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Os Brics querem mais poder
para os emergentes em troca
de ajuda ao Fundo Monetário
Internacional e ao Banco Mun-
dial. No documento final do
encontro do grupo, divulgado
ontem, Brasil, Índia, China,
Rússia e África do Sul condi-
cionaram a injeção de mais di-
nheiro nessas instituições ao
aumento das cotas de partici-
pação dos chamados países
em desenvolvimento.

Na Declaração de Délhi, que
contém 50 pontos, os países fo-
ram unânimes em pedir refor-
mas no Bird e no FMI e alteração
urgente no sistema de ambos, pa-
ra garantir os interesses das na-
ções mais pobres.

As duas instituições desempe-
nham papel cada vez maior na
recuperação da crise global, espe-
cialmente na ajuda a países euro-
peus cujas economias seguem es-
tranguladas por altas dívidas so-
beranas.

No documento divulgado ao fi-
nal do encontro dos Brics, o gru-
po de países emergentes mais ri-
cos do mundo apontou a “preo-
cupação com a situação econô-
mica global” e alertaram para a
“instabilidade dos mercados,

principalmente na zona do eu-
ro”. Também demonstrou preo-
cupação com o clima de incerte-
za que existe sobre o crescimen-
to global, provocado por fortes
ajustes fiscais nos países mais ri-
cos e pelo crescimento da dívida
pública na Europa.

Comércio. Os países pregaram,

ainda, a necessidade de vencer
barreiras que paralisam o comér-
cio. Todos os países dos Brics es-
tão sofrendo com redução do
crescimento de suas economias
nos últimos anos. Um discurso,
no entanto, animou os demais
presidentes que integram os
Brics. O chinês Hu Jintao, mes-
mo ressalvando que existem

muitos desafios pela frente,
anunciou a disposição da China
de manter um desenvolvimento
sustentável e prometendo “cres-
cimento forte”.

A proposta de criação de um
banco de desenvolvimento para
financiar projetos de infraestru-
tura nos países dos Brics ficou
mais na intenção. No documen-

to final, os países criaram um gru-
po de trabalho para discutir a
proposta, mas o desejo do presi-
dente sul-africano Jacob Zuma
de que o banco saísse do papel já
no ano que vem tem remota
chance de ocorrer. A instituição
não deve sair antes de 2014.

A intenção do que poderia ser
chamado de Banco dos Brics era
oferecer financiamentos para es-
tes países, em alternativa ao Ban-
co Mundial e FMI, para suprir a
limitação investimento que eles
têm hoje.

Ao final da assinatura da decla-
ração conjunta, os bancos de de-
senvolvimento de Brasil, China,
Rússia, Índia e África do Sul, assi-
naram um acordo com definição
das regras gerais para a conces-
são de linhas de crédito em moe-
da local, com objetivo de aumen-
tar o comércio entre os países
dos Brics.

Com isso, se a empresa de um
país quiser investir em outro do
grupo, o seu banco de desenvol-
vimento repassa o valor do inves-
timento para o banco de fomen-
to local, que empresta o dinheiro
para a empresa tocar seu negó-
cio, fazendo um negócio sem ris-
co cambial, facilitando a interna-
cionalização dos investimentos.
A próxima reunião dos Brics será
na Africa do Sul.

Dilma critica barreiras
impostas aos emergentes
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Brics cobram mais poder no FMI e Banco Mundial
Na Declaração de Délhi, emergentes condicionaram a injeção de mais recursos nas duas instituições ao aumento das suas cotas de participação
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Vídeo. Veja análise sobre o a
reunião dos Brics na Índia
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Foto oficial. Dilma ao lado de Medvedev (Rússia), Singh (Índia), Hu Jintao (China) e Zuma (África do Sul), os líderes dos Brics
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Ao discursar na 4.ª reunião dos
Brics, que reúne Brasil, Índia,
China, África do Sul e Rússia, a
presidente Dilma Rousseff criti-
cou as barreiras “injustas” im-

postas pelos países ricos aos
emergentes. “A consequente de-
preciação do dólar e do euro traz
enormes vantagens comerciais
para os países desenvolvidos e
coloca barreiras injustas à com-
petitividade dos produtos oriun-

dos dos demais países, em espe-
cial o Brasil”, disse Dilma. E avi-
sou: “Contudo, nós, do Brasil,
não queremos, não iremos, nem
concordamos em um processo
de levar a uma competição na
qual cada país tenta sair da crise
desvalorizando sua moeda e o ga-
nho de seus trabalhadores”.

A presidente Dilma defendeu
“uma nova política de combate à
crise, uma política baseada na ex-
pansão do investimento e do
consumo, na expansão dos mer-

cados internos das principais
economias mundiais e no cresci-
mento equilibrado do comércio
internacional”. Ela reiterou que
“medidas exclusivas de política
monetária não são suficientes pa-
ra superação dos atuais proble-
mas da economia mundial”. Pa-
ra ela, “a recessão, o desemprego
e a precarização do trabalho ape-
nas ganham tempo e podem até
gerar bolhas especulativas, caso
não sejam acompanhadas pela re-
cuperação do investimento, do

consumo e um aumento do cres-
cimento internacional”.

Ela pregou também que “paí-
ses com elevadas dívidas, como é
o caso de muitos países da Euro-
pa, devem fazer sim o ajuste fis-
cal para ganhar credibilidade”. E
emendou: “no entanto, os que go-
zam de prestígio junto ao merca-
do, os que são estáveis e superavi-
tários têm condições de lançar
mão de instrumentos fiscais e ex-
pansivos, e assim o reequilíbrio
seria alcançado”. Para a presiden-

te, “sem dúvida, reformas estru-
turais são importantes, mas só
darão os resultados na magnitu-
de e no tempo necessários se
combinadas com a volta do cres-
cimento”. / T.M.

● Intenção
A proposta de criação de um ban-
co de desenvolvimento para fi-
nanciar projetos de infraestrutu-
ra nos Brics ficou mais na inten-
ção. No documento final, os paí-
ses criaram um grupo de traba-
lho para discutir a proposta.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B7.




