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Washington, Otawa e Tóquio
meteram ontem suas colheres
na turbulência que abala a zona
do euro. Em uma reunião ex-

traordinária realizada por tele-
conferência, ministros de Finan-
ças dos países mas ricos do mun-
do, que compõem o G-7 discuti-
ram a crise das dívidas e do siste-
ma financeiro da Espanha para
coordenar posições antes da pró-
xima cúpula do G-20, que vai
ocorrer no México, em 18 e 19 de
junho.

Segundo o porta-voz da Casa
Branca, os Estados Unidos ouvi-
ram dos europeus a promessa de
adoção de “medidas aceleradas”
nas próximas semanas para con-

tornar o agravamento da instabi-
lidade.

O relato sobre os termos da
reunião não vazou pela Europa,
que tinha nada menos de quatro
- Alemanha, França, Reino Uni-
do e Itália - dos sete participan-
tes do encontro virtual. Mas
agências de notícias dos Estados
Unidos, do Canadá e do Japão
revelaram que os ministros dos
três países pediram mais celeri-
dade aos europeus na solução da
crise.

“Os dirigentes europeus pare-

cem agir em um sentido de ur-
gência mais pronunciado, o que
nós saudamos. Nós esperamos
quemedidas aceleradas sejam to-
madas pela Europa nas próxi-
mas semanas”, disse Jay Carney,
porta-voz do presidente ameri-
cano, Barack Obama.

Conforme a agência Jiji Press,
o ministro de Finanças japonês,
Jun Azumi, confirmou a promes-
sa de agilidade. “O campo euro-
peu declarou que responderá ra-
pidamente”, disse ele. Segundo
Azumi, os membros do G-7 “che-

garam a um diagnóstico comum
sobre a crise” do euro.

Antes da reunião, o ministro
de Finanças do Canadá, Jim
Flaherty, já havia antecipado
que entre seus temas estariam "a
fraqueza de alguns bancos" e a
necessidade de recapitalização
do sistema financeiro.

O executivo também foi duro
com os programas de austerida-
de adotados na Europa, que esta-
riam "girando em círculos", sem
resultar em progressos contra a
crise.

Novo socorro. O governo do
Chipre reconheceu hoje que exis-
te uma possibilidade séria de o
país precisar de ajuda da União
Europeia para salvar seu sistema
bancário, que está pesadamente
exposto aos títulos da dívida gre-
ga.

“A possibilidade de precisar
acessar o mecanismo de estabili-
dade financeira para dar suporte
ao sistema bancário, devido aos
problemas criados pela exposi-
ção excessiva aos bancos da Gré-
cia, é uma real e muito séria”, afir-
mou o porta-voz do governo, Ch-
ristos Christofides, segundo re-
lata a agência Dow Jones /COM
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Brasil pode ter assento
exclusivo no FMI
Hoje o voto do País na diretoria exclusiva do Fundo é compartilhado
com outros oito países; medida faz parte de acordo sobre revisão de cotas

G-7 pressiona e Europa promete saída para crise
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O Brasil deverá ganhar um as-
sento exclusivo na diretoria
executiva do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) com a
aprovação do acordo feito no
fim de 2010 para a revisão das
cotas dos países-membros do
Fundo, segundo informou à
‘Agência Estado’ uma fonte do
governo brasileiro.

A aprovação do acordo ainda
depende de ratificação de um nú-
mero mínimo de países associa-
dos ao Fundo, mas um maior po-
der de voto, com uma diretoria
exclusiva, consolidaria a eleva-
ção de status do Brasil em fóruns
multilaterais, demanda de longa
data do governo brasileiro.

Hoje, o voto do Brasil na dire-
toria executiva do FMI é compar-
tilhado com outros oito países,
entre eles Colômbia, Haiti, Trini-
dad e Tobago e Suriname. Atual-
mente, apenas alguns países, co-

mo Estados Unidos, Japão, Ale-
manha, França e Reino Unido,
têm assento exclusivo na direto-
ria executiva – essa diretoria tem
24 assentos. Com a entrada em
vigor das novas cotas e o novo
poder de voto, o número de as-
sentos permanecerá o mesmo.
Apenas alguns países ganharão
mais representatividade, en-
quanto outros perderão.

A expectativa é de que a apro-
vação do acordo para a redistri-
buição das cotas possa aconte-
cer na próxima reunião anual do
Fundo, programada para outu-
bro em Tóquio. Para isso, é preci-

so que o acordo seja ratificado
pelos parlamentos e órgãos legis-
lativos de países que represen-
tam pelo menos 85% do poder de
voto no Fundo.

Mas o processo de ratificação
está bastante lento. Há até quem
duvide que seja possível conse-
guir a ratificação do acordo até a
reunião de outubro. Até o mo-
mento, EUA, Canadá, Alema-
nha, Rússia e, principalmente, vá-
rios outros países europeus, que
perderão espaço e voz na direto-
ria, não ratificaram o acordo de
2010. Na mais recente atualiza-
ção divulgada pelo FMI, em 22
de maio, 77 países-membros, re-
presentando 47,18% do poder de
voto, haviam ratificado.

Destaque. Para ter maior voz
nas decisões do FMI, a cota brasi-
leira será elevada para 2,316% an-
te a participação atual de 1,79%.
E ganhando um assento exclusi-
vo, o Brasil passará a ter uma

equipe de economistas e analis-
tas contratados pelo FMI para
acompanhar a economia brasilei-
ra. Segundo a fonte do governo
brasileiro, o FMI já começou até
mesmo o processo de seleção de
funcionários, exigindo econo-
mistas com doutorado ou larga
experiência no setor público bra-
sileiro, para a equipe do Fundo
dedicada ao Brasil.

Os países emergentes, em par-
ticular o Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul), vêm
demandando um maior peso no
comando do FMI, com aumento
no poder de voto, num momen-
to em que se exige deles a contri-
buição de recursos para ajudar a
resolver a crise em países desen-
volvidos.

Procurado pela Agência Estado

para confirmar a informação,
um porta-voz do FMI disse que
“as reformas das cotas e gover-
nança de 2010 incluem mudança
para uma diretoria executiva
mais representativa e totalmen-
te eleita. Os membros vão eleger
essa diretoria no devido tempo,
e não seria apropriado para nós
prejulgarmos o desfecho desse
processo”.

● Toma lá dá cá
Os emergentes vêm demandan-
do maior peso no comando do
FMI, com aumento no poder de
voto, no momento em que se exi-
ge deles recursos para ajudar na
crise em países desenvolvidos.

Em conferência de minis-
tros de Finanças, EUA,
Canadá e Japão pediram
a ação dos europeus para
evitar crise mais aguda 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

.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun.2012, Economia & Negócios, p. B11.




