
Os bancos centrais de Brasil e
China fecharam um acordo on-
tem de troca de moedas locais
(reais e iuanes), com operações
de até R$ 60 bilhões (cerca de
US$ 30 bilhões) e duração de
até 3 anos.

O montante pode ser prorro-
gado de acordo com a vontade
das partes e com isso os dois
países agem para tirar quase
metade de suas ações comer-
ciais da zona do dólar.

O Banco Central brasileiro in-
formou que a medida tem o ob-
jetivo de “facilitar o comércio
bilateral entre os dois países”.
O acordo, assinado horas antes
do início da cúpula dos Brics
(Brasil, Rússia, Índia, China e

África do Sul) em Durban, no
país africano, é uma medida
das duas maiores economias
emergentes para trazer mudan-
ças reais ao fluxo de comércio
internacional dominado pelos

Estados Unidos e Europa.
“Nosso interesse não é esta-

belecer novas relações com a
China, mas expandir relações a
serem usadas no caso de turbu-
lência nos mercados financei-

ros”, disse o presidente do BC
brasileiro, Alexandre Tombini,
após a assinatura.

Segundo resolução publica-
da pelo BC ontem, e aprovada
em reunião extraordinária do
Conselho Monetário Nacional
(CMN), “os valores em reais re-
cebidos pelo Banco Popular da
China serão creditados em con-
ta especial de depósito aberta
em seu nome no Banco Central
do Brasil, sem remuneração ou
acesso a crédito, cuja utiliza-
ção será restrita às movimenta-
ções de recursos vinculadas à
execução do contrato”.

O comércio entre os dois paí-
ses totalizou cerca de US$ 75
bilhões em 2012. Autoridades
brasileiras disseram esperar
que o acordo esteja em opera-
ção na segunda metade de
2013. ■ Reuters

A exigência de maior nacionali-
zação de equipamentos aumen-
tará o potencial de financiamen-
tos do BNDES para a telefonia
móvel, segundo um executivo
do banco de fomento, ainda que
isso possa ser mais sentido ape-
nas a partir de 2014.

“O investimento em telefo-
nia celular conta com menos
equipamento nacional do que
na rede fixa. Isso está para mu-
dar”, disse o chefe do Departa-
mento de Indústria de Tecnolo-
gia da Informação e Comunica-
ção do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial, Alan Fischler. “Vai aumen-
tar a oferta de produtos nacio-
nais e, portanto, aumenta a ba-
se de equipamentos financiá-
veis para nós”, afirmou.

A maior exigência de equipa-
mentos nacionais faz parte das
obrigações do edital de licitação
da telefonia móvel de quarta-
geração (4G). Diante disso, gran-
des fornecedoras de equipamen-
tos como estações rádio-base —
um dos principais para telefo-
nia móvel — têm se voltado à
produção no país, como fizeram
recentemente Nokia Siemens e
Huawei, com novas linhas de
produção, e a Ericsson, com am-
pliação de capacidade. A ZTE in-
formou também ter interesse
em produzir equipamentos para
telefonia móvel no país.

O banco tem financiado de
25% a 30% dos planos de inves-
timentos trienais das operado-
ras, segundo Fischler, e os recur-
sos são dirigidos principalmen-
te para a compra de equipamen-
tos nacionais.

Mas isso não deve significar
necessariamente um aumento
imediato do volume de finan-
ciamentos do BNDES para o se-
tor. “Em 2013 talvez não apare-
ça muito, mas em 2014 a ten-
dência é que o investimento
(das empresas) aumente em re-
lação ao que estava previsto,
por conta da desoneração”, dis-
se Fischler.

O Ministério das Comunica-
ções assinou em 12 de março
uma portaria para regulamen-
tar um novo regime de tributa-
ção para construção de redes,
com validade até o fim de 2016,
que pretende antecipar de
R$ 16 bilhões a R$ 18 bilhões de
reais em investimentos em re-
des no país. ■ Reuters

CUSTODEVIDA

Fipe volta a registrar deflação em São Paulo

O grupo do Brics (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul)
anunciou ontem que chegou a
um acordo para a criação de um
banco de desenvolvimento co-
mum destinado a financiar pro-
jetos de infraestrutura. A medi-
da foi anunciada em Durban, na
África do Sul, onde o grupo está
reunido para discutir como man-
ter o crescimento no meio da cri-
se econômica internacional.

A instituição terá os mesmos
moldes do Banco Mundial e deve
financiar o grupo de países emer-
gentes. Cada um deverá destinar
US$ 10 bilhões para formar o ca-
pital inicial do novo banco, que
deverá chegar a US$ 50 bilhões.
O banco centrará as ações no fi-
nanciamento de infraestrutura e
atuará em concorrência direta
com o Banco Mundial.

Durante o encontro, também
foi discutida a criação de um
fundo, estimado em US$ 100 bi-
lhões para ajudar países com
problemas financeiros.

Protestos
“Brics, não dividam a África”,
dizia um cartaz no salão de uma
igreja no centro de Durban, on-
de ativistas da sociedade civil se
juntaram para lançar um olhar
crítico sobre a cúpula dos cinco
poderes globais emergentes.

O slogan invoca a conferência

do século 19 em Berlim, onde os
países coloniais europeus predo-
minantes repartiram o continen-
te africano em uma corrida que
o historiadores veem como a per-
sonificação do capitalismo explo-
rador da época.

Décadas depois que os africa-
nos se livraram do jugo colonial,
é a vez do grupo dos países emer-
gentes dos Brics verem seus mo-
tivos sendo analisados, à medi-
da que eles proclamam em tom
altruísta uma “parceria para o
desenvolvimento, integração e
industrialização” com a África.

Liderados pelo gigante emer-
gente, a China, os Brics são ago-
ra os maiores parceiros comer-
ciais da África e formam o
maior novo grupo de investido-
res. O comércio entre os Brics e
a África deve superar US$ 500
bilhões até 2015, com a China
abocanhando consideráveis
60% do total, de acordo com o
Standard Bank.

Os líderes dos Brics insistem
em apresentar o grupo — que
representa mais do que 40 da
população mundial e um quin-
to do Produto Interno Bruto

(PIB) — em uma moldura calo-
rosa de cooperação benevolen-
te entre Sul-Sul, um contrape-
so essencial ao “velho”" Oci-
dente e um melhor parceiro pa-
ra as massas pobres do mundo
em desenvolvimento. “Nós
achamos que há muito tapinha
nas costas”, afirmou Patrick
Bond do centro de Sociedade Ci-
vil da Universidade de KwaZu-
lu-Natal, que ajudou a organi-
zar uma reunião alternativa
“Brics-de-baixo” em Durban
para obscurecer a reunião de cú-
pula dos Brics. ■ Reuters e ABr

China e Brasil firmam acordo monetário
Troca de moedas entre os dois
países somará R$ 60 bilhões
em operações em três anos

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto

de Pesquisas Econômicas (Fipe), na cidade de São Paulo, voltou a

apresentar queda, na terceira prévia de março, com deflação de 0,18%

ante -0,11%. O resultado foi puxado pelos grupos habitação (de -1,11%

para -1,20%) e despesas pessoais (de -0,53% para -0,73%). Dos sete

grupos pesquisados, dois tiveram altas mais intensas: alimentação

(de 0,64% para 0,68%) e educação (de 0,13% para 0,15%). ABr
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BNDES prevê
aumento de
crédito para
telefonia
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Para o banco de fomento,
exigência de nacionalização
deve estimular financiamentos

Emergentes do Brics fecham
acordo para criação de banco
Instituição financeira visa financiar projetos de infraestrutura em países parceiros

ParaTombini,medidapodeatenuar impactodecrises financeiras
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 mar. 2013, Brasil, p. 8.




