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O líder do Partido Verde alemão,
Cem Oezdemir, que participou
de uma reunião com a chanceler
Angela Merkel ontem, afirmou
que ela disse aos presentes que o
desconto no valor dos títulos do
governo da Grécia detidos por
investidores privados (haircut)
deve ficar entre 50% e 60%.

Merkel também teria dito que
o Fundo Europeu de Estabiliza-
ção Financeira (Feef) deve ser

alavancado a mais de€ 1 trilhão.
A informação condiz com a maté-
ria publicada pela Associated
Press, que além de Oezdemir ci-
ta o líder do Partido Social Demo-
crata, Frank-Walter Steinmeier.

A chanceler teria dito ainda
aos parlamentares na reunião
que os bancos europeus preci-
sam levantar cerca de € 100 bi-
lhões em capital, como parte de
um plano de recapitalização de
instituições consideradas siste-
micamente relevantes. O plano

envolve cerca de 90 bancos que
participaram dos testes de es-
tresse em julho. Do total, os ban-
cos da Alemanha precisariam de
€ 5,5 bilhões em capital extra.

Os líderes europeus também
estariam preocupados com pos-
síveis casos de corrupção no pro-
cesso de privatização que o go-
verno da Grécia vai realizar, se-
gundo as informações de Merkel
repassadas por Oezdemir. Para
evitar fraudes e garantir o máxi-
mo de lucro possível com a ven-

da de ativos estatais, a cúpula da
União Europeia estuda criar um
órgão de fiscalização internacio-
nal que supervisione o processo.

Novo fundo. A Europa pode pe-
dir ao Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) que crie um novo
fundo especial para ajudar a so-
lucionar a crise da dívida na zo-
na do euro, afirmou uma fon-
te. A ideia é uma das opções
analisadas por autoridades eu-
ropeias para impedir que a cri-

se chegue às maiores economias
da zona do euro. O FMI teme
que uma ação insuficiente dos lí-
deres europeus coloque a econo-
mia global em recessão e desen-
cadeie nova crise global.

As autoridades europeias ana-
lisam várias maneiras de permi-
tir que um fundo recém-criado
compre ou assegure bônus de

países como Itália e Espanha e
captem dinheiro para ancorar o
capital de bancos em dificulda-
des. Uma das opções seria pedir
ao FMI que administre o fundo
de crise. Considera-se que o en-
volvimento do FMI daria mais le-
gitimidade do que se a Europa o
criasse e administrasse.

Funcionários europeus já es-
tão sondando o interesse de po-
tenciais participantes, inclusive
países como o Brasil e a China, o
setor privado e fundos sobera-
nos, disse a fonte. O financia-
mento poderia vir também do
Feef, com € 440 bilhões. / DOW
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Merkel fala em corte de até 60% da dívida grega

OMC debaterá câmbio a pedido do Brasil
Pela primeira vez, Organização Mundial do Comércio vai realizar um seminário para discutir impacto do câmbio no comércio internacional
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Estadão no tablet:
vídeo traz análise
sobre o fundo de
resgate da Europa

Anne Warth

O Brasil conseguiu aprovar na
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) a realização de
um seminário para discutir a
relação entre câmbio e comér-
cio internacional. Será a pri-
meira vez que a OMC vai deba-
ter a questão cambial, assunto
até então proibido no órgão.

A aprovação da proposta brasi-
leira, apresentada ao Grupo de
Trabalho sobre Comércio, Dívi-
da e Finanças, ganha importân-
cia por ter recebido apoio de to-
dos os membros do grupo, inclu-
sive Estados Unidos e China. “Es-
tamos superando um tabu, que é
o de não se falar em taxas de câm-
bio na OMC. Evidentemente, há
disposição dos membros em co-
locar o assunto em pauta”, disse
o embaixador do Brasil na OMC,
Roberto Azevedo.

O seminário deve ser realiza-
do no primeiro trimestre de
2012, mas ainda não tem local de-
finido, formato ou teor. A ideia é
convidar membros dos gover-
nos, setor privado e acadêmicos
de vários países, Banco Mundial,
Fundo Monetário Internacional
(FMI) e Conferência das Nações

Unidas para Comércio e Desen-
volvimento (Unctad), entre ou-
tros, para aprofundar a discus-
são. Azevedo comemorou a deci-
são. “Dentro do gradualismo das
decisões da OMC, não podía-
mos esperar um resultado me-
lhor dessa reunião.”

Para especialistas consulta-
dos pela Agência Estado, a aprova-
ção da proposta brasileira repre-
senta o reconhecimento de que
o câmbio é um problema que afe-
ta as relações comerciais. Até en-
tão, o consenso entre os países-
membros era de que a OMC não
era o fórum adequado para discu-
tir a questão cambial.

Avaliar as causas que levaram
ao desalinhamento do câmbio,
para a maioria dos membros, ain-
da é uma competência do FMI,

mas a OMC pode e deve exami-
nar os impactos da oscilação
cambial no comércio – desde
que não entre no mérito dos mo-
tivos que causaram a situação.

Também segundo os analis-
tas, não há consenso entre os paí-
ses sobre a criação de regras para
a questão. Pelo contrário, há até
ceticismo, já que a OMC não edi-
ta novas normas sobre qualquer
tema há 16 anos. Mas a aprova-
ção do seminário é vista como
condição necessária para susci-
tar a questão – embora o evento,
em si, não seja suficiente.

Para o ex-ministro do Desen-
volvimento Miguel Jorge, trata-
se de uma “decisão histórica” da
OMC. “Embora seja apenas o co-
meço, só o fato de a OMC ter acei-
tado discutir o assunto é impor-
tantíssimo. Isso sinaliza uma
boa vontade da OMC em discu-
tir o assunto, algo que nunca
aconteceu”, afirmou.

O embaixador Rubens Barbo-
sa ressaltou que a decisão da
OMC é “um passo na direção cor-
reta”, mas ponderou: “Não deve-
mos esperar nenhum resultado
imediato. É um processo longo,
que está apenas começando”.

Emborao Brasil tenha legitimi-

dade para levantar discussões so-
bre a questão cambial, há descon-
fiança dos membros da OMC so-
bre as reais intenções do País. A
elevação, pelo Brasil, do Impos-

to sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) em 30 pontos porcen-
tuais para carros importados,
uma violação clara dos princí-
pios da OMC, foi mal recebida

pelos membros da OMC. A ava-
liação é de que o País ficou estig-
matizado e terá de reconquistar
a confiança para liderar discus-
sões sobre o câmbio.

Comemoração. ‘Não podíamos esperar um resultado melhor dessa reunião’, disse Azevedo

● Fim do tabu

ROBERTO AZEVEDO
EMBAIXADOR DO BRASIL NA OMC
“Estamos superando um tabu que
é o de não se falar em taxas de
câmbio na OMC. Evidentemente,
há disposição dos membros em
colocar o assunto em pauta.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 out. 2011, Economia & Negócios, p. B8.




