
Aspotências emergentes que for-
mam o Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China eÁfrica do Sul) se reú-
nemhoje e amanhã emNovaDél-
hi emmaisumpassonabuscape-
la consolidação do grupo como
bloco unido e com influência na
geopolítica mundial proporcio-
nal ao seu poder econômico. Na
pautadeste que é oquarto encon-
tro do grupo estão temas como a
crise da dívida na Eurozona, que
começou a afetar seu crescimen-
to, a situação no Norte da África
e noOriente Médio, em particu-
lar na Síria, a eleição do próximo
presidente do Banco Mundial,
além da criação de um Banco de
Desenvolvimento do Brics.
A primeira a chegar na capi-

tal indiana foi a presidente Dil-
ma Rousseff, acompanhada de
seisministros e dois governado-
res. Dilma pretende realizar
uma reunião paralela com o go-
verno indiano na sexta-feira
(30). A reunião do Brics, que
juntos somam cerca de 25% do
Produto Interno Bruto (PIB)
mundial, começa hoje, com um
jantar, e seguirá amanhã.
“Apesar de essas potências

emergentes responderem por
56% do crescimento global,
frente aos 9% do G7 (grupo dos
países mais industrializados),
elas ainda estão em busca de
uma identidade comum e uma
cooperação institucionalizada”,
disse BrahmaChellaney, profes-
sor de Estudos Estratégicos do
Centro de Pesquisa Política,
com sede em Nova Délhi.
Essa situação, no entanto, não

é surpreendente para a maioria
dos analistas, devido às diferen-
ças de sistemas políticos, econô-
micos e objetivos nacionais dos
países envolvidos. Apesar disso,
dizemos especialistas, é aprimei-
ra iniciativa com mesclas orien-
tal e ocidental a fazer frente àhe-
gemonia dos países desenvolvi-
dos. Por isso, o mundo tem de-
monstrado grande interesse na
decisão do Brics sobre um even-
tual apoio a algumdos três candi-
datos à presidência do Banco
Mundial: o antropólogo america-
no de origem sul-coreana, Jim
Yong Kim, presidente do Dart-
mouthCollege e apoiadoporWa-
shington, o colombiano JoséAn-

tonio Ocampo, ex-ministro da
Fazenda da Colômbia e professor
na Universidade Columbia, e a
ministra nigeriana de Finanças,
Ngozi Okonjo-Iweala.
O bloco de países emergen-

tes, no entanto, não declarou
até o momento a intenção de
apoiar de maneira conjunta al-
gum candidato específico para a
direção da instituição financei-
ra. “Os países emergentes dese-
jam simplesmente um procedi-
mento aberto e baseadonoméri-
to”, declarou anteontemo secre-
tário de relações econômicas do
Ministério de Assuntos Exterio-
res da Índia, Sudhir Vyas. “Não
tenho conhecimento de umpos-
sível candidato comum”, com-
pletou. O comitê executivo do
Banco entrevistará os três candi-
datos nas próximas semanas e
elegerá “por consenso” seu no-
vo presidente em abril.

Pedido da China
A China pediu na última segun-
da-feira (26) para que a voz dos
países em desenvolvimento se-

ja levada em consideração na es-
colha do novo presidente, em
umcontexto de crescentes pres-
sões pelo fim do monopólio
americano na instituição.
Na semana passada, oministro

brasileiro do Comércio Exterior,
Fernando Pimentel, afirmou que

o governo teria “simpatia” por
um candidato latino-americano,
apesar de ter indicado que Brasí-
lia ainda não tem posição defini-
da sobreoassunto.OBrics,noen-
tanto, está principalmente preo-
cupadonestemomentocomacri-
sedadívidanaEuropa,quecome-

çouaafetar ocrescimentode suas
economias. “Por isso, queremos
reiterar nossa preocupação sobre
a recuperação e a estabilização da
zona do euro”, disse a diplomata
brasileiraMariaEdileuzaFontene-
le, subsecretária-geral para As-
suntos Políticos da chancelaria.
No campo político, os cinco

países “estão negociando tam-
bémuma condenação da violên-
cia na Síria” e “a busca por uma
solução diplomática para o as-
sunto”, afirmou. Outro ponto da
agenda é o projeto de criar um
Banco de Desenvolvimento do
Brics, que financie projetos sus-
tentáveis e de infraestrutura em
qualquer um dos países.
O encontro de Nova Délhi,

dizem os participantes, deve es-
tabelecer grupos técnicos dos
cinco governos para elaborar
as bases do banco. Nesse senti-
do, as economias emergentes
preveem firmar um acordo pa-
ra facilitar a concessão de car-
tões de crédito para financiar
exportações e um acordo para
facilitar os investimentos em
moedas locais. ■ AFP

DIPLOMACIA

NaçõesUnidasconfirmambrasileirocomo
novochefedamissãodepaznoHaiti

BOANOTÍCIA

Comissãoaprova fimdodécimoquarto
edécimoquintosaláriosdeparlamentares

O militar brasileiro Fernando Goulart é o novo comandante da Missão
de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah). Observador
militar da missão da ONU em Moçambique, em 1993, Goulart esteve
recentemente no Nepal. De 2008 a 2010, esteve no Departamento de
Operações de Manutenção de Paz da ONU. A Minustah foi criada em
2004 e desde então é liderada por um oficial brasileiro. ABr

Roberto Stuckert Filho/PR

Em reunião na Índia, Brics busca
consolidar influência do bloco

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o fim
do décimo quarto e do décimo quinto salários dos parlamentares.
Por ano, o Senado gasta R$ 4,3 milhões com o pagamento de auxílios
mudança e transportes aos 81 senadores. Ao fim do mandato de
oito anos, a despesa chega a R$ 34,4 milhões. Se o texto for aprovado
no Senado e na Câmara, o gasto cairá para R$ 4,3 milhões. ABr

Aeleição do próximopresidente doBancoMundial é umdos temas que devemdominar os encontros do grupo

Encontro é visto
como primeira
iniciativa do Brics
a fazer frente à
hegemonia dos países
mais avançados

BRASIL
Divulgação

AGENDA DE DILMA ROUSSEFF NA ÍNDIA

Em viagem ao país asiático, presidente discute acordos econômicos com Brics  

Cerimônia de outorga
do título de Doutora 
“Honoris Causa” da 
Universidade de Delhi

Abertura oficial do
encontro do Brics,
no Palácio Presidencial

Jantar oficial em 
homenagem aos chefes
de Estado/governo do Brics 
oferecido pela presidente 
da Índia, Pratibha Patil

Reunião privada
da cúpula do Brics

Reunião ampliada
da cúpula do Brics

Cerimônia de assinatura
de atos

Apresentação do
Relatório de Estudo 
Econômico do Brics

Almoço oferecido pelo 
primeiro-ministro da 
República da Índia, 
Manmohan Singh, em 
homenagem aos chefes
de Estado do Brasil, Rússia, 
China e África do Sul

Visita ao Memorial Mahatma 
Gandhi

Encontro com o primeiro-
ministro da República da Índia, 
Manmohan Singh

Cerimônia de encerramento
do Seminário Empresarial 
Brasil-Índia: uma nova fronteira 
para oportunidades de negócios

Reunião privada com
a presidente da Índia,
Pratibha Patil

Banquete em homenagem
à presidente Dilma Rousseff, 
oferecido pela presidente
da Índia, Pratibha Patil

MAR

28
MAR

29
MAR

30

DilmafoiaprimeiraachegarontemaNovaDelhi, ondediscutiráacriaçãodeum“BNDES”paraobloco
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 9




