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Sem incluir o “S” em suas men-
ções ao Brics, o criador da sigla e
presidente do banco Goldman
Sacks, Jim O’Neil, já expressa si-
nais de desaprovação ao ingresso
da África do Sul no acrônimo de
Brasil, Rússia, Índia e China,
mercados emergentes em rápida
ascensão. O “S” representa hoje
South Africa, nome em inglês da
maior economia do continente
africano. “Da perspectiva econô-
mica, a inclusão da África do Sul
não faz o menor sentido, pois o
país está muito aquém dos mem-
bros do Bric(s). Dessa forma, o
país não acrescenta nada ao gru-
po. Pelo contrário, o diminui”,
disse O’Neil ao BRASIL ECONÔMICO.

Segundo o Banco Mundial, o
Produto Interno Bruto (PIB) sul-
africano beira US$ 350 bilhões,
seis vezes menor que o brasilei-
ro, que somou US$ 2,1 trilhões
em 2010, por exemplo. Rússia e
a Índia juntas somam um PIB de
US$ 1,7 trilhão, cinco vezes
maior que o da África do Sul, e a
China, o maior de todos, tem
PIB de US$ 5,8786 trilhões.

“Há outras economias que
justificariam uma inclusão no
Bric(s), como Indonésia, Coreia,
México e Turquia. Isoladamen-
te, elas são duas ou três vezes
maiores que a África do Sul”,
defende O’Neil.

O convite para o ingresso da
África do Sul veio da China no
final do ano passado. Sem obje-
ções, os demais membros do
Brics acolheram oficialmente a
África do Sul em dezembro pas-
sado. O Ministério das Relações
Exteriores brasileiro chegou a
divulgar nota de boas vindas ao
país africano no último dia de
2010. “O novo membro trará
importante contribuição ao
grupo em razão de sua relevân-
cia econômica e de sua constru-
tiva atuação política”, dizia.

Para O’Neil, contudo, a África
do Sul não traz contribuições re-
levantes para os demais mem-
bros. “Se eu forçar muito a ima-

ginação, acredito que essa oferta
abra caminho para as commodi-
ties sul-africanas e, relativa-
mente, pode contribuir para fo-
mentar o setor financeiro dos
demais países membros do gru-
po”, afirma o economista.

Além da matemática
Já para o cônsul da África do Sul
no Brasil, Yusuf Omar, o ingresso
no Brics tem muito a contribuir.
“Todos podemos nos beneficiar
com projetos em agricultura,
pesquisa e desenvolvimento e
serviços. Há milhões de possibi-
lidades”, rebate. Ele destaca o
seguimento de ciência e tecnolo-
gia sul-africano como um ponto
forte do país. “Há muitas áreas
em que o Brasil pode se benefi-
ciar, mas se eu tivesse de esco-
lher uma, seria inovação. Não é à
toa que, das 100 maiores multi-
nacionais, 60% possuem escri-
tório na África”, explica.

Em relação às facilidades para
fechar negócios, no ranking
Doing Business do Banco Mun-
dial, a África do Sul está em po-
sições bem mais elevadas que
qualquer outro país do Brics. Ela
ocupa o 34º lugar, enquanto o
Brasil está em 127º, e a China,
melhor colocada, é o 79º lugar.

Segundo Omar, as críticas de
oposição ao ingresso do país no
Brics reflete a falta de conheci-
mento da demanda potencial da
região. “É um problema de per-
cepção. Temos sempre de lem-
brar ao mundo que não estamos
falando de um único país, mas
de um continente inteiro. A Áfri-
ca do Sul é acesso para mais 50
outras nações”. Embora o Brics
seja apenas uma sigla e seus paí-
ses membros não atuem como
bloco político e econômico,
Omar destaca a relevância que o
grupo possui na tomada de deci-
são de outros grupos, como o
G20. “Olhando na perspectiva
Sul-Sul (relação entre emergen-
tes), daqui a 10 anos poderemos
ser Bricsax — uma sigla enorme”,
brinca. “O importante é nos
unirmos para fortalecer parcerias
bilaterais”, diz. ■

“A África do Sul
no Bric não faz
o menor sentido”
Para criador da sigla, Jim O’Neil, país está muito aquém dos
demais membros. Inclusão do México ou Indonésia seria melhor
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Economia da África do Sul caminha para o equilíbrio 
após 17 anos de democracia
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“A África do Sul e os demais
membros do Brics têm muito
em comum e há diversas
maneiras de nos beneficiarmos
com essa nova parceria. Nosso
ingresso no grupo não deveria
ser surpresa para ninguém”

Yusuf Omar
cônsul da África
do Sul no Brasil
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Crescimento industrial chinês reduz ritmo
No mês de abril, os esforços do governo da China para combater
a inflação pesaram mais que o previsto e o índice oficial de compras caiu
de 53,4 em março para 52,9 em abril, total menor do que as previsões
de mercado, que eram de um aumento para 54,0. Em contrapartida,
o índice indicou que as medidas governamentais alcançaram seus objetivos,
ao menos parcialmente. Um sub-índice que mede os preços dos insumos
caiu de 68,3 em março para 66,2 em abril, o nível mais baixo em sete meses.

Donald Chan/Reuters

Jim O’Neil acredita
que a inclusão não

agrega valor ao BRICS

Henrique Manreza

...JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO

Vice-presidente da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (Aeb)

TRÊS PERGUNTAS A...

Com ou sem “S”,
grupo ainda não
explora sinergias

Para o especialista, grupo
desperdiça oportunidades
de negócios, visto que não
desenvolve alianças politicas nem
econômicas por meio de acordos
bilaterais. Castro reforça, ainda,
que sem a China, “locomotiva do
mundo”, a acrônimo não existira.
O ingresso da África do Sul,
portanto, não deve alterar os
rumos do Brics nesse cenário.

Como o ingresso da África
do Sul pode contribuir
para fortalecer o Brics?
Na verdade, com ou sem o “S”
(África do Sul), a sinergia entre
os membros do Brics não tem
sido bem explorada. Os membros
não se reúnem como grupo para
firmar acordos bilaterais, que
envolvem redução de tarifas de
importação. Sem a China, o maior
comprador mundial e segunda
economia do planeta, o Brics nem
existiria nem como “status” para
atrair investimentos.
A Rússia está na sigla pelo
petróleo, a Índia pelos serviços
e o Brasil pelas commodities. No
grupo, é cada um por si. O novo
membro não agregará mudanças
no modo como o Brics atua hoje.

Qual é a vantagem de ter a
África do Sul como membro?
A África do Sul pode representar
o ingresso em todo um
continente. Não podemos
esquecer que a economia do país
é bem menor que a dos demais
membros do Brics. A parceria
pode gerar uma aproximação,
portanto, com mercados maiores.
O Brasil jamais negaria o ingresso
da África. Embora não tenhamos
uma cultura de acordos bilaterais,
a África pode ser uma boa
fornecedora de serviços, além
de commodities par ao país.

O Brasil tem acordos
bilaterais dentro do Brics?
Nenhum. Alíás, o Brasil só tem
dois acordos bilaterais vigentes,
um com Israel e outro com
o Egito. No fundo, são acordos
meramente simbólicos, então,
na prática, não temos nada.

Arquivo pessoal

EQUILÍBRIO NA BALANÇA

“Bloco” pode se tornar plataforma para agregar valor ao comércio bilateral com o Brasil

Embora a corrente de comércio
com a África do Sul tenha
crescido 25% nos últimos dois
anos, o Brasil importa apenas
metade de todo o volume que
exporta para o novo parceiro
de Brics. Além disso, as
transações são compostas por
produtos de baixo valor agregado,
como itens agrícolas e minérios.
“Houve uma grande evolução nas
nossas relações comerciais nos

últimos anos, mas precisamos
torná-las mais igualitárias.
Hoje, a balança está mais
favorável para o Brasil”, analisa o
cônsul sul-africano Yusuf Omar.
Ao citar quantas empresas
brasileiras investem na África do
Sul, Omar destaca novamente um
desequilíbrio. “Há apenas três ou
quatro companhias instaladas no
país. Mas há cerca de 15 empresas
sul-africanas no Brasil”, reforça.

A adesão da África do Sul ao
Brics pode contribuir para
estreitar a parceria e agregar
valor ao comércio bilateral.
“Se imitarmos o que acontece
hoje com o Ibsa (grupo formado
por Índia, Brasil e África do Sul),
podemos avançar muito. Claro
que dentro do bloco algumas
parcerias aceleram mais que as
outras”, diz. Segundo Omar, Índia
e África do Sul negociam acordos,

fomentados pelo Ibsa, de mais
de US$ 10 bilhões. “O mesmo
pode acontecer com o Brasil
e com a África do Sul”, projeta.
“Tivemos três eleições desde
1994 e nenhuma gota de sangue
derramada. Emergimos rápido
da recessão assim como o Brasil.
A Inflação caiu de dois dígitos para
menos de 5% em pouco tempo.
A África do Sul é muito atraente
para investimentos”, completa.
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