
AJUDA DOS EMERGENTESAJUDA DOS EMERGENTES DOS EMERGENTESOS M G

Uma das ajudas  
que as economias 
emergentes podem  
dar para resolver  
a crise internacional  
é investir em empresas 
dos países com 
dificuldades  
de financiamento.  
Os programas  
de privatizações  
que vários países  
do euro estão 
implementando são 
uma boa oportunidade;

Aplicar reservas   
em ativos da Europa, 
diversificando  
os investimentos  
que estão sobretudo 
concentrados  
no Tesouro americano;

Os países com 
excedentes na balança 
de transações correntes 
podem também 
estimular a procura 
doméstica, promovendo 
as suas importações;

Permitir alguma 
apreciação da moeda, 
de forma a reduzir  
os desequilíbrios 
internacionais 
provocados pelo câmbio 
e limitando a sua 
interferência  
no comércio

Ainda que o representante euro-
peu no FMI defenda a ajuda dos
emergentes à Zona do Euro isso
não estaria em debate, por ora,
segundo declaração dada no
fim de semana pela ministra es-
panhola da Economia, Elena Sal-
gado, ao comentar as propostas
procedentes do Brics.

“Nada disto está sobre a me-
sa”, declarou Elena Salgado so-
bre a possibilidade de um auxí-
lio direto destes países emergen-
tes ao Fundo Europeu de Estabi-
lidade Financeira (FEEF).

O grupo dos emergentes re-
velou na sexta-feira, após uma
reunião de seus ministros das
Finanças, que analisa “um

Se o Brasil quiser ajudar a resol-
ver a crise internacional, con-
forme tem garantido o governo
brasileiro, deverá ampliar sua
exposição ao risco nos investi-
mentos externos. “Defendemos
que os países do Brics — Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul —, que têm muitas reservas,
invistam em diferentes tipos de
ativos por todo o mundo, e não
apenas em ativos sem risco”,
afirmou Antonio Borges, dire-
tor do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) para a Europa.
“Mas a realidade é que estes paí-
ses são muito conservadores e
investem de forma despropor-
cional no Tesouro americano”.

O Brasil também poderia
aproveitar o momento para
comprar empresas portuguesas,
conforme sugeriu o FMI, no en-
contro anual com o Banco Mun-
dial. “O Brasil pode transformar-
se num bom exemplo de como
as economias emergentes po-
dem ajudar a resolver a crise”,
garantiu Antonio Borges, desta-
cando que, para isso, basta apro-
veitar o momento que a econo-
mia portuguesa atravessa.

“Portugal tem um programa
de privatizações que pode ter
um impacto muito grande na di-
minuição do endividamento do
estado”, explicou o representan-
te do FMI. “O Brasil pode usar is-
so para entrar na Europa e, se is-
so acontecer, vai ser muito
útil”, defendeu Borges.

A questão sobre como as eco-
nomias emergentes podem aju-
dar a evitar uma nova grande re-
cessão econômica está cada vez
mais em cima da mesa. Primei-
ro, o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, sugeriu disponibili-
zar ajuda à Zona do Euro. Na se-
mana passada, a presidente Dil-
ma Rousseff voltou a sublinhar
essa intenção na Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações
Unidas (ONU). Este fim de se-
mana os líderes do FMI e do Ban-

co Mundial repetiram a impor-
tância da cooperação entre to-
das as economias.

“Os países com excedentes
em conta corrente podem aju-
dar a equilibrar a economia in-
ternacional, aumentando a sua
procura interna. Alguma apre-
ciação da sua moeda também
não faria mal. A mensagem é
clara”, disse Christine Lagarde,
diretora-geral do FMI, em con-
ferência de imprensa.

“Mas ainda não vimos algo
ser feito”, notou Antonio Bor-
ges, referindo-se tanto ao Bra-
sil, como a outros emergentes
que também já prometeram
ajuda, como a China. A outra
opção, que traria uma solução
mais imediata para o estrangu-
lamento financeiro da Zona
do Euro não reúne tanta unani-
midade entre os líderes inter-
nacionais: a diversificação
das reservas monetárias des-
tes países para outros ativos,
que não o dólar.

Na semana passada, o presi-
dente do Banco Central (BC),
Alexandre Tombini, recusou a
implementação de “diretivas
muito restritas” sobre a forma
de aplicação das reservas das
economias emergentes. Tombi-
ni argumentou, num encontro
dos presidente dos bancos cen-
trais dos países de língua oficial
portuguesa realizado em Lis-
boa, que a cooperação deve exis-
tir, mas que “em última análise
é uma questão de soberania”
deixar espaço para que cada
país decida como quer aplicar
as suas poupanças.

As declarações de Tombini fo-
ram uma resposta à pressão que
tem sido criada nos vários fó-
runs internacionais — o tema
também marcou os encontros
do G20 — para que os emergen-
tes apliquem ativos em obriga-
ções de outros países, estimu-
lem o consumo dos seus merca-
dos domésticos e invistam
mais, de forma a corrigir os
atuais desequilíbrios da econo-
mia internacional. ■

Margarida Peixoto, de Washington
margarida.peixoto@economico.pt

Editor-executivo: Gabriel Sales gsales@brasileconomico.com.br

Socorro à Europa requer
maior exposição ao risco

Espanha
Ministra espanhola da Economia,
Elena Salgado, afirmou que é
preciso que a Europa confie na
suficiência de seus recursos

DESTAQUE CRISE FINANCEIRA

“

RESERVASBRASILEIRAS

Diretor do FMI defende que países do Brics que têm muitas reservas invistam em
diferentes tipos de ativos por todo o mundo e não apenas em títulos mais seguros

● O acúmulo desse valor se
deu pelos sucessivos superávits
no comércio internacional
(exportações maiores que as
importações) e pela entrada de
investimentos externos no país.

A realidade é que
estes países são muito
conservadores e
investem de forma
desproporcional no
Tesouro americano

Antonio Borges
Diretor do FMI

● US$ 350 bilhões é
o valor estimado da
poupança brasileira,
parte da qual poderia ser
aplicada em papéis dos
países da Zona do Euro.

● Quando dólares entram no
país por investimentos em ações,
pertencem a quem vendeu as
ações. Quando entram por aporte
em títulos bancários, pertencem
aos bancos que os venderam.

RECUSA
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O ex-ministro das Relações
Exteriores e professor da Uni-
versidade de São Paulo (USP)
Celso Lafer comenta a possibi-
lidade de o Brasil injetar di-
nheiro nos países da Zona do
Euro para contribuir para o
controle da crise.

Que tipo de ajuda o governo
brasileiro pode dar à Europa?
Foi uma hipótese que o governo
brasileiro levantou — e não foi o
único, visto que os outros inte-
grantes do G20 também o fize-
ram. É um assunto para ser estu-
dado e não para ser desconside-
rado, já que a crise do euro afe-
ta a todos. Um país com um nú-
mero expressivo de reservas,
como é o caso do Brasil, pode
dar essa contribuição.

E como essa ajuda poderia
ser dada?
É difícil dizer, mas talvez a
compra de títulos seja um as-
sunto a ser estudado. Não que-
ria adiantar informação sobre
um assunto em que eu não pos-
so dizer nada de muito preci-
so. As hipóteses são essas e são
as mais urgentes.

Antônio Borges, diretor
do FMI, frisou que seria
útil que economias como
o Brasil comprassem
mais empresas, aproveitando
os programas de privatização,
como o português.
O senhor concorda?
Sim. Cada caso é um caso, mas
concordo. Há relações impor-
tantes entre o Brasil e Portu-
gal. Portugal também fez uma
série de investimentos no Bra-
sil. Dentro desse mundo globa-
lizado é razoável que o Brasil
corresponda.

No que se refere às
taxas de câmbio…
Essa é uma grande preocupa-
ção no Brasil. O desalinhamen-
to das taxas de câmbio é um as-
sunto indispensável a ser trata-
do. A falta de alinhamento na
escala em que está atualmente
significa que todas as negocia-
ções comerciais, ou tudo aqui-
lo que foi comercialmente ne-
gociado se vê erodido e elimi-
nado. Foi por isso que o Brasil

entrou com pedido na Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC) para que este assunto
fosse discutido.

Se a China não ceder
em relação a este tema,
o que o Brasil pode
fazer para se proteger?
Existem intervenções que o
Banco Central pode fazer, mas
elas são pequenas diante da
magnitude do problema. O pro-
blema se coloca em relação à
China e também em relação
aos Estados Unidos. E é melhor
encarar isso multilateralmente
do que por meio de ações unila-
terais, que são sempre peque-
nas diante da magnitude do
problema. ■ M. P.

Na avaliação do Fundo
Monetário Internacional,

o Banco Central Europeu seria
a única instituição atualmente
capaz de soar o alarme
dos mercados contra a crise.

apoio, via FMI e outras institui-
ções financeiras internacio-
nais, para enfrentar os desafios
à estabilidade financeira mun-
dial, em função das circunstân-
cias de cada país”.

Os ministros do grupo, entre
eles o brasileiro Guido Mantega,
se mostraram partidários deste
tipo de ajuda. “A questão está
na necessidade de confiarmos
na suficiência das nossas ferra-
mentas. Temos que confiar na
absoluta suficiência do FEEF”,
disse a ministra espanhola.

A pressão nos mercados tem
crescido nas últimas semanas
diante de um eventual calote da
Grécia, enquanto não se mate-
rializa a aprovação do acordo
de ajuda, firmado em 21 de ju-
lho, por parte dos parlamentos
europeus. “É urgente que se eli-
mine o quanto antes esta insta-

bilidade nos mercados de dívi-
das”, destacou. A Alemanha de-
fendeu a criação do Mecanismo
Europeu de Estabilidade, que
poderia substituir o FEEF. A Es-
panha estaria de acordo com a
ideia, “caso todo mundo (da Zo-
na do Euro) concorde”.

Em abril deste ano, Portugal
se tornou o terceiro país da Zona
do Euro, depois de Grécia e Ir-
landa, a pedir a ajuda da União
Europeia e do FMI para fazer
frente à sua dívida. O primeiro-
ministro português, Pedro Pas-
sos Coelho, prometeu no fim
de semana se manter firme nas
reformas exigidas por seus cre-
dores. Portugal já passou por
uma série de medidas, que re-
sultaram na elevação dos pre-
ços dos transportes, das tarifas
de gás e luz e cortes no funcio-
nalismo público. ■ AFP

Ministro da Fazenda,
Guido Mantega, afirmou

que medida cambial é feita
para “colocar e tirar”.
Mas analistas ainda veem
que real está subavaliado.

Alta do dólar pode impedir
novas quedas dos juros

e levar o Banco Central a
interromper afrouxamento
monetário se a moeda americana
mantiver trajetória crescente.

● ●●

Henrique Manreza

diz não precisar de ajuda

Lafer aposta
em compra
de títulos

➤

Joshua Roberts/Bloomberg

➤

A Alemanha
defendeu a criação do
Mecanismo Europeu
de Estabilidade, que
poderia substituir
o Fundo Europeu
de Estabilidade
Financeira (FEEF)

➤

“Portugal também fez uma
série de importantes
investimentos no Brasil.
Dentro desse mundo
globalizado é razoável
que o Brasil corresponda“

LEIA MAIS

Ex-chanceler também aponta a ajuda a
Portugal como uma possibilidade para o Brasil

AntonioBorges,doFMI,
defendequeoBrasil invista
emempresasportuguesas

ENTREVISTA CELSO LAFER Chanceler
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EFEITO CASCATA

Em quanto a alta do dólar pode 
afetar a inflação

FECHAMENTO - R$/US$

Fontes: BM&FBovespa, CMA e Brasil 
Econômico 

4º TRIMESTRE

DÓLAR MÉDIO, EM R$
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As novas projeções de piora na in-
flação nacional em função da re-
cente desvalorização cambial ain-
da não foram oficializadas pelas
consultorias porque o excesso de
volatilidade no curto prazo não
permite, mas as contas com viés
de alta estão na mesa, à espera do
novo patamar de estabilidade da
moeda. No pior cenário desenha-
do pela Tendências Consultoria,
com o dólar médio a R$ 2, duran-
te o quarto trimestre, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IP-
CA) pode fechar 2011 em 7,21%.

É claro que ainda é cedo para
falar nos impactos da apreciação
do dólar na inflação tendo em vis-
ta que não se pode prever em
qual patamar a taxa de câmbio se
estabiliza, nem por quanto tem-
po. Mas se continuar a derrocada
recente do real, o Banco Central
corre o sério risco de ver inviabili-
zada a política de afrouxamento
monetário que mal começou.

No modelo utilizado pela Ten-
dências Consultoria para o impac-
to da variação cambial nos pre-
ços (o chamado pass through) a
relação é a seguinte: o impacto
de uma desvalorização de 1% no
câmbio é de 0,05 ponto percen-
tual na inflação. Dessa forma, se
o dólar médio permanecer em
R$ 1,60 no quarto trimestre do
ano, a projeção do IPCA de 2011
permanece como está hoje na
Tendências: 6,60%. Se o dólar
médio ficar em R$ 1,70, o IPCA so-
be para 6,77%; na pior hipótese
— dólar a R$ 2 — a inflação oficial
fecha o ano em 7,21%.

De forma geral, todos os pro-
dutos comercializáveis (os trada-
bles) acabam ficando mais caro
com a desvalorização cambial,
mas de forma lenta e difusa, diz
o analista da Tendências Consul-
toria, Thiago Curado. “Agora, o
principal canal de transmissão
na economia brasileira é via pre-
ços agrícolas, especialmente em
commodities como soja, milho
e trigo que são insumos impor-
tantes da cadeia alimentícia.
Nesses preços a defasagem é pe-
quena e em um mês já começam
a afetar o IPCA.”

O economista-chefe da Austin
Rating, Alex Agostini, fez outra
conta. Segundo ele, o IPCA englo-
ba cerca de 80 itens com alguma
sensibilidade à variação cambial
que, no conjunto, pesam em tor-
no de 23,3% no indicador. No
modelo elaborado por ele, se o
câmbio médio sair do patamar de
R$ 1,60 para R$ 1,70 o impacto se-
ria de 1,5 ponto percentual no IP-
CA de setembro. “É preciso consi-
derar que esse patamar alto consi-
dera que todo o grupo tenha im-
pacto de 100% da variação do dó-
lar, o que não é real. Além disso,
o resultado final também tem o
impacto de forças que empurram
o resultado para baixo”, observa.

Agostini projeta o IPCA de se-
tembro em 0,55%, mas aguarda
a divulgação do IGP-M na próxi-
ma semana para uma possível re-
visão. “O IGP-M tem dois terços
dos preços sensíveis a câmbio e
dependendo do que vier pode-
mos revisar o IPCA de setembro
para 0,60%. Para o analista inter-
nacional da Cruzeiro do Sul Cor-
retora, Jason Vieira, é cedo para
revisar projeções de inflação ten-
do em vista a volatilidade recen-
te — na sexta-feira, por exem-
plo, o dólar fechou em baixa de

3,48%. “Mas se o processo de al-
ta do dólar se estender para os úl-
timos meses do ano a situação se
complica”, diz Vieira, ao apontar
que a atual projeção de 6,6% pa-
ra o IPCA do ano pode ganhar
mais 0,5 ponto percentual se o
dólar médio ficar em R$ 1,95 no
último trimestre do ano.

Flávio Serrano, economista-sê-
nior do Banco do Espírito Santo
(BES), acredita que a disparada
do dólar — no mês já subiu
14,81% — pode ter impacto sim
na inflação porque , por enquan-
to, não há a contrapartida das
commodities que continuam su-
bindo. “O câmbio tem mais esta
influência no curto prazo para os
próximos 3 a 12 meses”, prevê.

Para ele, a piora nos preços dos
alimentos e bens comercializáveis
deixa a inflação num patamar bas-
tante desconfortável. “Não é agra-
dável”, diz o economista, lem-
brando que os alimentos represen-
tam 20% do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). Além
disso, lembra Serrano, há a possi-
bilidade de uma propagação pa-
ra a inflação de serviços que co-
meça a se acomodar. “Não conse-
guimos conter esta alta ainda”. ■

Colaborou Priscila Dadona

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

●
MERCADO

Antonio Cruz/ABr

Alta do dólar
pode impedir
novas quedas
dos juros

O presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, disse na
que a instituição está atenta à
evolução do mercado de câmbio e
tem os instrumentos necessários
para garantir que ele funcione da
forma adequada. “Toda vez que
nós sentirmos a necessidade de
entrar no mercado, o BC estará
lá para assegurar a tranquilidade
do seu funcionamento”, disse
ele, que participou de evento
promovido pela Câmara de
Comércio Brasil-Estados Unidos,
em Washington. Agência Brasil

Para analistas, se moeda continuar
subindo, Banco Central pode interromper
a política de afrouxamento monetário

✽

DESTAQUE CRISE FINANCEIRA

BCdizquevaigarantir
obomfuncionamento

Mantegadizque
criseeuropeiavaise
alastrarpelomundo

6 Brasil Econômico Segunda-feira, 26 de setembro, 2011



A alta volatilidade cambial re-
cente fez acender o sinal de aler-
ta em Brasília e o próprio minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega,
sinalizou na última sexta-feira,
em Washington, que medidas
regulatórias “são feitas para co-
locar e tirar” (leia acima). A fala
do ministro não vem à toa pois
as medidas cambiais adotadas

nos últimos meses pela equipe
econômica, com o intuito de se-
gurar a excessiva valorização
do real frente ao dólar, agora
ajudaram no derretimento mais
rápido da moeda.

Mas a recente desvalorização
do real ante o dólar pode não se
sustentar no longo prazo. Segun-
do João Ferreira, sócio-diretor da
Futura Corretora, além de ser
uma das moedas mais negocia-
das do mundo, na relação com
seus pares, está hoje subavaliada.

Ferreira informa que a perda
recente da divisa brasileira é
quase o dobro da registrada por

outras moedas de países emer-
gentes. Enquanto uma cesta de
moedas tem desvalorização de
aproximadamente 7% em se-
tembro, o real perde 12,90%,
até a última sexta-feira.

“O real está devendo uma
queda, o natural seria encostar
nesta cesta de moedas”, afirma
Ferreira, para quem o dólar de-
ve voltar no curto prazo a ser ne-
gociado a R$ 1,70.

Na visão de Marcos Forgione,
diretor da Valorisa Corretora,
esta disparada do dólar é uma
movimentação efêmera, por
causa da piora no sentimento

econômico mundial, em espe-
cial com Europa e Estados Uni-
dos. “Tá todo mundo migrando
para o dólar como proteção, as-
sim que tudo se acalmar, o real
vai voltar a subir e devolver es-
tas perda”, acredita.

Na última sexta-feira, o dia foi
de recuperação de parte do espa-
ço perdido pelo real ante o dólar.
A moeda americana fechou em
queda de 3,24%, negociada a
R$ 1,8385. O movimento, no en-
tanto, pode ter sido apenas um
ajuste de curto prazo antes de
mais turbulência no começo nes-
ta semana. ■ Com Reuters

O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, disse que não há ain-
da decisão de retirar a recente
cobrança de 1%, via Imposto so-
bre Operações Financeiras
(IOF), em derivativos de câm-
bio, mas sinalizou que esse mo-
vimento pode ocorrer. Ao ser
questionado se o governo consi-
dera voltar atrás sobre esses de-
rivativos, Mantega respondeu:
“Nós estabelecemos medidas re-
gulatórias que são feitas justa-
mente para isso, que são feitas
para colocar e tirar. Nós temos
vários tributos dessa natureza.
Muitas vezes nós colocamos e
depois, quando não é necessá-
rio, nós tiramos”, afirmou ele.

“Estamos sempre olhando to-
das as possibilidades, mas não
há nenhuma decisão tomada.”

No final de julho passado, o
governo anunciou que estava ta-
xando as posições vendidas lí-
quidas dos investidores no mer-
cado futuro, numa ação para evi-
tar mais valorização do real fren-
te ao dólar naquele momento. A
moeda americana caminhava
para o patamar de R$ 1,50.

Uma fonte da equipe econô-
mica havia dito que a recente al-
ta do dólar, que chegou a acumu-
lar 20% neste mês e ultrapassar
o patamar de R$ 1,90, acendeu
um “alerta importante” sobre a
inflação. E, diante dessa forte
volatilidade, que havia “muita
munição guardada para ser usa-
da ou para ser retirada”, referin-
do-se às medidas cambiais ado-
tadas nos últimos meses. Mante-
ga, que participou na sexta-fei-
ra de evento com investidores
em Washington (EUA), disse ain-
da que a fraqueza recente do
real se deve a mudanças em posi-
ções no mercado de derivativos,
e não por saída de dólares.

O ministro afirmou ser im-
portante o Brasil manter a soli-
dez fiscal em meio à turbulên-
cia mundial. “É importante, no
momento em que vários países
sofrem de debilidade fiscal, que
o Brasil tenha uma situação fis-
cal sólida, de modo que, dimi-
nuindo gasto corrente, tenha-
mos mais espaço para aumen-
tar investimentos e que a taxa

de juros — que é muito alta —
possa cair”, disse ele. Mantega
afirmou ainda que há espaço pa-
ra afrouxar a política monetá-
ria mesmo se a crise global pio-
rar. Mas, segundo o ministro,
há o risco de que a crise de dívi-
da soberana em países euro-
peus, como a Grécia, resulte
em uma nova crise financeira,
afetando os bancos europeus e

com reflexos em todo o mundo.
“É uma crise que se irradiará pe-
lo mundo, não ficará circunscri-
ta à União Europeia.”

O ministro voltou a dizer que
o Brics (grupo formado por Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África
do Sul) e o G20 estão dispostos a
ajudar, mas que até agora não
houve um pedido específico por
parte da Europa. ■ Reuters

Especialistas veem real subavaliado

Medida cambial é feita para
“colocar e tirar”, diz Mantega

Moeda brasileira perde valor
com mais velocidade em relação
a outras divisas de emergentes

Para o ministro, muitas vezes,
tributos são criados, por
uma questão de necessidade,
mas retirados depois

“

Moeda americana
inicia a semana
negociada a
R$ 1,8385, após
perder 3,24%
de valor na
última sexta-feira

Otimista, ministro
diz que ainda há
espaço para afrouxar
a política monetária
mesmo se a crise
global piorar

Nós estabelecemos
medidas regulatórias
que são feitas
justamente para isso,
para colocar e tirar.
Temos vários tributos
dessa natureza.

Estamos sempre
olhando todas as
possibilidades,
mas não há
nenhuma decisão
tomada (sobre
IOF em derivativos
de câmbio)

É importante, no
momento em que
vários países sofrem
de debilidade fiscal,
que o Brasil tenha
uma situação
fiscal sólida

Guido Mantega
Ministro da Fazenda

Priscila Dadona
pdadona@brasileconomico.com.br
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O Banco Central Europeu (BCE)
seria hoje a única instituição po-
derosa o bastante para “alar-
mar” os mercados financeiros e
evitar que a crise da dívida da
Zona do Euro cause mais danos
à economia global, segundo in-
formou ontem uma autoridade
sênior do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI).

Antes de uma importante reu-
nião na tarde de domingo entre
a diretora-gerente do FMI,
Christine Lagarde, e o ministro
da Economia da Grécia, autori-
dades discutiam como fortale-
cer o sistema bancário da Euro-
pa e manter a crise sob controle.
O FMI informou que o fundo de
resgate da União Europeia não
poderia combatê-la sozinho.

“É muito importante que veja-
mos uma combinação do BCE e
do Instrumento de Estabilidade
Financeira Europeia (EFSF, na si-
gla em inglês)”, disse Antonio
Borges, diretor do departamento
europeu do FMI, referindo-se ao
fundo de resgate de ¤$ 440 bi-
lhões (US$ 594 bilhões).

“O BCE é o único agente que
pode realmente alarmar os mer-
cados”, acrescentou — uma con-

sideração essencial, pois investi-
dores estão cada vez mais céti-
cos em acreditar que a Grécia
pode evitar um default e que for-
muladores de políticas podem
afastar o risco de crise.

Analistas afirmam que, com
esse valor, o fundo de resgate
será insuficiente caso a crise se
espalhe para além de Grécia,
Portugal e Irlanda para econo-
mias muito maiores como Itá-
lia ou Espanha.

A Alemanha tem se mostrado
relutante em colocar mais de
seu próprio dinheiro para refor-
çar o fundo e, em vez disso, vol-
tou seu foco para maneiras de
elevar os fundos já existentes,
possivelmente por meio do BCE.

A maior autoridade financei-
ra da UE, Olli Rehn, disse no sá-
bado que quanto antes os go-
vernos da região atribuírem
mais poderes ao EFSF, a aten-
ção se voltará para decidir co-
mo obter mais impacto com o
dinheiro existente.

Analistas estimam que o fun-
do de resgate precisaria subir pa-
ra ao menos ¤ 2 trilhões para pro-
teger Itália e Espanha caso a cri-
se se espalhe. ■ Reuters

Permitir que a Grécia entre em
default agora destruiria a con-
fiança dos investidores na Zo-
na do Euro e poderia disparar
um contágio semelhante ao
ocorrido após o colapso do
Lehamn Brothers em 2008, se-
gundo a chanceler alemã, An-
gela Merkel. “Precisamos to-
mar medidas que possamos
controlar”, disse Merkel, fa-
zendo um paralelo entre a si-
tuação de dívida da Grécia e do
Lehman, cuja falência ajudou a
disparar a crise financeira glo-
bal há três anos.

“O que não podemos fazer é
destruir a confiança de todos
os investidores e termos uma
situação na qual eles possam di-
zer que se fizermos isso pela
Grécia, faremos também pela
Espanha, pela Bélgica ou por
qualquer outro país. Então, ne-
nhuma pessoa colocaria mais
dinheiro na Europa.”

Em entrevista sobre a crise
da Zona do Euro, concedida ao
popular apresentador de talk
show Guenther Jauch, Merkel
disse que confia na avaliação
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) sobre como lidar com
a Grécia. Enquanto o FMI esti-
ver convencido de que a dívida
da Grécia é sustentável, Merkel
disse que apoiará esta posição.

Votação sobre resgate
A chanceler alemã também dei-
xou claro que não considera
uma votação parlamentar na
Alemanha na quinta-feira, so-

bre o mecanismo de resgate da
Zona do Euro, como “vai ou ra-
cha” para seu governo.

Uma vez que partidos de
oposição estão apoiando a con-
cessão de novos poderes para o
Instrumento de Estabilidade Fi-
nanceira Europeia, a aprova-
ção da medida não está em dú-
vida. Mas alguns políticos ale-
mães sugeriram que, se Merkel
falhar em conquista a maioria
entre os partidos conservado-
res de sua coalizão, ela deverá
dissolver o parlamento e con-
vocar novas eleições.

Merkel afirmou que está “as-
sustada” com a falta de progres-
so do G20 na formação de um
consenso sobre regulação de ban-
cos e para lidar com o problema
de instituições financeiras dema-
siadamente grandes. ■ Reuters

Fabrizio Bensch/Reuters

Merkel compara
Grécia à crise do
Lehman Brothers

Só BCE pode fazer
soar sinal de alerta

Para FMI, o Banco
Central Europeu
é o único agente
que pode realmente
alarmar os mercados

Chanceler alemã diz que default
grego destruiria confiança de
investidores, como em 2008

Enquanto o FMI
estiver convencido
de que a dívida da
Grécia é sustentável,
Merkel disse que
apoiará esta posição

O FMI declarou ontem que uma missão vai retornar à Grécia “provavelmente nesta
próxima semana” para acompanhar o programa de ajuda ao país coordenado pela
instituição e pela União Europeia. O anúncio veio depois de uma reunião entre a
diretora-gerente do FMI,ChristineLagarde, e o ministro grego das Finanças,
Evangelos Venizelos, em Washington. Venizelos afirmou que medidas tomadas por
Atenas melhoraram a situação financeira do país, mas que são necessárias novas
ações. “Se não fizermos sacrifícios, nossa soberania ficará em jogo”, disse ele . Um
representante do governo grego afirmou que o FMI aguarda um compromisso por
escrito da Grécia antes que uma missão de inspetores internacionais retorne a Atenas.

Avaliação é do FMI, que afirma ainda que o fundo de resgate da
União Europeia não teria como solucionar a situação sozinho

DESTAQUE CRISE FINANCEIRA

RETORNO À TRAGÉDIA GREGA

Joshua Roberts/Bloomberg

Merkeldefendeumedidas
urgentesparacontrolar
oriscodecalotegrego

8 Brasil Econômico Segunda-feira, 26 de setembro, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.


	B1.2
	e1



