
Brics vão se reunir para discutir ajuda a europeus 

Assis Moreira 

 

Crise Chefes de estado conversarão em Cannes antes da cúpula do G-20 

 

Os líderes dos Brics - Brasil, Rússia, India, China e África do Sul - vão se reunir na quinta-feira 

em Cannes, antes da cúpula do G-20, em meio a expectativas sobre ajuda do grupo para a 

zona do euro. 

  

Os presidentes da União Europeia, Herman Van Rompuy, e da Comissão Europeia, José Durão 

Barroso, enviaram carta aos líderes do G-20 no fim de semana, insistindo que, "diante das 

persistentes tensões nos mercados globais, precisamos continuar a assegurar recursos 

suficientes para o Fundo Monetário Internacional (FMI) tratar de situações de crise de maneira 

coordenada e abrangente". 

  

Autoridades dos Brics têm reiterado disposição de examinar ajuda no socorro à zona do euro, 

de preferência através do FMI, mas condicionada a mais poder de decisão na instituição. 

  

Representantes chineses indicaram informalmente que Pequim poderia comprar entre € 50 

bilhões e € 100 bilhões de títulos da dívida soberana de europeus. Se o Brasil entrar com € 10 

bilhões ou € 20 bilhões, isso será no máximo 2% do que os europeus buscam. 

 

  

Mas a imprensa estatal chinesa foi incisiva no fim de semana, advertindo que a China não é 

"salvadora" da Europa, não tem remédio para os problemas europeus e que é o velho 

continente que deve tratar de suas dificuldades financeiras. 

  

Negociadores alertam que o encontro dos Brics é para examinar os temas em geral do G-20 e 

não se deve esperar necessariamente posições comuns por parte dos presidentes do Brasil, 

Dilma Rousseff, da China, Hu Jintao, da Rússia, Dimitri Medvedev, da África do Sul, Jacob 

Zuma, e do primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh. 

  

No caso do Brasil, uma prioridade se relaciona à Rio+20, a grande conferência sobre clima no 

ano que vem no Rio de Janeiro. Em Cannes, a França defenderá taxação sobre transações 

financeiras e sobre transporte aéreo e marítimo, para arrecadar cerca de US$ 100 bilhões 

anuais a serem destinados a países pobres para programas de combate à mudança climática. 

  

Para o Brasil, porém, o compromisso é de os países ricos desembolsarem a soma, e não 

através de taxação que poderá ser custosa para várias economias. Um representante de 

Bruxelas retruca que não tem jeito, porque os desenvolvidos simplesmente não têm meios no 

momento de aumentar recursos para projetos de desenvolvimento. 

  

Na carta aos líderes do G-20, Van Rompuy e Durão Barroso dizem que a Europa está 

cumprindo sua parte, com o pacote para conter a crise da zona do euro, mas que isso "não 

será suficiente para assegurar um crescimento equilibrado". 

  

Os europeus insistirão em Cannes que não são os únicos a ter problemas e que os outros 

também devem agir. Mas a questão no G-20, justamente, será se a resposta dos europeus 

para evitar mais contágio da crise é suficiente e efetiva. 

 

 

Países estão divididos entre crescer ou cortar déficit 

Sudeep Reddy 

 

Apesar de toda a comemoração em torno do mais recente acordo europeu para solucionar o 

problema da dívida, crescem os temores de que ele não vai funcionar se a economia não 

crescer mais. 
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Ao ritmo atual de expansão, o desemprego continuará alto e a renda vai estagnar. Governos 

endividados terão ainda mais dificuldades para gerar a receita de que precisam para pagar as 

contas. Isso pode motivar ainda mais temores de moratória ou de juros cada vez mais altos 

para Grécia, Itália e outros países sob pressão. 

  

As previsões de crescimento mundial estão caindo. A firma de previsão IHS Global Insight 

espera agora que a economia mundial cresça apenas 3% este ano e no seguinte, ante 4,2% 

em 2010. Os EUA devem crescer apenas 1,4% este ano, um ritmo que pode aumentar o 

desemprego dos atuais 9,1%. Enquanto isso, o grupo de 17 países da zona do euro vai flertar 

com a recessão em 2012, com previsão de crescimento pouco acima do zero. 

  

Até na Ásia as expectativas estão diminuindo. Muitos países - China, Coreia do Sul, Cingapura 

e outros - já estão crescendo mais lentamente este ano que durante o boom de 2002 a 2007, 

segundo Edwin Truman, do Instituto Peterson de Economia Internacional.  

 

 

Mas os países continuam divididos sobre o que fazer sobre isso: decretar novas medidas para 

impulsionar o crescimento ou se concentrar em diminuir o déficit?  

 

Num lado do debate estão os EUA, com apoio do FMI, que estão pressionando os outros 

integrantes do grupo dos 20 países industrializados e em desenvolvimento para manter o foco 

no suporte ao crescimento no curto prazo, mas mirar numa redução da dívida pública no longo 

prazo. Também estão nesse time algumas economias avançadas e emergentes, como as do 

Canadá e do Brasil, que continuam crescendo, mas se preocupam cada vez mais com a nova 

desaceleração mundial. 

  

O presidente Barack Obama planeja levar essa mensagem para a próxima conferência do G-20 

e para outras reuniões de líderes mundiais que serão realizadas em novembro, onde defenderá 

foco maior em crescimento. Ele vai ressaltar suas próprias propostas, embora elas tenham 

atolado no Congresso, de cortes de impostos e estímulo no curto prazo para aumentar a 

expansão, combinadas a medidas para reduzir o déficit dos EUA no decorrer da década. 

  

Do outro lado do debate sobre a economia mundial estão países como França e Reino Unido, 

que dizem que precisam se concentrar agora em cortar o déficit, mesmo que isso signifique 

expansão mais lenta no curto prazo. Eles temem perder suas notas de crédito de baixíssimo 

risco se não apertarem mais o cinto - seja com cortes nos gastos ou aumentos de impostos - o 

que pode aumentar os juros e dificultar a quitação das dívidas. No pior cenário, que é o da 

Grécia, esses temores podem alimentar a expectativa de moratória soberana e bombardear os 

mercados. 

  

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, planeja anunciar outro pacote de austeridade no seu 

país, depois que o governo diminuiu a previsão de crescimento do ano que vem de 1,75% para 

apenas 1%. Ele tem pedido aos outros países para adotarem medidas para apoiar o 

crescimento mundial. 

  

Enquanto isso, países mais enfraquecidos, como Grécia e Itália, estão sob pressão do mercado 

para adotar medidas severas de austeridade, mas não estão realizando mudanças estruturais 

suficientes em suas economias para melhorar as perspectivas de crescimento no longo prazo. 

"Parece a união do pior de todo o mundo", disse Eswar Prasad, economista da Universidade 

Cornell e pesquisador-sênior do Instituto Brookings. "Essas políticas só sufocam seu 

crescimento de curto prazo." 

  

Os esforços mais recentes de EUA e alguns aliados para socorrer a economia são uma 

admissão de que os acordos fechados pelo G-20 em 2010 em Toronto e Seul, em que os 

líderes mundiais aceitaram fazer da redução do déficit uma das principais metas, não estão 

encaminhando o mundo para o aumento do emprego e da produção. 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2011, Primeiro caderno, p. A9. 

 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




