
Como de costume, a diretora-
gerente do FundoMonetário In-
ternacional (FMI) Christine La-
garde incluiu em seus comentá-
rios após as reuniões com os
países do G20, um recado à Chi-
na e outro aos demais países
considerados emergentes.
Ela disse que alguns gover-

nos devem mudar o foco de
suas políticas de desenvolvi-
mento, baseando o crescimen-
to mais no consumo interno e
menos na exportação e no in-
vestimento. O destinatário da
mensagem foi obviamente o go-
verno chinês.

Segundo ela, outros países
devem ficar atentos aos fluxos
de capitais e tomar medidas
corretivas ou, então, aceitar a
evolução das moedas. Em ou-
tras palavras, adaptar-se à va-
lorização cambial.
O Ministro da Fazenda, Gui-

do Mantega, voltou a reclamar
da valorização das moedas pro-
vocada pela expansão monetá-
ria nos países ricos, parte de
seu conhecido discurso sobre a
guerra cambial.
O ministro também afirmou

que o país vai continuar inter-
vindo nos mercados de câm-
bio e pode até recorrer a con-
troles de capital para conter o
excesso de entrada de dólares
resultante das políticas de fle-
xibilização monetária usada
pelos países ricos para sair da
crise financeira.
“Algumas economias estão

pagando um alto preço pelas
políticas monetárias ultrafrou-
xas das economias avançadas.
O aumento na liquidez global
rapidamente encontra sua dire-
ção para as economias emer-
gentes, especialmente aquelas
com fundamentos econômicos
mais fortes, como o Brasil”,
disse. ■ Com agências

AreuniãodoFundoMonetário In-
ternacional (FMI) terminou com
o caixa da instituiçãomais gordo.
Adiretora-gerentedoFMI,Chris-
tine Lagarde, anunciou a contri-
buição das principais economias
do mundo, o G20, para alcançar
cerca de US$ 430 bilhões, embo-
rapaíses emergentes comooBra-
silnão tenhamespecificadomon-
tantes.O dinheiro será usado pa-
ra socorrer os países europeus em
crise e nações de outras regiões.
Com os novos recursos, a ca-

pacidade total de empréstimos
do FMI é de US$ 1 trilhão. Mas,
a partir de hoje, os olhos do
mundo estarão voltados para a
reação dosmercados a esta com-
plexa operação entre países ri-
cos e emergentes, da qual deta-
lhes ainda estão pendentes.
Christine esperava uma clara
manifestação do Brics (Brasil,
Rússia, Índia e China e África
do Sul) a favor do reforço finan-
ceiro para o combate à crise,
mas esses países estabeleceram

condicionantes para os aportes.
“Se a economia europeia en-

trar em uma crise pior, todo
mundo vai sofrer, não só os eu-
ropeus. Mas essa é a chance que
os emergentes têm de ganhar
mais espaço político”, explicou
Roberto Simonard, professor de
economia da ESPM/RJ.
O ministro da Fazenda, Guido

Mantega,dissequeosemergentes
concordaram por unanimidade
em fazer os aportes, mas os valo-
res serão fixados em dois meses,
na reunião de Los Cabos, em ju-

nho, dependendo de reformas a
seremfeitasnoFMI.“Condiciona-
mos essa ajuda para depois que
eles complementarem a reforma
de cotas para que nós, os países
emergentes, tenhamos uma re-
presentaçãomaior”, disse, acres-
centando que haverá mudanças
na fórmula para atribuir as cotas,
comvalormaioraoProduto Inter-
noBruto (PIB),“aopoderioeconô-
mico efetivo dos países”.
As mudanças nas cotas foram

aprovadas em 2010 e já começa-
ram.Apróximaredistribuiçãode-
verá ocorrer só em 2014, mas
Mantega cobra compromisso
maisambiciosodesde já.Ominis-
tro também criticou o apoio do
FMIàspolíticasdeestímuloapaí-
ses desenvolvidos. “Mas se oBra-
sil quer ser um país relevante na
economia mundial precisa estar
disposto a colocar dinheiro e fa-
zer parte das soluções”, disse Re-
ginaldo Nogueira, economista de
relações internacionais do Ibmec.
Poroutro lado, aEuropa foi co-

locada sob pressão para fazer
maisparaconsertar seuendivida-
da. O painel administrativo do
FMIdissequeazonadoeuropreci-
sa tomar mais ações para colocar
a dívida sob controle, garantir es-
tabilidade do sistema bancário e
fazer“corajosas reformasestrutu-
rais” para voltar ao crescimento.
Os Estados Unidos não vão

colaborar com o FMI. A decisão,
anunciada há meses, foi reafir-
mada pelo secretário do Tesou-
ro americano, Timothy Geith-
ner. Mas o Federal Reserve
(Fed, o banco central america-
no), garantiu apoio por meio de
uma operação de swap com o
Banco Central Europeu (BCE).
ChristineLagardeafirmoutam-

bémqueestá buscandoaumentar
o fundo do FMI para países po-
bres num total de US$ 17 bilhões.
Seupróximofocoéaumentar fun-
dos para o programa que fornece
empréstimos de baixo custo para
países pobres da África, Ásia e
AméricaLatina.■ Com agências

RIO+20

Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis quer discutir situação na Cúpula

Elza Fiuza/ABr

Mantega
critica
aumento da
liquidez global

CÓDIGOPENAL

Puniçãoaos servidores públicos condenados
porabuso de autoridade chegará a 5 anos

O Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis
criou uma secretaria para coordenar as atividades dos catadores
durante a Cúpula dos Povos, evento paralelo à Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Cnuds),
a Rio+20. O objetivo é criar um espaço em que a questão dos
catadores no Brasil e no mundo sejaá debatida. ABr

FMI termina reunião com
G20 commais dinheiro

A diretora-gerente do FMI disse
que alguns países precisam
rever modelos de crescimento

CAPTAÇÃO

A comissão de juristas que discute no Senado Federal a reforma
do Código Penal aprovou uma proposta para endurecer as punições
dos servidores públicos que tenham sido condenados por cometer
abuso de autoridade. Pelo texto, o funcionário público poderá ser
condenado à pena de até cinco anos de prisão. Atualmente, o servidor
é enquadrado pela Lei de Abuso de Autoridade, criada em 1965. ABr

US$ 1
trilhão
É o valor que o FMI terá para
emprestar às economias
em dificuldades e concluir
programas da instituição

Uma das metas do Fundo era ampliar os recursos para ajudar os países em crise

Algumas economias
estão pagando um
alto preço pelas
políticas monetárias
frouxas das
economias avançadas

BRASIL
Divulgação

GuidoMantega:ministrocriticouafrouxamentodaspolíticasmonetáriasdospaíses ricoseexigiumaiorparticipaçãodosemergentes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




