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SAN JOSÉ DE LOS CABOS / MÉXICO

Os líderes do grupo dos Brics
(Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul) concordaram on-
tem com a criação de um Fundo
Virtual de Reservas, para o socor-
ro financeiro mútuo em situa-
ções de crise. As regras e o mon-

tante total desse novo mecanis-
mo devem ser concluídos até a
reunião de primavera do Fundo
Monetário Internacional (FMI)
e do Banco Mundial, em 2013, no
Japão. Segundo o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, os cinco
países do Brics têm, juntos, reser-
vas de US$ 4,5 trilhões, e parte
delas pode ser usada para consti-
tuir esse fundo.

Os cinco países emergentes
também reiteraram, ontem, seu
aporte adicional de US$ 60 bi-
lhões a US$ 70 bilhões para a
“muralha” do FMI, com o objeti-
vo de proteger as economias do

contágio da crise europeia.
Mantega insistiu não ser o no-

vo aporte de reservas uma anteci-
pação do Brics a um possível
agravamento da crise mundial e,
mais especificamente, a possí-
veis desequilíbrios graves no ba-
lanço de pagamentos e a proble-
mas de liquidez nas cinco econo-
mias emergentes nos próximos
anos. Mas admitiu ser esse meca-
nismo “uma nova bala na agu-
lha”, a ser disparado em caso de
problemas nesses países.

“Essa iniciativa vai no sentido
do aumento da confiança, o ele-
mento que se deteriorou nesta

crise. Estabelecemos a solidarie-
dade financeira entre nós
(Brics)”, afirmou. “É importan-
te ter uma região dinâmica para
ajudar a estimular as economias
avançadas a fazer as reformas ne-
cessárias, a aumentar os seus in-
vestimentos e a crescer.”

Modelo. O novo fundo seguirá
o modelo da Iniciativa Chiang
Mai, um mecanismo multilate-
ral criado em 2000 para permitir
a troca de moedas entre China,
Japão, Coreia do Sul e países da
Associação das Nações do Sudes-
te Asiático (Asean). Atualmen-
te, a Iniciativa Chiang Mai dis-
põe de US$ 240 bilhões.

Como explicou Mantega, não
haverá aporte físico de recursos
para o seu novo fundo, mas a defi-
nição das parcelas das reservas
internacionais de cada sócio do

Brics que ficará disponível para
possíveis trocas de moeda. En-
quanto o fundo não entra em
operação, o Brics poderá fazer
trocas bilaterais de moedas, se
necessário.

Os líderes do Brics concorda-
ram ontem ser a crise da zona do
euro uma ameaça ao sistema fi-
nanceiro internacional e da esta-

bilidade econômica que requer
soluções cooperativas. A contri-
buição adicional de recursos dos
cinco países ao FMI, para a cons-
trução de uma muralha de US$
420 bilhões, continua atada a exi-
gências.

A primeira, segundo Mantega,
de utilização desses recursos so-
mente depois de esgotados os
das atuais linhas de socorro do
FMI. A segunda, que seja aprova-
da até outubro pelos Congres-
sos dos países-membros o proje-
to de reforma de governança do
FMI e das suas cotas, que daria
maior poder aos Brics nesse orga-
nismo. / D.C.M.

Brics vão criar um fundo de
reservas para combater crises

● A chanceler da Alemanha, An-
gela Merkel, e o presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama,
reuniram-se ontem às margens
da reunião do Grupo dos 20
(G-20, que reúne as nações mais
industrializadas e as principais
potências emergentes do mundo)

na localidade mexicana de Los
Cabos e conversaram sobre a
crise na zona do euro, disse uma
fonte no governo alemão.

“Eles concordam sobre a ne-
cessidade de mais passos na di-
reção de uma maior integração
política” na zona do euro, prosse-
guiu a fonte sem fornecer mais
detalhes sobre o encontro.

Por sua vez, o assessor de im-
prensa da Casa Branca Jay Car-
ney disse que o Obama ficou
bem “encorajado” com o progres-

so da crise da dívida da Europa
depois do encontro com Merkel.

Carney informou que Obama e
Merkel discutiram a importância
de se tomar medidas que promo-
vam a estabilidade financeira na
zona do euro. Ele disse também
que os dois líderes acertaram
trabalhar juntos para fazer “o
que for preciso na Europa e no
mundo” para estabilizar o siste-
ma financeiro, diminuir o desem-
prego e fazer a economia cres-
cer. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Cúpula do G-20 faz pressão sobre UE
Esboço do documento final do encontro pede que ‘todas medidas políticas necessárias’ sejam tomadas para manter a zona do euro intacta
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Os líderes europeus concorda-
ram em tomar “todas as medi-
das de política necessárias” pa-
ra manter a zona do euro está-
vel e intacta, de acordo com o
rascunho do comunicado fi-
nal da sétima reunião de cúpu-
la do G-20, realizada em San
José de Los Cabos, no México.

O resultado das eleições da
Grécia, com a vitória do candida-
to pró-resgate, não deu o alívio
esperado nos mercados financei-
ros nem dissipou a sensação de
que uma tormenta ainda maior
pode descarrilar a economia
mundial.

O documento do G-20 deverá
pressionar os países da zona do
euro a quebrar o “círculo vicio-
so” entre governos e bancos e
deu as boas-vindas ao plano espa-
nhol de recapitalização de suas
instituições bancárias. “Nós
apoiamos a intenção (da Euro-
pa) de considerar passos concre-
tos para uma arquitetura finan-
ceira mais integrada, abrangen-
do a supervisão e a recapitaliza-
ção bancária e as garantias de de-
pósitos”, informa o rascunho ob-
tido pelo Estado.

Mas, antes de a cúpula do
G-20 ser oficialmente aberta, na
tarde de ontem, a União Euro-
peia já frustrava qualquer espe-
rança na tomada de decisões rá-
pidas para aliviar as crises bancá-
ria e da dívida na zona do euro.
Os presidentes da Comissão Eu-
ropeia, José Manuel Durão Bar-
roso, e do Conselho Europeu,
Herman van Rompuy, adverti-
ram não haver possibilidade de
decisões no fim deste mês, du-
rante reunião dos líderes do blo-
co em Bruxelas, sobre os meca-
nismos de socorro aos bancos e
de unificação das dívidas sobera-
nas de países da região.

A única expectativa prática do
encontro do G-20, que termina
hoje, é fazer a Europa se movi-
mentar de forma mais rápida e
pontual para resolver seus pro-
blemas. O objetivo urgente é ain-
da evitar o contágio da econo-
mia e do sistema financeiro mun-
diais. “Não vamos tomar deci-
sões definitivas em junho”, afir-
mou Van Rompuy. “Nem todos
os membros do G-20 são demo-
cracias. Nós somos, e isso signifi-
ca que se leva mais tempo para a
tomada de decisões e para o con-
senso”, completou Barroso.

Ambos explicaram que a unifi-
cação das dívidas vai requerer re-
formas no tratado de formação
da União Europeia e em legisla-
ções nacionais. Esse objetivo,
afirmou Durão Barroso, tornará
a integração mais profunda e se-
rá essencial para a estabilidade,
no futuro. Mas é um caminho de
longo prazo.

Tempo também será necessá-
rio para a união bancária. Neste
momento, reconheceu Barroso,
será possível adotar apenas me-

didas conjuntas de supervisão
do setor. A discussão sobre a
união envolverá debates nevrál-
gicos, como as diferentes idades
mínimas de aposentadoria dos
países da região.

Barroso afirmou não ter surgi-
do ainda um pedido formal da
Espanha à Europa de € 100 bi-
lhões para socorrer seus bancos
– iniciativa anunciada há duas se-
manas. Somente a partir dessa
atitude será possível determinar
qual mecanismo europeu desem-

bolsará a ajuda.

Confronto. Depois de apelar pe-
la confiança do G-20 nos passos
já dados e nas próximas decisões
da UE, Barroso tentou desarmar
qualquer nova pressão dos Esta-
dos Unidos por ações mais rápi-
das. Lembrou que a Europa dá
uma contribuição financeira
muito maior do que a americana
ao Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) e que não foi, ao con-
trário dos EUA, o detonador da

crise de 2008. A Europa, desta-
cou ele, é o maior parceiro co-
mercial da América. “Vamos ter
de resolver a crise juntos.”

Os líderes do Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do
Sul) foram mais contundentes,
ao afirmar ser necessário o G-20
emitir um “forte documento”
em favor do combate ao cresci-
mento em queda e aos efeitos da
crise da zona do euro. Mas, o ras-
cunho do documento não res-
pondeu a essa demanda. O minis-

tro da Fazenda, Guido Mantega,
criticou o fato de não ter havido
avanços na economia mundial
desde o último encontro do G-
20 e recomendou uma “mudan-
ça total da estratégia do grupo”.

Vídeo. Sem ação concreta da
UE, reunião do G-20 decepciona
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Obama e Merkel
discutem ‘maior
integração na UE’
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● Solidariedade

Mecanismo será ‘uma
nova bala na agulha’ em
caso de problemas
nos países que formam
o grupo, diz Mantega

GUIDO MANTEGA
MINISTRO DA FAZENDA
“Essa iniciativa vai no
sentido do aumento da
confiança, o elemento
que se deteriorou nesta
crise. Estabelecemos a
solidariedade financeira
entre nós (Brics).”

Bom humor. Líderes do Brics concordam que crise europeia requer ‘soluções cooperativas’
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● Risco país e juros de papéis espanhóis 
chegam a níveis de países já resgatados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jun.2012, Economia & Negócios, p. B3.




