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As questões
emergentes dos BRICS
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ste ano, Durban ferveu com sirenes
anunciando chefes de estado, ministros e outros dignitários de Brasil, Rússia, índia. China e África do
Sul para a 5ª cúpula do BRICS. O encontro terminou com uma nota do
presidente Sul-Africano anunciando que os líderes de 43% da população do mundo decidiram no Conselho de seus ministros das Finanças, que o banco de desenvolvimento do BRICS é possível e viável.
Sua criação faz parte de um processo de consolidação dos BRICS por meio da criação de novas instituições. Isto significa que um
Banco de desenvolvimento deve
ser criado por e para as necessidades dos países em desenvolvimento.
I Muito trabalho deve ser feito
para decidir sobre como deve
ser financiado, onde ele será localizado e a contribuição financeira que cada país terá que fazer para tornar a ideia uma realidade. A cúpula também decidiu criar um mecanismo de reserva de contingente que vai
ajudar as nações dos BRICS para
apoiar uns aos outros mutuamente em tempos de
estresse econômico e financeiro.
Este mecanismo irá fornecer aos BRICS e outros
países em desenvolvimento com uma linha financeira adicional de defesa contra as incertezas existentes atualmente no sistema econômico mundial.
O comércio entre os países dos BRICS têm aumentado rapidamente nos últimos anos.
Os BRICS pretendem elevar os níveis de comércio para US$ 500 bilhões até 2015, conforme acordo
anterior Fórum de negócios na índia. O fórum de
negócios é, portanto, uma plataforma importante
que pode melhorar a qualidade das trocas comerciais entre os Estados-Membros.
O Conselho de negócios BRICS também sublinhou a necessidade de apoio às PME em seus res-

pectivos países. Como países em desenvolvimemo,
cada país tem seus próprios desafios econômicos
internos exclusivos, um fórum de negócios desta
natureza pode adicionar valor enorme para cada
economia, abrindo novas oportunidades para o comércio, investimento, compartilhamento de conhecimento e na experiência coletiva de construção.
Para assegurar que o comércio entre as nações
dos BRICS seja seguro, um grupo de análise de risco
foi estabelecido como uma alternativa sustentável
de seguro para os países. O comércio de uma economia mundial globalizada e integrada deve se basear na comunicação.
Para facilitar essa conexão entre os BRICS, uma
nova linha sub-oceânica de cabos alta de capacidade, somando mais de 28 mil km, ligará os países do

grupo, extinguindo a dependência dos países desenvolvidos como pontos de interconexão. Entre
outras coisas, os líderes das duas nações decidiram
designar 2014 como o "ano da África do Sul" na China e 2015 como o "ano da China", na África do Sul.
Uma série de eventos será realizada pelos dois lados. Na África do Sul, há uma necessidade crucial
para o desenvolvimento de competências e formação contínua. A este respeito, os países concordaram em cooperar em recursos humanos.
A China deve fornecer mais treinamento e cooperação para os jovens sul-africanos, especialmente orientados para o emprego. Uma cooperação
maior no setor de educação superior vai reforçar o
intercâmbio e facilitar a partilha de saída de investigação entre os países.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.
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