
O cenário da crise internacional 
está se agravando e por isso o 
G20, grupo que reúne as 20 prin-
cipais economias desenvolvidas 
e emergentes do mundo, preci-
sa ser mais atuante na busca por 
uma resolução, na avaliação do 
presidente do Banco Central, 
Alexandre Tombini. "Nas últi-
mas semanas, nos últimos dois 
meses, o cenário de desacelera-
ção da economia global tem se 
tornado mais explícito... os últi-
mos indicadores mostram um 
cenário preocupante", disse 
ele, referindo-se aos indicado-
res de confiança de empresá-
rios e consumidores na Europa, 
Japão e algumas economias 
emergentes. Tombini falou on-
tem em encontro dos bancos 
centrais dos países e língua por-
tuguesa, em Lisboa, e lembrou 
que o grupo deveria ter agora 
atuação semelhante a de 2008 e 
2009 — anos do estouro da crise 
financeira internacional. 

"O G20 pode e deve ter um 
papel mais importante nas polí-
ticas de coordenação global", 
disse Tombini, pedindo ainda 
cooperação nas políticas ma-
croeconômicas para enfrentar 
a atual crise em economias de-
senvolvidas, principalmente 
na Europa. "Se nenhuma ação 
forte for tomada, a crise prova-
velmente vai piorar. É essen-
cial que haja uma ação coorde-
nada de políticas macroeconô-
micas em nível global", afir-
mou, lembrando que a atual cri-
se é a segunda etapa da que co-
meçou em 2008, "cujo epicen-
tro é a situação fiscal das econo-
mias maduras", e deixou como 
seqüela o endividamento dos 
governos europeus. "As econo-
mias maduras, para evitar o co-
lapso do sistema financeiro e in-
centivar a retomada do cresci-
mento econômico, ampliaram 
os gastos fiscais, havendo signi-
ficativo aumento das dívidas 
dessas economias", disse. Nes-
se cenário, Tombini citou ainda 
que os países desenvolvidos re-
tomaram o vigor, "compensan-
do a lenta e irregular recupera-
ção das economias maduras". 

Nações emergentes 
De acordo com o presidente do 
BC, os países emergentes conti-
nuam contribuindo para o cres-

cimento econômico, mas já co-
meçaram a sentir os efeitos da 
crise externa. 

Tombini ressaltou ainda que 
os países emergentes tiveram 
que lidar com os próprios desa-
fios, como fluxo de capitais e 
pressões inflacionárias gera-
das por fortes aumentos dos 
preços de commodities. De um 
modo geral, disse ele, a atual 
crise deve trazer impactos nos 
níveis de investimento e consu-
mo de todos os países. 

Juros no Brasil 
Tombini falou também sobre a 
recente decisão do Comitê de 
Política Monetária (Copom) do 
Banco Central de reduzir a taxa 
básica de juros (Selic) em 0,5 
ponto percentual, fixando-a 
em 12% ao ano. 

Segundo ele, a decisão levou 
em consideração a crise exter-
na e o aumento da meta de su-
perávit primário, economia fei-
ta para o pagamento de juros 
da dívida pública. 

Tombini disse que o BC tem 
sido "um dos mais combativos 
à pressão inflacionária" e vol-
tou a reforçar que espera pela 
convergência da inflação para o 
centro da meta de 4,5% em 
2012. • Com Reuters e ABr 
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