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Há um ano e meio, o então chan-
celer do Brasil, Celso Amorim,
declarou a morte do G-8, o grupo
das antigas sete maiores econo-
mias do mundo, mais a Rússia. O
grupo já foi desfigurado pela
emergência de potências como a
China, a Índia e o Brasil. Mas a
vida e a aura do G-8, para seus
participantes, segue intacta, ao
contrário dos desejos da diplo-
macia brasileira.

Reunidos em Deauville, bal-
neário da costa atlântica da Fran-
ça frequentado por yuppies e tra-
ders do mercado financeiro pari-
siense, chefes de Estado e de go-
verno de Estados Unidos, Cana-
dá, Japão, Alemanha, França, Rei-

no Unido e Itália, mais o convida-
do permanente, a Rússia, que-
rem mostrar sua influência tam-
bém no plano econômico, e não
apenas no político.

Pelos acordos tácitos da comu-
nidade internacional, selados no
G-20 de Londres, em 2009, cabe-
ria ao grupo das 20 maiores po-

tências econômicas – Brasil in-
cluído – as deliberações sobre sis-
tema financeiro, reforma, regula-
ção e crescimento econômico.
Ao pautar temas como a suces-
são no Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e a relação com
países emergentes, o G-8 preten-
de mostrar que ainda é um fó-

rum legítimo de deliberações pa-
ra o mundo das finanças.

Entre os principais assuntos
da reunião estão duas pautas di-
retamente ligadas à crise econô-
mica pela qual a periferia da
União Europeia e o mundo árabe
atravessam. O primeiro diz res-
peito ao FMI. Depois de lançar a
ministra da Economia da Fran-
ça, Christine Lagarde, à direção
do Fundo, o Palácio do Eliseu es-
pera obter o apoio formal de Es-
tados Unidos, Canadá e Japão,
reduzindo as chances dos oposi-
cionistas, como o presidente do
Banco Central do México, Augus-
tin Carstens.

Além disso, o G-8 deve discuti-
rá – e aprovar – um programa de
financiamento da reconstrução
econômica dos países do mundo
árabe que passarem por revolu-
ções. É o caso da Tunísia e do
Egito, que precisam de recursos
internacionais para enfrentar a
penúria da indústria do turismo.

Outro ponto da pauta é a res-
posta às preocupações com a in-
dústria nuclear após o desastre
de Fukushima, no Japão. A ideia
é reforçar à comunidade interna-
cional que a energia nuclear está
passando por um processo de re-
visão de seus padrões de seguran-
ça, mas continua fundamental
na matriz energética.

G-8 tenta se mostrar importante
nas decisões da economia global
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Para a OCDE, Brasil deve aumentar os juros
Sugestão está em relatório semestral divulgado ontem pela organização, que prevê uma inflação de 6,6% no País este ano e de 5,1% em 2012

Cúpula. Pôster anuncia reunião de lideranças do G-8

Grupo dos sete países
mais ricos mais a
Rússia quer mostrar que
sua influência no mundo
não é apenas política

PARIS

O Brasil deveria aumentar os
juros para prevenir altas nas
expectativas inflacionárias, re-
comenda a Organização para
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE)
em relatório sobre previsões
da economia mundial divulga-
do ontem em Paris.

Para a organização, os gastos
maciços em infraestrutura no

Brasil permitirão alimentar um
crescimento interno sólido nos
próximos anos. “Em razão disso,
tensões inflacionárias poderão
ocorrer em um contexto marca-
do por um mercado de trabalho
aquecido e pela dissipação dos
efeitos de valorização da moe-
da”, diz o relatório “Perspecti-
vas Econômicas da OCDE”.

A organização prevê que a in-
flação no Brasil será de 6,6% nes-
te ano e de 5,1% em 2012. O relató-

rio afirma que o Banco Central
retomou a política de aperto mo-
netário, adotando diversas medi-
das para limitar a expansão do
crédito. “No entanto, novos au-
mentos nas taxas de juros são ne-
cessários para prevenir qual-
quer desancoramento das expec-
tativas de inflação.”

Em 2011, a economia brasilei-
ra deverá crescer 4,1%, segundo
a OCDE. Em 2012, o PIB deverá
aumentar 4,5%. “O anúncio de

que os cortes nos gastos públi-
cos vão poupar programas so-
ciais e de infraestrutura é bem-
vindo. Mas teria maior credibili-
dade se fosse acompanhado de
plano a médio prazo de controle
orçamentário que favoreceria o
crescimento”, diz a entidade.

O estudo diz ainda que “as eco-
nomias emergentes devem pres-
tar atenção aos riscos de grande
aquecimento de suas econo-
mias, que agravam as tensões in-

flacionárias”. Diz também que a
retomada do crescimento mun-
dial “está no caminho, mas per-
manece rodeada de incertezas”.

O PIB mundial deverá aumen-
tar 4,2% neste ano e 4,6% em
2012. Nos EUA, o crescimento
deverá ser de 2,6% e de 3,1%. No
Japão, a economia pode enco-
lher 0,9% em 2011 e crescer 2,2%
em 2012. Já o PIB chinês, deverá
aumentar 9% este ano e 9,2% no
próximo. A OCDE ressalta que

há riscos de deterioração das pre-
visões, decorrentes da possibili-
dade de novos aumentos dos pre-
ços do petróleo e das matérias-
primas. A recuperação da econo-
mia mundial também poderia
ser abalada por uma desacelera-
ção mais acentuada da China.

A situação orçamentária instá-
vel dos EUA e do Japão e a vulne-
rabilidade de países da zona do
euro também podem afetar as
previsões. /BBC BRASIL
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