
O presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, disse ontem
que os impulsos dados à ativida-
de econômica nos últimos meses
aindanão se refletiramemsua to-
talidade e defendeu que o mo-
mento é de continuar investindo
e consumindo no país. Segundo
ele, a economiabrasileira está ga-
nhando velocidade e a atividade

estará crescendo em torno de
4% no segundo semestre e em
2013. E tudo isso num cenário de
inflação sob controle.
“É um momento de olhar

mais para dentro e, independen-
temente do ambiente interna-
cional, continuar investindo e
consumindo no pais dentro de
umambiente de absoluta estabi-
lidade tanto no sistema financei-
ro quanto na economia em ge-
ral”, afirmouTombini ao partici-
par de evento em São Paulo
com empresários.A estimativa

oficial do BC para a expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) nes-
te ano é de 1,6%.
Tombini afirmouqueos recen-

tes choques nos preços das com-
modities, por causa da seca nos
Estados Unidos, por exemplo,
afetou os preços no Brasil, mas
commenor intensidade e por um
espaço de tempo curto. “Em sín-
tese, quero reafirmar que a infla-
ção no Brasil está sob controle e
se desloca na direção da trajetó-
ria de metas, ainda que de forma
não linear”, frisou.

No cenário internacional, o
presidente do BC voltou a afir-
mar que a perspectiva continua
sendode baixo crescimento eco-
nômico por umperíodo prolon-
gado, e que a Europa continua
sendo a principal fonte de preo-
cupação, mesmo com os avan-
ços registrados nos últimos tem-
pos.Tombini disse ainda que é
exagerada a percepção de que a
economia brasileira é dependen-
te da China, cuja economia de-
ve se desacelerar comum“pou-
so suave”. ■ Reuters

Durante a visita que fará a Mos-
cou nas primeira quinzena de
dezembro, a presidente Dilma
Rousseff voltará a ser alvo das
gestões do presidente Vladimir
Putin para assumir compromis-
sos de compra de equipamen-
tos militares russos. Esta é a
moeda de troca que Putin e seu
antecessor Dmitri Medvedev
ofereceram nos encontros ante-
riores para levantar o embargo
às exportações de carnes do
Brasil.Conforme
apurou o BRASIL
ECONÔMICO, as
pressões devem
se repetir na pró-
xima audiência
no Kremlin, em
meio ao rigoroso
inverno russo.
Como contra-

partida a abertura do mercado
russo de carnes ao Brasil, fon-
tes do Palácio do Planalto ad-
mitem que Putin deve voltar a
pedir preferência brasileira pa-
ra a aquisição de armamento
russo. Do mesmo modo, tam-
bém pode pressionar o Brasil a
reconsiderar a exclusão dos
aviões de combate Sukhoi da
concorrência de aquisição dos
36 caças que servirão à Força
Aérea Brasileira (FAB). Mas es-
sa é considerada hipótese
mais remota.
Se aos brasileiros interessa re-

tomar o volume de exportações
de carnes, principalmente suí-
na, interrompido desde mea-
dos de 2011, quando restrições
foram impostas à produção na-
cional, aos russos interessa
abrir mercados para o comércio
de armas na América Latina co-
mo forma de compensar perda
espaços estratégicos no Norte
da África e no Oriente Médio.
Por conta das sanções da ONU
à Líbia, a Rússia deixou de ven-
der US$ 2 bilhões em armas ao
país, segundo oficiais.Também
houve perdas pesadas no co-
mércio com o Irã.

O Ministério
da Defesa admite
o interesse da
Rússia em apro-
veitar programas
de modernização
das forças arma-
das.O Brasil seria
um dos princi-
pais alvos na es-

teira dos acordos já firmados
com a Venezuela que nos últi-
mos anos se tornou um grande
comprador de armamento rus-
so com a aquisição de armas,
helicópteros e aviões. A Rússia
exportará de armamentos num
montante de US$ 13,5 bilhões
este ano, segundo estimativa
das autoridades de Moscou.
A entrada dos equipamentos

russos no Brasil já foi iniciada
com a aquisição de 12 helicóp-
teros MI-35 e que tem agrada-
do os militares. Há interesse
também em vender os carros

de combate Tiger, que já foi
apresentado em teste no Rio de
Janeiro. E fala-se ainda dos tra-
dicionais lança-foguetes. Nos
bastidores doMinistério da De-
fesa, ouve-se que essas nego-
ciações quebraram preconcei-
tos em relação aos equipamen-
tos russos, por problemas de lo-
gística e manutenção.

Pesa também a resistência
da Rússia em ser mais flexível
na transferência de tecnolo-
gia. Esse foi o principal motivo
que pesou na decisão que elimi-
nou os caças Sukhoi. O Minis-
tro da Defesa, Celso Amorim,
disse ontem que ainda não há
definições sobre a aquisição
dos 36 caças da FAB.

Segundo ele, a questão será
decidida pela presidente Dil-
ma Rousseff. A concorrência
tem três finalistas: Gripen, da
sueca SAAB, o Rafael, da fran-
cesa Dassault, e os F-18, da
americana Boeing. Militares
acreditam que “novela” dos
caças só chegará ao fim em
2013. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




