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A China e a Cooperação Internacional

Estudo do AidData do College of William & Mary nos EUA demonstra que a China gastou cer-
ca de US$ 75 bilhões na África na última década em Cooperação Internacional, conquanto 
apenas US$16 bilhões deste montante sejam considerados como ODA. O estudo que detalha 
mais de 1.700 projetos em 50 países africanos entre os anos de 2000 e 2011, encontrou proje-
tos como uma Opera na Argélia, uma Escola Superior de Artes Visuais em Moçambique e um 
Centro de Prevenção de Malária na Libéria. Os dados questionam a narrativa dominante so-
bre a cooperação chinesa, aquela que sustenta que o interesse Chinês em recursos naturais 
seria a força-motriz de sua cooperação internacional na África. Os dados ressaltam a impor-
tância das iniciativas educacionais, de saúde e cultura em relação a projetos ligados a mine-
ração, transportes e energia, mostrando que a agenda de política  externa chinesa na África é 
multifacetada. 

Fonte: Guardian
http://www.guardian.co.uk/global-development/interactive/2013/apr/29/chinacommits-billions-aid-africa-interactive

BRICS depois de Durban

Em abril na cidade de Durban na África do Sul os BRICS concordaram com a criação de um 
banco de desenvolvimento. Segundo os ministros de finança destes países a ideia da cria-
ção de um banco de desenvolvimento se colocaria como uma alternativa às instituições de 
fomento ocidentais e representaria a primeira iniciativa relevante de institucionalização do 
bloco. Na cúpula também ficou decidida a criação de um Conselho Empresarial entre os pa-
íses, espaço de reuniões semestral para os representantes das mais importantes entidades 
privadas e estatais dos BRICS. O artigo menciona o papel de facilitador de redes que o bloco 
tem adquirido, e ressalta que se os BRICS talvez ainda não tenham tomado um passo decisivo 
para alterar a ordem mundial, que eles estão no caminho certo para isso.

Fonte: International Herald Tribune
http://tribune.com.pk/story/540078/the-brics-after-durban/

Sucessão na OMC

Matéria da Foreign Policy apresenta o resultado que colocou um candidato mexicano e um 
brasileiro na disputa final pelo cargo de Diretor-Geral da OMC e aponta o candidato brasilei-
ro, Roberto Azevêdo, como o homem capaz de resolver os impasses que rondam a OMC nos 
últimos anos. 

Fonte: Foreign Policy 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/04/30/the_next_head_of_the_wto_choo
se_wisely
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Política Externa Brasileira

A matéria afirma que o jeito “low-profile” de Dilma tem levado esta a evitar o tipo de ativismo 
internacional característico da Era Lula, que perturbava o governo dos EUA. Segundo o L.A 
Times, a abordagem pode trazer dividendos para o Brasil. Rumores indicam que Dilma deve 
fazer em Outubro a primeira visita com honras de Estado de um Presidente brasileiro a Wa-
shington em quase duas décadas e que esta pode ser uma grande oportunidade de avançar 
em assuntos importantes para o Brasil no cenário internacional.

Fonte: Los Angeles Times
http://articles.latimes.com/2013/apr/25/world/la-fg-brazil-foreign-policy-20130426

BNDES cria nova diretoria para África e América Latina
 
Com o objetivo de aumentar o financiamento para internacionalização de empresas brasi-
leiras, o BNDES criou recentemente sua sétima diretoria, com foco na África e América Latina. 
Até então as linhas de crédito para empresas brasileiras no Exterior faziam parte da área de 
Comércio Exterior, que se somava a outras em uma outra diretoria. A notícia vem logo após 
declaração de Luciano Coutinho, Presidente do BNDES, afirmando que o banco abandonou 
sua política de criação de “campeãs nacionais”. A nova iniciativa é vista como a possibilidade 
de ampliação do leque de empresas beneficiárias de financiamento por parte do BNDES em 
suas incursões no exterior.

Fonte: O Globo
http://oglobo.globo.com/economia/bndes-cria-nova-diretoria-para-america-latinaafrica-8201330
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