
Brics querem capitalizar FMI na crise 

As principais nações emer-
gentes informaram na quinta-
feira que consideram colocar 
dinheiro no Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou outro 
organismo global para elevar 
seu poder de fogo para enfren-
tar a crise financeira. Ministros 
das Finanças do Brics - grupo 
formado por Brasil, Rússia, ín-
dia, China e África do Sul - pedi-
ram que as economias do G-20 
atuem rápida e decisivamente 
para melhorar a crise de dívida 
da zona do euro da mesma ma-
neira como lutaram na crise fi-
nanceira mundial de 2008. 

Um fracasso agora em resol-
ver a crise da dívida soberana 
na zona do euro poderia levar a 
uma outra crise financeira glo-
bal, afirmou o ministro da Fa-
zenda brasileiro, Guido Mante-
ga. "Há o risco de que a crise da 
dívida de alguns países se torne 
outra crise financeira", afirmou 
ele a jornalistas em coletiva 

com outros ministros e presi-
dentes de bancos centrais do 
Brics. "Nós enfrentamos a crise 
de 2008 rapidamente e com 
ações coordenadas dentro do 
G-20. Nós precisamos fazer o 
mesmo agora." 

UNIÃO. Os países ricos atingidos 
pela crise, à frente Estados Uni-
dos e países da zona euro, preci-
sam coordenar suas medidas 
econômicas e apresentar uma 
frente política unida, conside-
rou na quinta-feira a presidente 
do Brasil, Dilma Rousseff, em 

uma coluna no jornal britânico 
Financial Times. 

"Se quiserem vencer a crise, 
as maiores economias do mun-
do precisam dar sinais claros de 
coesão política e de cooperação 
macroeconômica", escreveu 
Dilma, no mesmo dia em que 
teve início em Washington as 
reuniões do G-20, grupo que 
reúne os países emergentes. 
"Não haverá retorno à confian-
ça ou crescimento sem uma 
maior cooperação dentro do G-
20", declarou Dilma. 

Os países que formam o gru-

po chamado Brics se reuniu na 
quinta-feira durante as assem-
bléias do FMI e do Banco Mun-
dial, para discutir uma forma 
de ajudar a Zona Euro, que vive 
uma crise da dívida soberana. 

Uma coordenação maior é 
"vital para a Europa", acredita 
Dilma. A presidente do Brasil 
reiterou a posição do País sobre 
o mercado de câmbio, já que, 
segundo a posição brasileira, al-
guns países, principalmente os 
Estados Unidos, mantêm suas 
moedas artificialmente fracas. 

"As economias que emitem 
suas moedas das reservas (como 
os EUA) geram liquidez interna-
cional sem se preocupar com o 
bem comum. Eles recorrem a ta-
xas de câmbio (de suas moedas) 
desvalorizadas para garantir sua 
parte no mercado mundial em 
matéria de comércio", segundo 
Dilma Em seu discurso de abertu-
ra da 66a Assembleia Geral da 
ONU, Dilma considerou que o 
contexto econômico mundial é 
extremamente delicado. A ut
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23, 24 e 25 set. 2011, Seudinheiro, p. B-10. 




