
As incertezas sobre a intensida-
de de uma recessão global e a fal-
ta de liquidez na ponta vendedo-
ra do mercado de câmbio leva-
ram a cotação do dólar a mais
um dia de forte volatilidade. Pa-
ra evitar a alta exagerada, o Ban-
co Central precisou intervir no
mercado futuro. O dólar chegou
a atingir R$ 1,95 pela manhã, a
maior cotação desde julho de
2009. Após a atuação do BC, re-
cuou para R$ 1,85 e voltou a su-
bir no final do dia, fechando a
R$ 1,90, alta de 2,26%, o nível
mais alto desde setembro de 2009.

A intervenção se deu com a
oferta de contratos de swap cam-
bial, que equivalem à venda de
dólar no mercado futuro. Esse ti-
po de operação não era realiza-
do desde junho de 2009. A ofer-
ta foi equivalente a US$ 5,614 bi-
lhões, mas o volume aceito foi
de US$ 2,753 bilhões.

O BC já deixou claro que no-
vas intervenções podem ser fei-
tas. “O BC tem a intenção de
continuar atuando no mercado
futuro de dólar enquanto enten-
der que as condições de liqui-
dez exigem. Não tem limite, é
enquanto considerar que preci-
sa”, disse o diretor de Política
Monetária, Aldo Mendes.

Essa estratégia difere da reali-
zada até há poucos dias, quando

o BC ofertava contratos de swap
cambial reverso — que equiva-
lem a uma compra de moeda no
mercado futuro — e adquiria
moeda no mercado à vista para
tentar conter a apreciação do
real frente ao dólar.

Uma fonte da equipe econô-
mica afirmou que o governo po-
deria, inclusive, desmontar me-
didas tomadas para conter a va-
lorização do real, sem especifi-
car quais. Entre as medidas to-
madas, está a instituição do Im-
posto sobre Operações Financei-
ras (IOF) nas operações de deri-
tivativos cambiais.

A própria presidente Dilma
Rousseff defendeu as ações para
garantir a estabilidade do real.
“Neste momento, que é um mo-
mento de volatilidade e nervosis-

mo dos mercados, a nossa atitu-
de é de calma, tranquilidade e de
estabilizar todo o processo”, dis-
se a presidente em Nova York.

Por enquanto, a atuação do
BC deve ficar concentrada no
mercado futuro, ou seja, o ban-
co não deve gastar suas reservas
internacionais neste momento
de maior volatilidade. Para Men-
des, não há problema de liqui-
dez no mercado à vista, mas se-
ria possível o BC atuar nesse seg-
mento, caso necessário.

Os profissionais do mercado
de câmbio também acreditam
que as intervenções ficarão con-
centradas no mercado futuro,
embora percebam uma escas-
sez de moeda nas operações à
vista. “Os mercados financeiros
estão pouco líquidos, principal-

mente o de dólar. Isso explica
em parte do movimento”, ava-
lia o vice-presidente de Tesou-
raria do West LB, Ures Folchini,
que lembra que muitos investi-
dores estrangeiros estão zeran-
do suas posições em mercados
emergentes em um movimento
de aversão ao risco. Isso signifi-
ca que eles se desfazem de seus
investimentos no Brasil para
aplicar em ativos que conside-
rem de menor risco. Para isso,
compram dólares e remetem ao
exterior. “Com a saída dos in-
vestidores e a necessidade de
compra de moeda por parte dos
importadores, falta dólar no
mercado à vista”, diz o opera-
dor da Dascam Corretora de
Câmbio, Luiz Fernando Morei-
ra. ■ Com Bloomberg e Reuters
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Reunidos em Washington,
ministros do Brics debatem

ajuda aos países europeus, mas
presidente Dilma Rousseff alerta
que não há interesse do Brasil
em comprar títulos da Grécia.

Somente a Petrobras,
a mais exposta, viu sua

dívida em dólares subir de
R$ 12,5 bilhões de junho a
setembro, passando de R$ 73,2
bilhões para R$ 85,7 bilhões.

O presidente do Banco do Bra-
sil, Aldemir Bendine, acredita
que a instituição não precisará
repetir a estratégia tomada em
2008, após a quebra do Lehman
Brothers. Na ocasião, houve um
enxugamento da liquidez no
mercado de crédito e os bancos
públicos atuaram de forma anti-
cíclica, irrigando o sistema com
novos empréstimos. “A deman-
da (por crédito) não está tão al-
ta como na crise de 2008 e ago-
ra não há nenhuma ação coorde-
nada”, afirmou, ontem, após
evento na Câmara Portuguesa
de Comércio, em São Paullo.

Na avaliação do executivo, o
que ocorre, na verdade, é um
desaquecimento da demanda.
“Ela está menor do que antes do
início da atual crise.”

Parte da redução da demanda,
para Bendine, é consequência das
medidas adotadas pelo governo
federal desde o final do ano passa-
do para conter o crescimento das
operações de financiamento ao
consumo. Esse desaquecimento,
no entanto, já estava dentro das
projeções de crescimento da car-
teira de crédito do banco. A expec-

tativa é que o total dos emprésti-
mos tenham uma expansão entre
17% e 20% neste ano. No acumu-
lado dos 12 meses até junho, a car-
teira do BB subiu 20,2%.

Bendine acrescentou ainda
que a atual turbulência nos merca-
dos financeiros, que já fizeram a
cotação do dólar subir 19% só nes-
te mês, não afetou a oferta das li-
nhas em dólar, destinada a expor-
tadores e importadores, que são
os adiantamentos sobre contratos

de câmbio (ACC) e os aditamen-
tos sobre cambiais entregues
(ACEs). “A liquidez dos contratos
de ACCs e ACEs está em nível ex-
traordinário no BB. Temos volu-
me suficiente para atender a qual-
quer demanda, tanto em reais
quando em dólares”, afirmou.

O BB é líder nesse mercado e
espera bater novo recorde de
concessões nessas linhas em
2011. O executivo acrescentou
ainda que a alta do dólar não cau-
sa um contágio negativo para a
economia no momento e que
parte da volatilidade é exagera-
da. “Pode ser um componente
especulativo”, acredita. Ele lem-
brou ainda que essa desvaloriza-
ção do real frente ao dólar “aten-
de aos anseios de parte das em-
presas que tem na exportação o
seu principal negócio”.

O executivo afirmou que acredi-
ta que crises são momentos para
refazer o planejamento e conquis-
tar mercado, lembrando a atua-
ção que o banco tomou na crise de
2008, quando acelerou a sua atua-
ção e elevou a sua participação no
mercado de crédito em dois pon-
tos percentuais. ■ A.P.R.

O estudo da Economatica
revela que dívida em moeda

estrangeira de 240 empresas
de capital aberto, sem contar a
Petrobras, subiu de R$ 80,3 bilhões
para R$ 94 bilhões desde junho.
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BB não vai irrigar
mercado de crédito

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABr

➤

Câmbio tende a
continuar pressionado
e bolsas despencam

“

➤

Estratégia adotada em 2008 não será necessária agora, acredita Bendine

Os analistas estão divididos
em relação ao que esperar
da atuação do Banco Central
daqui para frente. Parte acredita
que a moeda subirá com menos
intensididade, uma vez que
já acumula valorização de 19%
no mês. No entanto, a moeda
americana deve demorar
um pouco para se acomodar,
e ainda assim o fará em um
patamar superior ao registrado
nos últimos meses. “O dólar
vai se acalmar um pouco, mas
não volta para R$ 1,60”, acredita
Ures Folchini, do West LB.
Outros profissionais que
acompanham esse mercado
são menos otimistas, e temem um
contágio da economia brasileira
por problemas externos,
o que faria a volatilidade no
mercado cambial perdurar.
Nessa aversão ao risco, as bolsas
de valores de todo o mundo
sofreram fortes perdas ontem.
O Ibovespa fechou em queda
de 4,83%, a quarta seguida.
A forte aversão ao risco que
marcou o pregão de ontem
fez com que nenhuma ação
do Ibovespa — principal indicador
da bolsa brasileira e que é
formado pelos papéis de maior
liquidez — registrasse alta.
O dia também foi de perdas
nos EUA. O Dow Jones caiu
3,51% e o Nasdaq, 3,25%. A.P.R.

➤
LEIA MAIS

Há muitos agentes
interessados em
trabalhar em cima
de especulação.
Um dos ingredientes
dessa alta pode
estar atrelado a isso

Aldemir Bendine
Presidente do Banco do Brasil

Aversãoaorisco
provocouonda
deperdasnas

bolsasdevalores
detodoomundo

SOB PRESSÃO

Moeda americana tem registrado alta contínua nas últimas semanas, 
em R$/US$

Fontes: BM&FBovespa, CMA e Brasil Econômico    *Contratos de outubro/2011
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O estudo da Economatica reve-
lou que o estoque da dívida em
moeda estrangeira de 240 em-
presas brasileiras de capital aber-
to, sem contar a Petrobras, su-
biu de R$ 80,3 bilhões em junho
para R$ 94 bilhões em 21 de se-
tembro. O motivo foi a variação
cambial, que fez com que a dívi-
da subisse R$ 13,72 bilhões. No
período, o dólar Ptax — referên-
cia para liquidação de contratos
cambiais — passou de R$ 1,56 pa-
ra R$ 1,82.

A variação corrói os ganhos
das companhias. Considerando
que o lucro antes do pagamento
de juro e de imposto de renda
(Ebit) se mantenha estável em
relação ao do segundo trimestre
deste ano, em R$ 25,36 bilhões,
mais da metade dele estaria
comprometido com o custo fi-

nanceiro inerente à valorização
da moeda americana.

E o setor com maior estoque
de dívida em moeda estrangeira
é o de energia elétrica. Isso signi-
fica que é o mais exposto ao câm-
bio. Em junho, as dívidas em
moeda estrangeira destas com-
panhias equivaliam a R$ 18,6 bi-
lhões, mas passaram a R$ 21,75
bilhões em 21 de setembro, au-
mento de R$ 3,2 bilhões. No en-
tanto, essa alta representa
42,2% do lucro das empresas.

O analista de investimentos
da Planner Corretora, Rafael An-
dreata, acredita que o resultado
foi influenciado pela Eletro-
bras, segunda companhia com
maior exposição à dívida em
moeda estrangeira. “Se pegar-
mos outras empresas do setor,
sem contar a Cesp, não achare-
mos mais do que 6% da dívida
em dólar”, afirma.

A dívida em moeda estran-
geira da Eletrobras passou de
R$ 12,9 bilhões em junho para
R$ 15,1 bilhões em 21 de setem-
bro. De acordo com a compa-
nhia, apesar da alta dívida, a valo-
rização do dólar não impacta

O novo patamar para o dólar
no Brasil tem pressionado a dí-
vida em moeda americana das
empresas com capital aberto,
com destaque para a Petro-
bras, a companhia mais expos-
ta. Dados da Economatica di-
vulgados ontem mostram que
a dívida externa da estatal pas-
sou de R$ 73,2 bilhões em ju-
nho para R$ 85,7 bilhões em se-
tembro, se considerada a varia-
ção do câmbio de R$ 1,54 para
R$ 1,82 no período.

O crescimento do estoque da
dívida de R$ 12,51 bilhões supe-
ra o lucro antes do pagamento
de juros e de imposto de renda
(Ebit) que a companhia teve no
segundo trimestre deste ano, de
R$ 12,2 bilhões. O impacto disso
no resultado, de acordo com a
própria Petrobras e com analis-
tas, será apenas no curto prazo.

O analista da Banif Corretora,
Oswaldo Telles, conta que nos
últimos trimestres que o real se
valorizou a Petrobras obteve ga-
nhos elevados. “Mas, se a cota-
ção ficar neste patamar até o fi-
nal do mês, isso vai aparecer no
resultado do próximo trimes-
tre”, afirma, acrescentando que
no longo prazo os preços ten-
dem a se ajustar conforme a va-
lorização do dólar e, assim, o ba-
lanço tende a se equilibrar.

Como a Petrobras sofre impac-
to no curto prazo da valorização
cambial, suas ações acabam pe-
nalizadas na bolsa de valores,
ainda mais com o mercado em

uma tendência negativa por con-
ta do cenário global. “Neste ce-
nário ruim, as empresas que não
têm um fator interessante de cur-
to prazo, sofrem mais. Isso, por
incrível que pareça, inclui até a
Petrobras”. Ontem, as ações pre-
ferenciais da estatal caíram
5,34%, para R$ 19,50, enquanto
as ordinárias tiveram desvalori-
zação de 5,64%, a R$ 21,40. O
Ibovespa caiu 4,83%.

O impacto da valorização
cambial nas empresas pode ser
mais forte de acordo com o per-
fil de endividamento, fonte de
receita e instrumentos de prote-
ção (hedge). A Petrobras não
conta com este último elemen-
to, porém considera que o fluxo
de caixa oferece um “hedge na-
tural” contra flutuações do câm-
bio em médio e longo prazos,
pois sua receita é dolarizada. O
analista da Ativa Corretora, Ri-
cardo Corrêa, diz que é exata-
mente esse motivo que torna a
valorização cambial um fator
positivo para a Petrobras. “Por
ela ter receita em dólar e o valor
dela estar referenciado em re-
servas de petróleo, que é cota-
do na moeda americana, não há
um efeito tão negativo da valori-
zação cambial”, conta.

Aproximadamente 70% da dí-
vida externa da Petrobras são in-
dexados ao dólar. O montante é
alto, porém o vencimento des-
tes passivos traz um alívio quan-
to ao impacto da valorização no
balanço da companhia: 87% da
dívida externa têm prazo longo
de maturação, sendo que 74%
têm vencimento após 2016. ■

Flávia Furlan
ffurlan@brasileconomico.com.br

Câmbio eleva dívida
da Petrobras em
R$ 12,5 bi desde junho

Elétricas são as mais
Elas possuem a maior dívida
em moeda estrangeira, de
R$ 94 bilhões, mas isso não
significa que todas sofram
pela valorização cambial

“

Volume de recursos comprometidos pela estatal em dólares subiu
de R$ 73,2 bilhões há três meses para R$ 85,7 bilhões em setembro

Neste cenário ruim,
as empresas que
não têm um fator
interessante de curto
prazo sofrem mais.
Isso, por incrível
que pareça,
inclui a Petrobras

Oswaldo Telles
Analista da Banif Corretora
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Flávia Furlan
ffurlan@brasileconomico.com.br

DÓLAR MEXE COM RESULTADO DAS EMPRESAS

Dívida externa das companhias cresce a valor que representa até 14.666,4% do Ebit

Fonte: Economatica

O estudo não abrange 
estratégias de hedge

76 empresas não 
participaram por não 
terem publicado sua 
dívida em moeda 
estrangeira em 
relatórios padrões (ITR) 
entregues à Comissão 
de Valores Mobiliários, 
entre elas Vale do Rio 
Doce, CSN, Gerdau, CCR 
e Usiminas. Estas 
empresas podem 
eventualmente ter as 
informações nas notas 
explicativas que não 
são processadas e 
acompanhadas pela 
Economatica

PARTICIPAÇÃO DO CRESCIMENTO DA DÍVIDA 
SOBRE O LUCRO EBIT DO 2º TRIMESTRE
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seus resultados porque sua recei-
ta também é em dólar. “A compa-
nhia tem mais a receber na moe-
da americana do que a pagar”,
declarou a empresa em comuni-
cado. Já Andreata diz que a Ele-
trobras tem US$ 4,2 bilhões em
recebíveis referentes à hidrelétri-
ca de Itaipu. “A diferença entre
os trimestres de valorização do
dólar vai para o resultado da em-
presa”, afirma.

Atuando no mesmo segmen-
to, a Companhia Energética de
São Paulo (Cesp) é prejudicada
pela valorização cambial, se-
gundo a analista-chefe da Ati-
va Corretora, Luciana Leoca-
dio. “Ela tem forte alavanca-
gem sem hedge”, diz. O analis-
ta da Planner afirma que a Cesp
tem um terço da dívida em
moeda estrangeira, porém é im-
pedida de usar instrumentos
de proteção por uma política
de estado, o que ocorre tam-
bém com a Sabesp. “A Cesp
não tem exposição a derivati-
vo, mas acaba tendo resultado
volátil, visto o tamanho da ex-
posição dela ao dólar”, con-
clui. ■ Com Bloomberg

A dívida externa da OGX
passou de R$ 3,9 bilhões em
junho para R$ 4,6 bilhões
em 21 de setembro, por conta
da valorização cambial.
A empresa teve prejuízo no
segundo trimestre de R$ 129,7
milhões. Sobre esta empresa,
o analista da Banif Corretora,
Oswaldo Telles, diz que o efeito
do câmbio será amenizado
no longo prazo pelos ganhos
em moeda estrangeira. “A OGX
vai ser uma empresa de
petróleo e uma companhia que
tem toda a receita dolarizada”.

A TAM teve uma elevação de
R$ 2,3 bilhões para R$ 2,7
bilhões na dívida em dólar
entre junho e setembro, uma
diferença de R$ 404 milhões,
que representa 14.666,4%
do lucro antes de juro e imposto
de renda (Ebit) no segundo
trimestre. “O primeiro semestre
foi ruim para as companhias
do setor aéreo, pela alta do
petróleo e pelos investimentos
para cobrir gargalos com
funcionários”, diz Leonardo
Nitta, do BB Investimentos.
No caso da TAM, 86% da
dívida da companhia está em
moeda estrangeira.

●

OGX será beneficiada
por receita em dólar

TAM foi prejudicada
pelos resultados

●

EMPRESAS

R$ 3,2 bi
é a diferença da dívida em moeda
estrangeira das elétricas entre
junho e setembro, que considera
valorização cambial no período.

42,2%
é quanto este crescimento
da dívida representa do lucro
antes de juro e imposto
de renda (Ebit) das companhias
no segundo trimestre.

2

1

expostas ao dólar
ENERGIA

Adriano Machado/Bloomberg

Eletrobrastemrecebíveisem
dólarde Itaipuqueneutralizam

efeitodocâmbionadívida

A Kawasaki Motores do Brasil Ltda. CONVOCA os proprietários das seguintes motocicletas Kawasaki, 
Ano / Modelo 2011:

a comparecerem a partir de 21/09/2011 a qualquer Concessionária Autorizada Kawasaki para a 
inspeção do torque dos parafusos de fixação do caliper do freio traseiro e, se necessário, a 
substituição dos parafusos e do suporte do caliper do freio.

Foi constatado que em algumas unidades pode haver falta de aperto dos parafusos de fixação do 
caliper do freio traseiro que, sob condições severas de uso, poderá ocasionar o afrouxamento dos 
parafusos, com a possibilidade de acidentes.

Os endereços e telefones da rede de concessionárias Kawasaki poderão ser obtidos em São Paulo 
pelo telefone 4422-9309 e nas demais localidades pelo 0800-773-1210, ou pela internet: 
www.kawasakibrasil.com

COMUNICADO IMPORTANTE

MODELO

ER-6n

Nº DE SÉRIE DOS CHASSIS COM FINAL SEQUENCIAL

Entre o nº BFS00001 e BFS00068

Ninja 650R Entre o nº BFS00210 e BFS00372

Entre o nº BFS00001 e BFS00050ER-6n ABS

Esta campanha se estenderá até 21/09/2012.
Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus 
consumidores, a Kawasaki adota esta medida e destaca a 
importância do pronto atendimento a esta convocação.
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Reunidos ontem, em Washing-
ton, os ministros representan-
tes das principais economias
emergentes anunciaram que es-
tão considerando oferecer mais
dinheiro ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) ou a outros
organismos financeiros globais
para aumentar o poder de fogo
no combate à crise.

Os ministros de Finanças do
Brics — grupo que inclui Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul — pediram às nações do G20
que ajam rápida e decisivamen-
te para abrandar a crise da dívi-
da da Zona do Euro, do mesmo
modo que combateram a crise fi-
nanceira global de 2008.

O comunicado do grupo res-
salta a crescente preocupação
das principais economias emer-
gentes com a escalada da crise
econômica no mundo desenvol-
vido. O texto também destaca
uma mudança dramática entre
os dois grupos de nações, com
os países em desenvolvimento
oferecendo ajuda financeira pa-
ra amenizar a crise que afeta
países tradicionalmente consi-
derados potências.

O fracasso no combate à tur-
bulência pode levar os proble-
mas de dívida da Zona do Euro
a se transformarem em outra

crise financeira global, que po-
deria engolir as economias
emergentes, alertou o ministro
da Fazenda do Brasil, Guido
Mantega. “Há o risco de que a
crise da dívida de alguns países
se torne outra crise financei-
ra”, afirmou. “Nós enfrenta-
mos a crise de 2008 rapidamen-
te e com ações coordenadas
dentro do G20. Precisamos fa-
zer o mesmo agora.”

Contudo, não está claro co-
mo o dinheiro do Brics vai ser
oferecido às instituições multi-
laterais. No início deste mês,
fontes do governo brasileiro dis-
seram que Mantega proporia ao
grupo disponibilizar bilhões de
dólares ao FMI.

Objeções de Dilma
Ontem, porém, a presidente Dil-
ma Rousseff declarou que o Bra-
sil não está interessado em apli-
car suas reservas internacionais
em um fundo de estabilização
para socorrer a Grécia.

Em comunicado emitido
após o encontro, os ministros
disseram que o apoio financeiro
vai depender das circunstâncias
individuais de cada país. “Há de-
manda interna enorme por re-
cursos para reduzir a pobreza,
então vai haver uma grande ten-

são entre oferecer dinheiro a
uma instituição multilateral pa-
ra restaurar a estabilidade glo-
bal e satisfazer nossas próprias
aspirações domésticas”, disse o
presidente do banco central in-
diano, Duvvuri Subbarao.

Outra ideia sugerida pelo Bra-
sil há poucos dias, de que o
Brics poderia oferecer ajuda di-
reta a países golpeados pela cri-
se europeia por meio da com-
pra de títulos, parece ter tido
pouca repercussão no encon-
tro. “Não foi tão longe”, disse o
ministro de Finanças da África
do Sul, Pravin Gordhan.

Ministros das Finanças e pre-
sidentes de bancos centrais do
Grupo dos 20 se reúnem em Wa-
shington neste fim de semana,
em meio ao crescente receio
que a economia global continua-
rá se desaquecendo e que a crise
da dívida da Grécia possa conta-
minar outros países. O índice
Stoxx Europe 600, representati-
vo das ações de bancos euro-
peus, recuou 4,6% para 214,89
pontos no mercado de Londres,
o menor nível desde julho de
2009. O ministro das Finanças
da França, François Baroin, dis-
se que o G-20 dará uma respos-
ta coordenada à crise da dívida
na Europa. ■ Reuters

Emmanuel Dunand/AFP

Brics debate como ajudar
o FMI a enfrentar a crise

“

PREOCUPAÇÃO

DESTAQUE CRISE FINANCEIRA

Presidente Dilma Rousseff deixou claro, porém, que o Brasil não está interessado em
aplicar suas reservas internacionais em um fundo de estabilização para socorrer a Grécia

Nós enfrentamos
a crise de 2008
rapidamente e com
ações coordenadas
dentro do G20.
Precisamos fazer
o mesmo agora

Guido Mantega
Ministro da Fazenda

A Europa está afiando seu ambi-
cioso plano para recapitalizar
mais de vinte bancos, entre
eles vários espanhóis, que ne-
cessitam de forma urgente de
novos fundos, com os quais po-
derão sobreviver à crise da dívi-
da e evitar um colapso, afir-
mou o comissário europeu de
Mercado Interior, Michel Bar-
nier, ontem em Bruxelas. “Não
podemos excluir a possibilida-
de de que alguns deles recebam
ajuda do Estado”, disse.

Segundo Barnier, a capitaliza-
ção das entidades detectadas
como frágeis deve ser feita pri-
meiramente com meios priva-
dos. Muitos desses bancos acu-
mularam bônus milionários da
Grécia e dos países com proble-
mas da Eurozona (Irlanda, Por-
tugal, Itália e Espanha).

O vice-presidente da Comis-
são Europeia e Comissário Euro-
peu para a Concorrência, o espa-
nhol Joaquín Almunia, admitiu
que “infelizmente” a soma total
dos bancos europeus que neces-
sitam de uma injeção de fundos
pode crescer. Nesse sentido,
Barnier destacou que 16 bancos
que passaram pela prova de re-
sistência agora precisam ser re-
capitalizados. Dentre eles, sete
são espanhois, dois são portu-
gueses, dois gregos, dois ale-
mães e um italiano. Os maiores
são o Banco Popolare italiano, o
português Millennium BCP
(Banco Comercial Português) e
os espanhois Sabadell, Banco
Popular e Bankinter.

A Junta Europeia de Riscos
Sistêmicos, um novo órgão da
União Europeia criado para pre-
venir futuras crises, lançou seu
primeiro alerta sobre os riscos
que ameaçam a estabilidade do
sistema financeiro global. Na
terça-feira, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) reduziu
suas previsões de crescimento
para a Eurozona de 2% a 1,6%
este ano, e de 1,7% a 1,1% em
2012, o que confirma a desacele-
ração do crescimento devido à
crise da dívida soberana na Zo-
na do Euro. ■ AFP

● Comunicado sobre
a reunião ressalta a crescente
preocupação das principais
economias emergentes com
a escalada da crise econômica
no mundo desenvolvido.

● Não está claro como o
dinheiro do Brics vai ser oferecido
às instituições multilaterais.

● Ministros disseram que o
apoio financeiro vai depender
das circunstâncias de cada país.

Europa afia
plano para
salvar bancos

DilmaRousseff,ontemnaONU:
vetoaousodereservas

brasileirasemajudaàGrécia

ZONA DO EURO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.




