique
Iglesias, disse ontem que a Amé-
rica Latina está entrando em um
ciclo positivo frente à crise econô-
mica, que lhe oferece uma gran-

de oportunidade histórica para
reforçar sua posição política.

Em conferência no instituto
Diálogo Interamericano, em Wa-
shington, Iglesias afirmou que
há dois ciclos econômicos em
marcha.Um, mais negativo, vai
do Panamá até o Norte, e segue o
ritmo da economia americana. O
outro, mais positivo, até o Sul, na
Améria Latina, que segue os pas-
sos fortes da economia da China.

Não haverá medidas
concretas, diz economista

A explosão da demanda chi-
nesa por commodities foi a
principal razão para o proces-
so de “primarização” da pau-
ta de exportações nacional
no período, com a expansão
do peso dos produtos bási-
cos e o encolhimento da par-
cela representada por bens
industrializados, que têm
maior valor agregado. Há dez
anos, a exportação de bens
básicos respondia por
22,79% do total, enquanto a
participação de manufatura-
dos e semimanufaturados
estava em 59,07% e 15,52%,
respectivamente. Em 2007,
ano anterior à eclosão da cri-
se global, o porcentual de
bens básicos aumentou para
32,12% e os relativos a manu-
faturados e semimanufatura-
dos caiu para 52,2% e 13,57%.

Puxado por chineses,
Bric dobrou vendas
externas em 10 anos

China será 2º parceiro comercial da AL
Estudo da Cepal, feito às vésperas da reunião de cúpula do Bric, prevê que em 10 anos país vai consolidar posição, atrás apenas dos EUA

PARA LEMBRAR

PROGRAMAÇÃO

● PIB US$ 1,254 trilhão
● População  140,873 milhões
● IDH   0,817

● PIB US$ 1,481 trilhão
● População  193, 773 milhões
● IDH   0,813

OS TEMAS EM DISCUSSÃO NA MESA DOS BRICS

● Crescimento

REUTERS–27/7/2009

Denise Chrispim Marin
BRASÍLIA

Até 2020, a China vai se conso-
lidar como segundo maior par-
ceiro comercial da América La-
tina e do Caribe. Em meados
da próxima década, esse cená-
rio começará a ser estampado
nas estatísticas, de acordo
com um estudo divulgado on-
tem pela Comissão Econômi-
ca para a América Latina e o
Caribe (Cepal) que leva em
conta a preservação da moeda
chinesa valorizada.

A presença dos Estados Uni-
dos no intercâmbio comercial
de um conjunto de 16 países da
região cairá expressivamente,
enquanto a União Europeia ten-
derá a se mover em torno de sua
atual posição.

O estudo “A República Popu-
lar da China e a América Latina e
Caribe: Rumo a uma Relação Es-
tratégica” teve como alavanca a
visita do presidente chinês, Hu
Jintao, a três países da região.

No Brasil, na próxima sexta-
feira, Hu participará da reunião
de cúpula do Bric (Brasil, Rússia,
Índia e China), na qual um dos

temas mais críticos será o impac-
to da taxa de câmbio chinesa, ar-
tificialmente valorizada há anos,
no comércio mundial, e a regula-
ção do sistema financeiro inter-
nacional.

Yuan. “A maior contribuição
que a China pode dar à economia
mundial é a redução de seu supe-
rávit em conta corrente. A inicia-
tiva fortaleceria seu mercado in-
terno, valorizaria o yuan e reduzi-
ria as pressões inflacionárias”,
afirmou Osvaldo Rosales, dire-
tor da Divisão de Comércio Inter-
nacional da Cepal e autor do es-
tudo. “Mas não acredito que o
câmbio chinês esteja na raiz de
todos os males atuais. A China
está madura para expandir suas
exportações com base no aumen-
to de produtividade.”

O estudo aponta que, em 2014,
a China pode ultrapassar a
União Europeia e assumir a posi-
ção de segundo mercado de des-
tino das exportações da América
Latina e Caribe. Os Estados Uni-
dos sofrerão acentuado decrésci-
mo em sua atual posição, mas
preservarão o primeiro lugar.
Em 2020, com seu segundo pos-
to consolidado, a China respon-
derá por 19,3% das exportações
da região. No ano passado, essa
parcela foi de 7,6% – no caso do
Brasil, de 13,2%.

Para montar essa previsão, Ro-
sales mostrou-se conservador.
Tomou como base a suposta ma-
nutenção da demanda america-
na e europeia pelos produtos lati-
no-americanos e caribenhos, ao
longo da década, e a redução pela
metade do ritmo de compras da
China no período, em relação à
média dos anos 90. Também foi
levada em conta a constatação
de que a China “emergiu da crise
fortalecida em sua base produti-
va, tecnológica, financeira e com
vínculos mais relevantes com a
região da Ásia-Pacífico”.

‘Invasões’. Em relação às im-
portações, o comportamento se-
rá semelhante. A China consoli-
dará o segundo posto em mea-
dos desta década e responderá
por uma participação de 16,2%
no total das compras externas
da América Latina e Caribe em

2020. No ano passado, foi de
9,5% – de 12,46%, no caso do Bra-
sil. O peso dos EUA encolherá de
33,1% para 26,1%, e a União Euro-
peia manterá sua proporção em
torno de 14%.

Segundo Rosales, esse avanço
chinês provavelmente não afeta-
rá apenas fatias de mercado hoje
atendidas por produtos america-
nos e europeus. Poderá também
atingir o comércio entre os paí-
ses latino-americanos e caribe-
nhos, como se vê no caso das tro-
cas entre Argentina e Brasil, pre-

judicadas pelas “invasões” chine-
sas, e gerar problemas tópicos
em setores mais sensíveis.

Para se antecipar a possíveis
controvérsias e à tendência de a
China se perpetuar como impor-
tadora de commodities e expor-
tadora de bens industrializados
à região, a Cepal sugere que os
países da América Latina e do Ca-
ribe criem um mecanismo for-
mal de diálogo econômico e co-
mercial com a China, a exemplo
do que já fizeram a União Euro-
peia e países da África.

● PIB US$ 4,757 trilhões
● População  1,345 bilhão
● IDH   0,772

Iglesias considera
positiva influência
chinesa na AL

Agenda
da cúpula

Medvedev
Presidente da Rússia

● PIB US$ 1,242 trilhão
● População  1,198 bilhão
● IDH   0,612

7,2 %
era a participação dos Brics no
comércio mundial em 2000

15 %
é a participação atualmente

US$ 451 bilhões
foi exportado pelo bloco em 2000

US$ 1,8 trilhão
foi exportado pelo bloco em 2009

Lula
Presidente do Brasil

No ano 2000, o grupo
vendia o equivalente
a 7,2% das exportações
mundiais. Hoje,
participação é de 15%

Bloco. Crescimento das vendas dos Bric expôs disparidades

Patricia Lara
Cynthia Decloedt

Os países que formam o Bric de-
vem levar algum tempo antes de
conseguirem influenciar as deci-
sões no G-20, mas juntos eles
têm mais força do que separa-
dos. Porém, a reunião do grupo,
nesta semana, em Brasília, não
deve resultar em medidas con-
cretas. Essa é a avaliação do eco-
nomista-chefe para assuntos re-
lacionados à América Latina do
Banco Standard Chartered, Dou-
glas Smith.

“Do ponto de vista do Brasil, a
necessidade mais premente é

pensar sobre comércio e investi-
mentos”, disse Smith, em entre-
vista ao BroadCast Ao Vivo, servi-
ço da Agência Estado. “Com o
tempo, eles devem fazer progres-
sos sobre os temas que preten-
dem alcançar”, comentou, desta-
cando a vasta gama de assuntos
que despertam o interesse dos
países do Bric, como temas liga-
dos às mudanças climáticas e em-
préstimos ao FMI e ao Banco
Mundial. “O importante, no en-
tanto, é que esses países que re-
presentam uma grande porção
da população e da área mundial
continuem se reunindo.”.

Em relação ao Brasil, especifi-

camente, Smith acredita que o
foco do encontro deve ser em tor-
no de dois temas: investimentos
e comércio. “Com a aproxima-
ção da Copa do Mundo e da Olim-
píada, o Brasil precisa de uma
enorme quantia de investimen-
tos, o que implica a importação
de bens de capital e capital com o
intuito de contribuir, uma vez
que o Brasil tem taxa de poupan-
ça baixa. O Brasil precisará de ex-
pertise do exterior. E pode conse-
guir mais conquistas concretas
do que os outros países.”

Smith acredita que o Brasil e a
China devem continuar fazendo
progressos sobre o uso das res-
pectivas moedas no comércio bi-
lateral, em vez do dólar. No en-
tanto, não acredita na possibili-
dade de adoção prática dessa me-
dida agora. “Não parece ser esse
um desdobramento muito pro-
vável neste momento. Também

não é muito provável que ocor-
ram acordos de livre comércio
no momento atual”, disse Smi-
th, PhD em Economia pela Uni-
versidade Columbia, de Nova
York, e ex-consultor do Departa-
mento do Tesouro dos EUA en-
tre 1998 e 2000.

Para a economia brasileira, o
Standard Chartered prevê cresci-
mento de 5% neste ano e de 3,9%
em 2011. “A projeção para este
ano pode estar um pouco baixa,
mas, por ora, estamos mantendo
isso.” Na visão do banco, a China
deve crescer 10% neste ano e 9%
no próximo ano e a Índia, 7,5% e
8,4%. Para a Rússia, o prognósti-
co é 5,5% e 4,5%. Em relação à
projeção mais anêmica de expan-
são para a economia brasileira,
Smith disse que ela reflete, de
certa maneira, a magnitude do
aperto monetário que o Banco
Central deverá promover

Singh
Primeiro-ministro da Índia

Hu Jintao
Presidente da China
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