
O Reino Unido quer desenvol-
ver negócios com o Brasil apro-
veitando a experiência do país
em projetos de cooperação com
nações pobres, em especial do
continente africano. Os gover-
nos dos países cogitam a possibi-
lidade de estimular joint-ventu-
res entre empresas inglesas e
brasileiras para atuar em nações
em desenvolvimento na África,
como Angola, por exemplo, on-
de o Brasil já tem negócios em
consolidação. O tema foi trata-
do em reunião de empresários
ingleses com o ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio, Fernando Pimentel, e
Alessandro Teixeira, secretário
executivo da pasta.

As negociações complemen-
tam um memorando de enten-
dimentos assinado pelo vice-
primeiro ministro britânico, Ni-
ck Clegg, que lidera a missão
britânica no país. O documento
bilateral prevê a “cooperação
entre os países para promover
a redução da pobreza mundial,
por meio de práticas e políticas
melhoradas de desenvolvimen-
to internacional”.

Outra área de interesse dos in-
gleses está nas parcerias relacio-
nadas aos megaeventos esporti-
vos já que Londres sediará a
Olimpíada de 2012. A empresá-
rios dos setores de defesa, in-
fraestrutura e energia, Pimentel
cobrou intercâmbio de tecnolo-
gia entre os países.

A perspectiva do governo in-
glês para os próximos anos é do-
brar as exportações ao Brasil. Se-
gundo a agência do governo bri-
tânico HM Revenue and Costu-
ms, nos primeiros quatro meses
do ano as exportações do Reino
Unido para o Brasil cresceram
15% em relação a igual período
de 2010, enquanto as exporta-
ções brasileiras recuaram 10%.
A diferença alcança £ 75 mi-
lhões (R$ 194 milhões). No acu-
mulado do ano passado, o Brasil
foi superavitário em relação à In-
glaterra. As importações de pro-
dutos brasileiros somaram £3,1
bilhões (R$ 8 bilhões) enquanto
as exportações foram de £ 2,1 bi-
lhões (R$ 5,4 bilhões).

São Paulo
O governo de São Paulo está
montando dentro da Secretaria
do Meio Ambiente um departa-
mento dedicado ao fomento de
negócios relacionados a econo-
mia verde, que será chefiado
por Raquel Kibrit. O anúncio
foi feito pelo governador Geral-
do Alckmin durante visita do
vice-primeiro ministro britâni-
co ao país. Segundo Alckmin, a
ideia é desenvolver linhas de
crédito por meio da Nossa Cai-
xa Desenvolvimento, viabilizar

mais projetos de pesquisas por
meio dos parques tecnológicos
do estado e estudar formas de
incentivo por meio de redução
de cargas tributária.

Parceria estratégica
A aproximação com os ingleses
surge como forma de alavancar
investimentos do país para os
projetos desenvolvidos em âm-
bito estadual. No encontro, rea-
lizado ontem, na sede do gover-
no paulista, o vice-primeiro mi-
nistro disse que os países preci-

sam estabelecer uma nova rela-
ção de parceria no século 21 pau-
tada na área da economia ver-
de. A grande contribuição dos
ingleses estaria na exportação
de modelos de serviços financei-
ros para fomentar projetos ver-
des no país.

Exemplo disso está no primei-
ro banco mundial de economia
verde, criado recentemente pe-
lo governo inglês. “Há uma na-
tural complementaridade entre
os dois países em economia ver-
de”, conclui Clegg. ■

INFRAESTRUTURA

Em reunião com a presidente, governador de
SC pede recursos para duplicação de estrada

PRESIDÊNCIA

Dilma inclui Paraguai, Venezuela,
Peru e EUA na sua agenda internacional

Britânicos querem parceria com o

O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (ex-DEM e em
processo de filiação ao PSD), quer a ajuda do governo federal para
melhorar as condições de algumas rodovias do estado e do Aeroporto
de Florianópolis. Quer também a colaboração da presidente Dilma
Rousseff, com quem se reuniu ontem, para conseguir recursos para a
construção de um novo presídio que desafogar a unidade da capital.

Determinada a dar prioridade aos países da América do Sul, a
presidente Dilma Rousseff tem viagens a partir da próxima semana
para o Paraguai, a Venezuela e, por fim, o Peru. Em setembro,
Dilma pretende ir à reunião da Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), em Washington, nos Estados Unidos. Dilma
deve destacar as ações de combate à fome e erradicação à miséria.

Representantes de ambos os governos
discutem a formação de joint ventures
entre empresas dos dois países
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Britânicos procuram
aproximação
estratégica
para dobrar as
exportações
para o Brasil
nos próximos
quatro anos
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JUSTIÇA

Novo sistema pode reduzir em até
70% tempode tramitação de processo

COALIZÃO

Ideli frustra aliados e diz que
não atenderá todas as indicações

Gilberto Marques/Governo de SP

Brasil em negócios na África

Cerca de 70% do tempo de tramitação de um processo são perdidos
no vai e vem de papéis entre gabinetes, protocolos e cartórios,
segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para eliminar
essas movimentações desnecessárias, o CNJ lançou ontem o Processo
Judicial Eletrônico (PJe). O sistema tem como objetivo integrar
dados e unificar a tramitação de processos em todo o país.

A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, jogou um balde de
água fria ontem nos partidos que compõem a coalizão do governo federal
ao dizer que nem todos os pedidos de nomeações para o segundo escalão
serão atendidos. Segundo ela, a gestão Dilma é continuidade do governo
Lula e, portanto, as nomeações políticas serão frutos de ajustes pontuais
e não haverá trocas em volumes significativos.

ACORDOBILATERAL

● Cooperação para atuar
em países de baixa renda.

● Contribuição de seus
respectivos países aos bens
públicos mundiais.

● Futura configuração
das agendas de
desenvolvimento internacional
dos respectivos países.

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 e 23 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.




