
Brics devem investir no mercado local, afirma Dilma  
Sergio Leo  
 

 
Dilma Rousseff, durante solenidade de entrega de título "honoris causa", em Nova Déli: críticas a "medidas 
expansionistas que ensejam uma guerra cambial" 
  
Os Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, terão o crescimento 
ditado cada vez mais pelos seus mercados internos, e terão de dar ênfase aos programas de 
distribuição de renda e inclusão social, para garantir a formação de poupança, acredita a 
presidente Dilma Rousseff, que pretende transmitir essa mensagem hoje, no encontro dos 
chefes de governo dos cinco países. 
  
A mais forte declaração política, até agora, do encontro realizado na Índia, saiu ontem, da 
reunião dos ministros de Comércio do grupo. Os ministros da China, Chen Demin, e da Índia, 
Anand Sharma, criticaram iniciativas unilaterais contra o Irã e defenderam o direito de 
continuar comprando petróleo do Irã, alvo de sanções aprovadas nas Nações Unidas e 
ampliadas unilateralmente por Estados Unidos e União Europeia. 
  
"A China quer relações comerciais normais com todos os países, inclusive o Irã", declarou 
Demin, para quem os chineses não querem ser obrigados a seguir "alguma lei doméstica de 
algum país particular" - referência direta aos EUA, que decretaram sanções comerciais a quem 
negociar petróleo iraniano ou fazer transações com o sistema bancário do país. 
  
Sharma lembrou a forte dependência de seu país e da China do petróleo iraniano (que 
representa 20% do consumo na China e na África do Sul e 12% na Índia). Condenou 
iniciativas fora das Nações Unidas, lembrando que o bloqueio ao petróleo iraniano decretado 
por Europa e EUA provocou alta de preços e problemas nos balanços de pagamentos dos 
países dependentes da commodity. 
  
Apesar da forte posição conjunta de três dos sócios dos Brics, o tema não foi incluído na 
declaração conjunta, que enfatizou a necessidade de sustentar o esforço por negociações 
comerciais multilaterais na Organização Mundial do Comércio (OMC). Sem reconhecer as 
medidas protecionistas adotadas em vários dos países do Brics, como o aumento do IPI para 
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automóveis no Brasil, os ministros se manifestaram contrários a "iniciativas plurilaterais" (de 
grupos isolados de países) que contrariem os princípios da transparência, abertura e 
multilateralismo. 
  
Segundo os ministros, "esse tipo de iniciativa apenas distrai os membros [da OMC] de 
esforçar-se para um resultado coletivo", além de não garantir avanços em temas de antigas 
rodadas de comércio, como o fim dos subsídios que distorcem o comércio dos países ricos na 
área agrícola. 
  
Os ministros acertaram elevar o comércio entre os cinco países para US$ 500 bilhões até 2015 
(em 2011, foi de US$ 230 bilhões, quase US$ 200 bilhões dos quais entre China e os outros 
Brics). No documento final, falam que o aumento de comércio deve incluir produtos de maior 
valor agregado, para apoiar a industrialização e o emprego em seus países. 
  
Os ministros defenderam, ainda, a cooperação entre os países do grupo, "especialmente nas 
áreas de alfândega, troca de experiência em facilitação de comércio, promoção de 
investimentos, coleta de dados comerciais e harmonização (conciliação de regras), cooperação 
em comércio eletrônico e proteção à propriedade intelectual". 
  
Apesar da falta de autocrítica em relação às medidas protecionistas dos próprios Brics e aos 
problemas de países como Índia e China na defesa da propriedade intelectual, a declaração 
dos ministros mostra o interesse dos governos dos Brics em coordenar intervenções no debate 
internacional. 
  
Dilma acredita que cabe aos países de maior dinamismo, como os Brics, tomar medidas para 
aproveitar melhor os próprios mercados, estimulando a poupança interna. Isso, na avaliação 
da presidente e seus auxiliares, exige mecanismos de melhor distribuição de renda e 
erradicação da pobreza, associados a políticas fiscais responsáveis. 
  
Dilma avalia que o risco de colapso da União Europeia está afastado, mas não se deve esperar 
que as economias da zona do euro se recuperem da estagnação tão cedo, enquanto o 
crescimento dos EUA deve ser lento e mesmo os países emergentes já sentem o reflexo da 
desaceleração mundial. 
  
Ontem, ao receber o diploma de doutor honoris causa em letras da Universidade de Nova Déli, 
Dilma defendeu o "papel central" a ser desempenhado por Brasil e Índia na discussões da 
agenda global. Após afirmar que os dois países têm "uma palavra a dizer" no combate à crise 
financeira, originada nos países desenvolvidos, argumentou que a crise "não será superada por 
meio de meras medidas de austeridade, consolidação e desvalorização da força de trabalho". 
  
Dilma ignorou o trecho de seu discurso escrito, no qual que fazia referência ao "tsunami 
monetário", e condenou, como ineficazes, "medidas expansionistas que ensejam uma 'guerra 
cambial' e introduzem no mundo novas formas de protecionismo". 
  
A discussão desses temas entre os Brics sofre, porém, limitações pela heterogeneidade do 
grupo. A Rússia não tem políticas explícitas de inclusão social, como os outros Brics. A China, 
por sua dimensão econômica e competitividade de seus produtos, é vista de maneira ambígua 
pelos parceiros, que impõem limites para as iniciativas chinesas de promoção conjunta de 
investimentos e comércio. 
 

 
 
África do Sul quer definição rápida para banco do grupo  
Nova Déli 
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Jacob Zuma, da África do Sul: banco interessa também a outros países africanos, que poderão ter recursos dos Brics  
 
As definições para criar um banco de desenvolvimento dos Brics devem estar prontas até o 
ano que vem, quando o grupo de países voltará a se reunir, na África do Sul, previu o 
presidente sul-africano, Jacob Zuma, em encontro com a presidente Dilma Rousseff, ontem, na 
capital indiana. Hoje, os chefes de governo dos Brics abrem oficialmente a quarta reunião do 
grupo, na Índia, autora da proposta do novo banco. 
  
A declaração final do encontro vai apenas anunciar a formação de um "grupo de trabalho" para 
criar o novo banco. Embora o Brasil defenda pouca pressa para formar a nova instituição, pelo 
menos três países querem vê-lo funcionando em breve. Zuma, ao ouvir de Dilma elogios à 
associação da empresa sul-africana ACSA ao consórcio que terá a concessão do aeroporto de 
Guarulhos, disse que a África do Sul vê no futuro banco uma chance de obter créditos para 
obras em estradas, hidrelétricas e portos, que poderão ter participação brasileira. 
  
Para Zuma, o banco interessa também a outros países africanos, que poderão ter recursos dos 
países dos Brics. Embora até os indianos, autores da proposta, admitam que o projeto da nova 
instituição não é para o curto prazo, a África do Sul, além de prever a criação do banco para o 
próximo ano, reivindica que a sede seja em território sul-africano. 
  
Informalmente, já se fala em capital inicial de US$ 1 bilhão, formado pelos cinco países (com 
uma contribuição simbólica do país de Zuma), Os chineses querem a presidência, mas o Brasil 
e a Rússia (o país mais reticente em relação ao projeto) defendem que haja rotatividade no 
posto. 
  
Tanto autoridades indianas quanto chinesas anunciaram a iminente formação do novo banco 
como uma maneira de contornar as condicionalidades impostas pelas atuais instituições 
financeiras multilaterais, como o Banco Mundial, e de canalizar recursos de financiamento por 
meio de um banco onde tenham poder real de controle das políticas de empréstimo. 
  
Formalmente, o governo brasileiro defende o banco, embora rejeite a designação de banco 
Sul-Sul usada por outros parceiros. Em reunião com empresários brasileiros, o ministro do 
Desenvolvimento, Fernando Pimentel, garantiu que o Brasil apoia a iniciativa, de preferência 
para investimentos em tecnologia, comércio entre os Brics e infraestrutura em terceiros países. 
  
Os indianos querem ter acesso aos recursos do banco para complementar o financiamento de 
seus projetos de industrialização e infraestrutura, que já esgotaram o limite de crédito em 
instituições como o Banco Mundial. Ontem, por coincidência, o atual presidente do Banco 
Mundial, Robert Zoellick, estava na Índia para supervisionar projetos do banco no país, e 
prometeu buscar alternativas para ampliar esses empréstimos, hoje superiores a US$ 35 
bilhões. 
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Os Brics têm discutido extraoficialmente o processo de escolha do substituto de Zoellick, que 
deixará o posto em junho. O candidato favorito é o americano Jim Yong Kim, sul-coreano de 
nascimento, indicado por Barack Obama. 
  
Há três outros candidatos de países emergentes: o americano Jeffrey Sachs, indicado por um 
grupo de países em desenvolvimento, com poucas chances na disputa, a nigeriana Ngozi 
Okonjo-Iweala, ex-ministra de Finanças e alta funcionária do banco, respeitada 
internacionalmente e favorita dos países africanos, e o colombiano José Antônio Ocampo, 
lançado pela República Dominicana, que contou com a simpatia inicial do Brasil, mas não tem 
apoio da Colômbia, o que, na avaliação do governo brasileiro, inviabiliza a candidatura. 
  
Com o apoio garantido da União Europeia, os EUA têm maioria de votos para eleger Yong Kim. 
Os Brics, embora defendam maior transparência e poder para os países emergentes nas 
instituições multilaterais, evitaram apoiar um candidato comum e têm discutido 
separadamente com os EUA sobre o assunto. O Brasil decidiu, por exemplo, evitar qualquer 
manifestação antes do encontro entre Dilma e Obama, em pouco mais de uma semana, 
durante a visita da presidente a Washington.  
 

 
 
Países decidem continuar debate sobre câmbio na OMC 
Assis Moreira  
 
Os países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) chegaram a um consenso 
considerado surpreendente por alguns, ontem, para continuar a examinar o impacto de 
desalinhamentos de divisas sobre o comércio, como queria o Brasil. Como sempre ocorre na 
OMC, agora haverá negociação sobre qual aspecto específico vai entrar na agenda do próximo 
debate e quando. O Brasil deixou claro que não espera resolver o problema de câmbio na 
OMC, e sim pavimentar o terreno para a criação de um novo mecanismo de defesa comercial. 
"O que o Brasil quer é um alívio para o setor privado dos efeito provocados por desvio 
cambial", disse o embaixador brasileiro, Roberto Azevedo. 
  
No primeiro grande seminário sobre câmbio e comércio na OMC, organizado a pedido do Brasil, 
os EUA e a Europa insistiram que a China mantém o yuan desvalorizado para apoiar suas 
exportações e baixar o desemprego. A China, por sua vez, acusou os EUA de negligenciar seu 
papel na gestão do dólar, a moeda de reserva internacional. 
  
A Venezuela foi o único país que apoiou explicitamente a política cambial chinesa. E na sala 
fechada pouquíssimos fizeram referência a barreiras levantadas pelo Brasil contra importações, 
conforme relatou um embaixador asiático. 
  
O seminário "elevou a conscientização" sobre a complexidade do impacto do câmbio no 
comércio, segundo o presidente do Grupo de Trabalho sobre Finanças e Comércio, embaixador 
Mark Glass, de Hong Kong. "Os países-membros estão conscientes de que taxas de câmbio são 
parte do ambiente externo da OMC e podem ser vistos como um irritante nas relações 
comerciais e que cada país pode, em diferentes períodos, estar de um ou outro lado da 
situação sobre valor da moeda", acrescentou. 
  
Ele relatou que, na sessão com o setor privado, alguns empresários enfatizaram os custos 
provocados pela volatilidade, enquanto outros focaram nas dificuldades mais permanentes de 
competir com países com moedas desvalorizadas. Insistiram que volatilidade e desalinhamento 
cambial têm um impacto particularmente severo sobre pequenas e médias empresas. 
  
Alguns insistiram que, na ausência de ajuste cambial, a elevação de tarifa de importação era o 
último recurso. Outros consideraram que as companhias precisam sobretudo ter o melhor nível 
de produtividade e o mix de produção doméstica e importações. 
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Na sessão com governos, incluindo representantes dos bancos centrais da Índia e do Canadá, 
Mark Glass relatou que alguns membros reconheceram que mudanças erráticas nas taxas de 
câmbio dificultam a tarefa das autoridades, porque minam o nível da proteção negociada na 
OMC. No entanto, insistiram que a taxa de câmbio pode ser apenas parte do ajuste, e que é 
preciso atacar as raízes dos problemas, incluindo gestão de política monetária, dos fluxos de 
capital de curto prazo e falta de reformas estruturais em certos países. 
  
Por sua vez, a sessão com organizações internacionais (FMI, Banco Mundial, OCDE e Unctad), 
discutiu um cenário mais amplo sobre como reequilibrar a economia mundial, com necessidade 
de "desalavancagem" (redução do endividamento) nos países em desenvolvimento e de o 
crescimento ser mais baseado na demanda doméstica em emergentes como a China. 
  
"Dois anos atrás falar em trazer câmbio para a OMC era considerado irrealista. Agora, 
esperamos mover de conceito para a realidade", afirmou o embaixador brasileiro Roberto 
Azevedo. 
  
Se as próximas discussões levarão um dia à negociação sobre novo mecanismo de defesa 
comercial é algo no qual muitos não apostam. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A30. 
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