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Enxerto

B ra s i l

Atraso na agenda de presidente sul-africano irrita Dilma
De Durban

Entre Brasil e Rússia, a África do
Sul preferiu a ex-superpotência: o
presidente da África do Sul, Jacob
Zuma, deixou a presidente Dilma
Rousseff esperando por mais de
uma hora pela reunião bilateral
marcada entre os dois países na
tarde de ontem. Envolvido com
outra reunião — com o presidente
da Rússia, Vladimir Putin —, Zuma
alongou por tanto tempo a con-
versa que Dilma, irritada, deixou o
centro de convenções, onde espe-
rava em um andar acima da sala
onde estavam Putin e Zuma, e vol-
tou ao hotel, ao lado.

Dilma cancelou a participa-
ção no jantar de gala dos Brics,

alegando cansaço. Segundo um
dos membros da comitiva da
presidente brasileira, por pouco
não deixa de participar também
da festa de abertura.

O desencontro entre os presi-
dentes da África do Sul e do Brasil
foi considerado no governo bra-
sileiro apenas uma gafe diplo-
mática. Com Putin, Zuma assi-
nou uma série de acordos, entre
eles o de instalação da primeira
fábrica de manutenção de heli-
cópteros russos em território
africano, de propriedade de sul-
africanos, além de discutirem o
futuro desenvolvimento de um
avião leve binacional e o forneci-
mento de tecnologia nuclear pa-
ra o programa de abastecimento

energético da África do Sul.
Símbolo significativo das dife-

renças políticas entre os Brics foi
a recusa da Rússia em incluir, na
declaração final da reunião dos
ministros de Comércio, uma ma-
nifestação, já assumida pelos de-
mais governos, cobrando que o
próximo diretor-geral da Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) seja oriundo de um país
em desenvolvimento.

O candidato brasileiro à OMC,
Roberto Azevedo, chegou ontem
a Durban, para encontros com
autoridades de países africanos e
dos Brics, onde defendeu a neces-
sidade de um diretor-geral capaz
de compreender as peculiarida-
des da OMC e evitar o fracasso to-

tal da chamada Rodada Doha de
liberalização de comércio.

Apesar das divergências, po-
rém, os Brics avançam na coorde-
nação de suas ações no campo
multilateral. Com o lançamento
das negociações para o Banco
dos Brics, os presidentes lança-
rão também oficialmente a ne-
gociação para criação do Arranjo
de Reservas Contingente, acordo
pelo qual se criará um fundo vir-
tual, de cerca de US$ 100 bilhões,
com reservas dos cinco países,
para uso contra problemas nas
contas externas, ou falta de liqui-
dez internacional.

Também nesse ponto, porém,
os países ainda não fecharam
completamente seu acordo, em-

bora os governos considerem as
discussões preliminares para
viabilidade do arranjo de reser-
vas “bem avançadas”. Está defi-
nido que a China contribuirá
com a maior parte. Brasil, Índia e
África do Sul terão partes meno-
res que os chineses, mas iguais
entre si ,e os sul-africanos cede-
rão uma parcela menor. Se acei-
ta a proposta brasileira nas ne-
gociações que começam hoje, os
chineses contribuirão com 41%,
os sul-africanos com 5% e os de-
mais, com 18% cada.

O acesso aos recursos do que o
ministro da Fazenda, Guido
Mantega, vem chamando de “po -
ol de reservas” será feito na pro-
porção inversa das contribui-

ções: a África do Sul terá direito
às maiores retiradas, e a China às
menores. O poder econômico e
financeiro da China entre os
Brics é mencionado por analistas
e diplomatas como um risco para
o grupo, que em todas as nego-
ciações têm tomado cuidado pa-
ra não se tornar um apêndice da
política externa da China.

Um exemplo desse temor era a
charge publicada pelo principal
jornal econômico sul-africano, o
“Business Day”. Com a legenda
“Os Brics”, mostra, enfileirados,
os chefes de Estado da China, do
Brasil, da Índia e da Rússia. Quase
imperceptível, Jacob Zuma apa-
rece, minúsculo, no bolso do chi-
nês Xi Jinping. (SL)

Relações externas Para o grupo,
economia global avançou pouco

Brics devem
investir em
inf raestrutura,
diz Mantega
Sergio Leo

De Durban (África do Sul)

Para enfrentar a demora na re-
cuperação da economia mundial
e a retração dos mercados inter-
nacionais, os países emergentes
devem apostar em seus merca-
dos internos e, principalmente,
nos investimentos em infraestru-
tura, defendeu o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, após reu-
nião dos ministros da Fazenda e
presidentes dos Bancos Centrais
dos Brics, o grupo formado por
Brasil, Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul. Os ministros dos cinco
países concordam com a priori-
dade para infraestrutura, disse
Mantega, que anunciou interesse
do Brasil em receber investimen-
tos chineses no setor.

“Temos uma visão semelhante
de que a economia internacional
não avançou muito, ainda esta-
mos tentando encerrar essa crise
que começou em 2008, mas que
está se prolongando nos países
av a n ç a d o s ”, comentou Mantega.
Nós, os países emergentes, prin-
cipalmente os Brics, temos que
nos organizar para contrabalan-
çar essas questões que emergem
dessa demora”, sugeriu. “Nós é
que vamos continuar com o cres-
cimento da economia mundial,
nós é que vamos ter que estimu-
lar o comércio, a demanda inter-
na de nossos países”, disse.

O estímulo à demanda interna
já “não vale” para o Brasil, que
tem a demanda “a m p l i a d a”, res-
salvou. “Um consenso entre to-
dos é que os estímulos têm de ca-
minhar pelo lado do investimen-
to em infraestrutura”, defendeu.

“É uma necessidade até maior
para nós, no Brasil, que estamos
atrasados em relação a isso, por-
que temos demanda para isso,
mas também a Índia enfatizou
muito essa necessidade”, relatou.
Hoje, os presidentes dos bancos
de desenvolvimentos dos cinco
países assinam acordo de cofi-
nanciamento de projetos de in-
fraestrutura e desenvolvimento
sustentável em países da África.
Mas, até agora, porém, o único
instrumento de coordenação de
investimentos nos próprios paí-
ses dos Brics é o projeto de cria-
ção do Banco dos Brics, uma ins-
tituição financeira de desenvol-
vimento com recursos de pelo
menos US$ 50 bilhões, que terá
as negociações para sua consti-
tuição lançadas hoje pelos presi-
dentes do bloco.

As negociações enfrentam re-
sistência por parte da Rússia, mas
Mantega crê ser possível firmar o
acordo de constituição do banco
até 2014, o que permitiria, após
aprovação pelos legislativos dos
cinco países, o início de opera-
ções financeiras até 2016.

“O banco de desenvolvimento

dos Brics é uma necessidade”,
afirmou o ministro. “Já existem
outros bancos multilaterais, mas
que não dão conta das necessida-
des que temos pela frente”, argu-
mentou, lembrando que o país
planeja investimentos de
US$ 250 bilhões que poderiam
ter a participação dos demais
países. A Índia tem planos de in-
vestimento que somam US$ 1 tri-
lhão, lembrou. “Isso mostra o ta-
manho da encrenca, os recursos
de que precisamos.”

Segundo Mantega, a vantagem
do Banco dos Brics será sua estru-
tura de governança, criada e man-
tida pelos cinco países, sem inter-
ferência externa. É exatamente es-
sa estrutura, porém, um dos pon-
tos ainda indefinidos da nova ins-
tituição. O Brasil sugere que o capi-
tal seja dividido igualitariamente
pelos cinco sócios, numa operação
como a da Corporação Andina de
Fomento, instituição de financia-
mento de projetos na região andi-
na com classificação máxima das
agências de risco.

Apesar das restrições existen-
tes no próprio governo em rela-
ção ao modelo aplicado pelas
empresas de construção da Chi-
na, que não costumam contratar
mão de obra nem usar equipa-
mentos comprados localmente,
o ministro defendeu a associação
com capitais chineses para inves-
timento em infraestrutura no
Brasil. “Hoje, a China é o maior
parceiro comercial que o Brasil
tem e podemos expandir esa par-
ceria para outras áreas, como a
de infraestrutura, na qual vamos
dedicar esforços e ampliar inves-
timentos”, disse Mantega.

“Estaremos abertos para que
chineses possam participar tam-
bém de empreendimentos em
infraestrutura e energia, e tam-
bém em petróleo e gás”, exempli-
ficou. “São vários setores em que
pode ser encontrada sinergia,
c o m p l e m e n t a r i d a d e .”

Hoje, a presidente Dilma
Rousseff se encontra com o re-
cém-escolhido presidente da
China, Xi Jinping, para conhecer
a nova liderança chinesa e discu-
tir planos de comércio e investi-
mento. Ontem, como antecipou
o Va l o r , os Bancos Centrais do
Brasil e da China firmaram um
acordo de “s w a p” de reservas, pe-
lo qual, em caso de falta de liqui-
dez internacional ou problemas
no balanço de pagamentos de
um dos países, os governos pode-
rão sacar das reservas do outro o
equivalente a cerca de US$ 30 bi-
lhões (R$ 60 bilhões ou 190 bi-
lhões de yuans).

O acordo de swap, segundo ex-
plicou Mantega, se destina a dar
“retaguarda financeira” em caso
de agravamento da crise, e tem
prazo de três anos, renováveis, a
critério dos dois governos.
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Mantega e o ministro das Finanças chinês, Lou Jiwei, em Durban: Brasil e China firmaram acordo de “swa p”de reservas para ter “retaguarda financeira”se a crise se agravar
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.
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