
De um jeito diferente, China consolida papel de liderança no grupo dos Brics 
Jamil Anderlini  
 
Bloco está se tornando um fórum dominado pela agenda chinesa  
 
Após anos de exortações dos Estados Unidos e seus aliados para que a China desempenhe um 
papel mais "responsável" nos assuntos do mundo, Pequim está começando a cumprir, embora 
não exatamente da maneira que ansiavam, ou pela qual esperavam. 
 
O grupo Brics de grandes economias emergentes - composto por Brasil, Rússia, Índia, China e, 
pela primeira vez neste ano, pela África do Sul - está se tornando um fórum dominado pela 
China, em que Pequim pode pressionar por sua agenda mundial em evolução, sem a presença 
dominante dos EUA. 
 
No encerramento da terceira reunião anual dos líderes do Brics, na pantanosa e 
semiconstruída cidade turística de Sanya, na ilha meridional chinesa de Hainan, ficou claro que 
Pequim está totalmente no controle. 
 
A "Declaração de Sanya" está repleta do tipo de termos que Pequim gosta de usar 
domesticamente e, numa apresentação a jornalistas, um porta-voz chinês disse que os países 
chegaram ao consenso de que "o século XXI deve ser de paz, harmonia, cooperação e 
desenvolvimento científico". 
 
Acontece que "harmonia" e "desenvolvimento científico" são os slogans políticos básicos 
usados pelo Partido Comunista da China no plano doméstico. Assim, essa declaração dará ao 
público interno a impressão de que Pequim está começando a disseminar sua mensagem no 
exterior e a exercer influência sobre outros mercados emergentes. 
 
A presença da África do Sul como mais novo membro do Brics muito se deve à China, que 
defendeu sua inclusão apesar de ser apenas a 12ª maior economia emergente, atrás do 
México, Coreia do Sul, Turquia, Indonésia, Polônia, Arábia Saudita e Taiwan. 
 
Pequim argumentou que a África do Sul deve ser incluída como representante de toda a África 
e, em vista de seus grandes interesses em rápida expansão no continente, isso faz sentido 
geopolítico para a China. 
 
Do ponto de vista econômico, a única coisa que os outros membros do grupo têm em comum é 
a China. "Esse não é um bloco econômico em rápida integração, unificado", disse Jonathan 
Anderson, economista-chefe para a região Ásia-Pacífico na divisão de serviços financeiros do 
UBS. "É um grupo de quatro países, geográfica e comercialmente diversificado, cada um deles 
com crescente relacionamento bilateral com o quinto." 
 
A China já responde por cerca de 12% do comércio no restante dos países do Brics, valor seis 
vezes maior do que no início de 2000 e que continua a crescer rapidamente, disse Anderson. 
Por outro lado, África do Sul, Brasil, Índia e Rússia empenham apenas cerca de 3% de seus 
recursos ao comércio entre si e essa parcela pouco mudou durante a década passada. 
 
Um tema firmemente fora da agenda da cúpula é a questão controversa do controle cambial 
chinês: um problema para a maioria dos parceiros comerciais, convencidos que Pequim 
mantém o yuan desvalorizado para dar a seus exportadores uma vantagem injusta. 
 
Reservadamente, numerosos delegados de outros países do Brics admitiram que as reuniões 
bilaterais com a China foram a principal motivação para a participação na cúpula do Brics, e 
que Pequim foi a força motriz por trás das tentativas de institucionalizar e formalizar o grupo. 
 
Provavelmente, o maior fator de unificação de outros membros do Brics é a preocupação com 
que seu comércio fique muito desequilibrado em favor dos chineses, sendo as exportações 
para a China compostas em grande parte de recursos naturais, e as importações provenientes 
da China, em sua maioria, compostas de produtos industrializados acabados. 



 
Pequim apresentou uma resposta tipicamente pragmática a essas preocupações. "O 
importante é construir um consenso e minimizar as diferenças, simultaneamente enfatizando 
as áreas onde podemos cooperar", disse Wu Hailong, ministro-adjunto do Exterior chinês, a 
jornalistas no encerramento da cúpula. 
 
À medida que a China implementa seu papel mais assertivo no mundo, é provável que essa 
postura se torne familiar. 
 
Chinês discute novo crédito à Petrobras  
 
O Banco de Desenvolvimento da China (BDC) está discutindo com a Petrobras um novo 
empréstimo do banco à estatal, confirmou o presidente do banco, Chen Yuan, durante o 
encontro dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Os detalhes sobre as 
negociações ainda estão com os técnicos do banco e da empresa, mas há interesse dos dois 
lados, disse Yuan. O BDC, em 2009, fez à Petrobras um empréstimo de US$ 10 bilhões, em 
uma negociação que envolveu o compromisso da estatal em garantir a venda, por dez anos, 
de até 200 mil barris por dia à estatal chinesa Sinopec. 
 
Segundo Yuan, o CDB já emprestou mais US$ 4 bilhões a empresas brasileiras, além dos US$ 
10 bilhões para a Petrobras.  
 
Comércio com câmbio próprio é "sonho distante" 
Luciano Máximo 
 
A proposta em discussão no encontro de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics) 
para usar moedas próprias nas transações comerciais do bloco é vista com bastante ceticismo 
por especialistas. Entre os problemas apontados estão o maior custo para as empresas na 
conversão cambial das operações em comparação com as taxas praticadas atualmente com o 
uso disseminado do dólar, a tendência de o yuan ser imposto como principal moeda e até a 
timidez com que avança o sistema de pagamento com moeda local estabelecido entre Brasil e 
Argentina em 2008. 
 
Dos R$ 32,5 bilhões exportados pelo Brasil à Argentina em 2010, apenas R$ 1,2 bilhão não 
foram comercializados em dólar, valor que representa 3,8% do total. Das vendas argentinas 
ao país no ano passado (R$ 25,3 bilhões), o desempenho é ainda pior: o montante pago em 
reais pelas empresas brasileiras foi de 0,03%, ou R$ 9,1 milhões. "As grandes empresas, que 
têm condições de negociar taxas mais baixas de conversão do dólar, não participam desse 
sistema", explica José Augusto de Castro, da Associação Exportadora Brasileira (AEB), 
salientando que 90% das transações comerciais brasileiras são feitas em dólar, 5% em euros e 
os outros 5% em outras moedas. 
 
Para o economista José Luiz Oreiro, professor da Universidade de Brasília (UnB), as transações 
em moedas locais precisariam "crescer muito" em escala para competir com o dólar ou o euro, 
o que não acontece por decisão de governo. "Não vejo benefício do ponto de vista do custo de 
transação para exportadores e importadores, mas poderia ajudar a reduzir a internalização de 
dólares da economia brasileira e diversificar reservas. Isso diminuiria a pressão sobre o câmbio 
valorizado desde que as transações tivessem densidade dentro dos Brics", avalia Oreiro. 
 
Castro acrescenta que o tema interessa mais à China que ao Brasil. "É o maior importador e 
exportador do mundo, tem trilhões de dólares em reservas. Por que passaria a aceitar reais? É 
um sonho distante, a não ser que a China imponha o yuan como principal moeda conversível 
do bloco, até para desviar o debate do assunto cambial de momento", argumenta Castro. 
 



 
 
Bloco pede mais poder em órgãos internacionais 
 
Único grupo de países no cenário mundial organizado a partir de uma sigla criada por um 
analista econômico, em um documento da Goldman Sachs, de 2001, voltado a apontar as 
economias de crescente influência na economia mundial, o Bric, com Brasil, Rússia, Índia e 
China, incorporou ontem a África do Sul e realizou sua terceira reunião de chefes de Estado, 
ainda buscando pontos em comum para atuação no cenário internacional. A ocupação de maior 
espaço em instituições multilaterais como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) foi um dos pontos indiscutíveis de contato 
entre dos cinco países. 
 
O Brics, como o grupo passa a ser chamado, divulgaram um comunicado conjunto em que, 
como um dos principais pontos econômicos, defendem o uso de outras moedas, além das 
atuais moedas conversíveis dos países desenvolvidos, como referência para o sistema 
monetário internacional, inclusive para referenciar os empréstimos e cotas do FMI. Também 
cobraram o atraso nas medidas definidas pelo G-20, de aperfeiçoamento da estrutura 
financeira internacional, e defenderam maior regulação nos mercados financeiros ligados a 
commodities e combinaram maior cooperação em matéria de segurança alimentar.  
 
Do lado político, fizeram críticas ao uso de violência na solução dos conflitos da Líbia. 
"Mantemos que a independência, soberania, unidade e integridade territorial de cada nação 
devem ser respeitadas", diz o comunicado final, que também apoia o esforço da União Africana 
e da África do Sul em negociar um acordo para o fim da crise Líbia.  
 
"Nossa agenda não se define em oposição a nenhuma outra agenda", discursou a presidente 
Dilma Rousseff na conferência dos chefes de Estado, enfatizando o ponto, no comunicado, que 
define o Brics como um grupo "inclusivo e não confrontacional". Como os outros integrantes do 
Brics, que, na preparação do comunicado defenderam a inclusão de propostas e termos 
adotados por suas diplomacias, o Brasil conseguiu introduzir na comunicado uma referência 
explícita ao Conselho de Segurança da ONU, no qual o país reivindica um assento permanente. 
Os membros permanentes, China e Rússia, reiteraram que dão "importância" ao status dos 
outros três Brics em assuntos internacionais "e compreendem e apoiam sua aspiração de ter 
maior papel nas Nações Unidas". Todos defenderam reforma abrangente da ONU, "inclusive 
em seu Conselho de Segurança", trecho sempre defendido pelo Brasil. 
 
Já às voltas com a difícil tarefa de conciliação de interesses, o governo brasileiro tinha, entre 
seus temores nessa reunião, o risco de diluição do grupo, em mais uma reunião de países em 
desenvolvimento, como as várias já existentes nas organizações internacionais. Nos 
bastidores, desde os preparativos do encontro em Sanya, o Brasil trabalhou para derrubar a 
sugestão da China de ampliação do grupo, para inclusão de países de outras sub-regiões, 
como o México.  
 



O "plano de ação" divulgado pelo comunicado é um exemplo das dificuldades à vista para o 
grupo, que se consolida cada vez mais como instância de articulação política. Das 14 metas 
listadas no item "melhorando programas de cooperação", 10 são o compromisso de realizar 
reuniões sobre os mais diversos assuntos, numa confirmação involuntária da piada segundo a 
qual diplomatas consideram bem-sucedida uma reunião que marca outra reunião. Apenas duas 
reuniões têm objetivos definidos, a discussão de um acordo entre agências antimonopólio e a 
criação de um sistema de informações agrícolas entre os Brics. O plano de ação tem outros 
nove itens, todos em termos vagos, defendendo a cooperação entre diversas áreas de 
governo.  
 
Bancos de desenvolvimento devem iniciar parceria com créditos em moeda local  
Sergio Leo 
 
Os bancos de desenvolvimento e de comércio exterior dos Brics, grupo formado por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul, firmaram acordo para operações conjuntas de apoio a 
comércio e investimento. Os técnicos desses bancos começam nos próximos dias a discutir as 
formas de atuação conjunta, que poderão incluir transações em moeda local, sem necessidade 
de uso de moedas fortes como o dólar. Os mecanismos de financiamento deverão entrar em 
operação em 2012, segundo os dirigentes das instituições. 
 
"As prioridades são distintas em cada um dos países, as nossas são desenvolvimento da 
indústria brasileira e atração de investimentos que agreguem valor e tecnologia", detalhou o 
presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano 
Coutinho. Ele informou que os bancos devem, inicialmente, trabalhar com os mecanismos já 
existentes, nem sempre usados devido ao desconhecimento por parte das autoridades e dos 
eventuais interessados.  
 
Coutinho comentou que o BNDES já pode operar com moeda local em empréstimos a países do 
Brics, desde que as empresas beneficiadas invistam no país. É ainda só uma ideia, porém, a 
conversa sobre empréstimos em moeda local, sobre mecanismos com menor risco cambial 
para as empresas, como um que permitisse, por exemplo a uma empresa russa tomar 
financiamentos do BNDES em rublos para investir no Brasil. 
 
Ontem, em encontro com a presidente Dilma Rousseff, o presidente da Rússia, Dmitri 
Medvedev, lembrou a ela o acordo firmado em maio de 2010 entre ele e o então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, para formar um grupo de estudo destinado a desenvolver 
mecanismos de comércio em moeda local. Dilma disse estar interessada e prometeu trabalhar 
no tema. 
 
A busca de mecanismos para dispensar o uso de moedas fortes como o dólar e o euro nas 
transações entre os Brics vem sendo discutido desde a formação do grupo, com maior 
interesse entre os russos e uma posição ambígua por parte da China, que não deixa clara sua 
intenção em relação ao assunto.  
 
Especialistas do governo brasileiro veem com pouco interesse a proposta, porém, devido às 
grandes diferenças entre as economias dos Brics, e dificuldades de operacionalização do 
mecanismo, que existe apenas com a Argentina, numa pequena parte do comércio bilateral e 
deve ser estendido a outros países da América do Sul, com fortes fluxos de comércio com o 
Brasil. 
 
Em julho, reunidos na cidade russa de São Petersburgo, os bancos devem "harmonizar" o 
conhecimento sobre os instrumentos disponíveis e as possibilidades de cooperação, 
envolvendo ou não transações exclusivamente em moedas locais, informou Luciano Coutinho.  
 
Os mecanismos de financiamento conjunto deverão entrar em operação no ano que vem. Ele 
vê mais chances de desenvolver mecanismos conjuntos de financiamento a investimentos do 
que ao comércio, onde há menos experiências nesse tipo de cooperação. 
 



"Se uma pequena empresa de software da Índia quiser investir no Brasil poderei ter o suporte 
da Índia para avaliação de risco, eventualmente para troca de garantias e vice-versa", 
exemplificou. "Poderemos ajudar empresas brasileiras que queiram investir em outras 
economias, provendo análise de crédito e trocas de garantias entre nós." 
 
Coutinho disse ter preocupação em criar instrumentos de apoio conjunto à atuação de 
pequenas empresas brasileiras, e também, interesse em incentivar projetos de infraestrutura 
entre os países do Brics. "Temos empresas de engenharia competentes e eficientes", lembrou. 
"Podemos financiar a exportação de bens e serviços, e os bancos no outro país podem avaliar 
o financiamento dos gastos locais." 
 
Outra linha de ação possível é a avaliação de projetos em conjunto pelos bancos, para apoio 
também comum a investimentos, inclusive em outros países, na África, por exemplo. 
 
Por enquanto, é o Banco de Desenvolvimento da China quem mais tem atuado com empresas 
dos Brics, para quem, segundo informou o banco chinês, já emprestou mais de US$ 38 
bilhões. No mesmo ano, 2009, em que emprestou US$ 10 bilhões à Petrobras, também fez um 
contrato de financiamento de US$ 25 bilhões a empresas russas, em troca da garantia de 
fornecimento russo à China de 300 mil barris diários de petróleo, até 2030.  
 
As instituições envolvidas no acordo, que foi firmado durante a reunião de cúpula dos Brics no 
balneário chinês de Sanya, são, além do BNDES e do Banco de Desenvolvimento da China, o 
Banco para Assuntos Externos e de Desenvolvimento da Rússia (Vnesheconombank), o Banco 
de Exportação e Importação da Índia (Eximbank) e o Banco de Desenvolvimento da África do 
Sul (DBSA). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 


