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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.
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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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