
O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, e seus homólogos do
Brics (Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul), se reúnem
no início da tarde dessa quinta-
feira (fuso horário do Japão), em
Tóquio, para apressar a forma-
çãode uma rede de proteçãomo-
netária, por fora da alçada do
FMI. A ideia, lançada no início
deste ano durante o G-20, é
constituir um fundo de reservas
que possa ser usado caso um dos
países se encontre em dificulda-
des financeiras com um nível de
exigências e con-
trapartidas para
os empréstimos
bemmenores.
Inicialmente

será um fundo
complementar
ao de organismos
multilaterais, co-
mo o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI). Is-
so porque a disponibilidade de
recursos não se equiparará à da
instituição. “No entanto, ao es-
tabelecer essa rede de seguran-
ça, os participantes vão definir
suas próprias regras e, para acio-
ná-lo, não dependerão de ou-
tras regiões ou países que têm
mais poder no FMI”, disse ao
BRASIL ECONÔMICO uma fonte do
governo brasileiro envolvida
nas negociações.
Emagosto passado, o grupo de

técnicos do Brics se encontrou
noRiode Janeiro e formatouasdi-

retrizes para esse novo fundo.
Agora, na capital japonesa em
reunião paralela, os ministros de
Finanças desses países vãodiscu-
ti-las e avaliar sua viabilidade.
A princípio deve-se optar

por um fundo plurilateral vir-
tual a exemplo do que existe
dentro do acordo de ChiangMai
— cidade tailandesa na qual foi
feito um acordo similar com os
asiáticos. Após acertados os va-
lores, cada país coloca o mon-
tante de suas reservas à disposi-
ção para quem precisar dos re-
cursos. Caso algum dos inte-
grantes passe por uma crise no
balanço de pagamentos ou al-

gum problema de
liquidez e precise
de recursos para
reservas, recorre
ao acordo e paga
juro preestabele-
cido. Como é vir-
tual, os recursos
só saemdas reser-
vas internacio-

nais dos países-membros se
houver a solicitação. Na pauta
também está a discussão sobre
a formação de um banco co-
mum a esses países.

Crise e baixo crescimento
Nesta semana, Mantega partici-
pará do encontro anual do FMI
e do Banco Mundial (Bird) onde
discutirá com outros países-
membros a continuação da cri-
se e o baixo crescimento da eco-
nomia global. O encontro, que
será comandado pela diretora-
gerente do Fundo, Christine La-

garde, e o presidente do Bird,
Jim Yong Kim, deve abrigar re-
presentantes de 188 países.
De acordo com comunicado

conjunto das duas instituições,
o momento exige empenho
construtivo e espírito de flexibi-
lidade e compromisso de todos.
Não é para menos, relatório

doWorld EconomicOutlook di-
vulgado pelo FMI na capital ja-
ponesa indica redução das esti-

mativas para a expansão mun-
dial tanto para este ano quanto
para 2013. Agora a projeção é de
3,3% em 2012 e 3,6% no ano
que vem contra os 3,5% e 3,9%
esperados anteriormente.
Os países desenvolvidos têm

o cenário mais sombrio, com
previsão de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) de
1,3% neste ano (ante 1,6% em
2011 e 3% em 2010). O FMI ava-

lia que esse baixo dinamismo
deve-se aos cortes dos gastos
públicos que vêm sendo imple-
mentados sistematicamente e
à debilidade do sistema finan-
ceiro. Já para o Brasil, com uma
política fiscal e monetária ex-
pansionista, o FMI prevê alta do
produto bempróxima a das eco-
nomias maduras: 1,5%, um dos
níveis mais baixos entre os
emergentes. ■

OBrasil será a quintamaior eco-
nomia domundo em 2014, supe-
rando Reino Unido e França,
aponta estudo da agência de
classificação de risco Austin Ra-
ting, apoiado no último relató-
rio do FundoMonetário Interna-
cional (FMI) sobre o desempe-
nho das 186 nações-membros.

O principal motivo do avanço
seráa taxadecrescimentodaeco-
nomia nacional (3,2%, namédia,
entre 2012 e 2014) em nível mui-
to superior ao desses dois países.
Pelas projeções da agência, o in-
cremento no Reino Unido será
de0,97%, ena França, de0,53%.
O Brasil continuará atrás de

EUA, China, Japão e Alema-
nha. Itália, Rússia e Índia com-
pletam o grupo das dez maio-
res economias.

Porém, de acordo com as
projeções, o Brasil logo perde-
rá posições no ranking para ou-
tros emergentes, cujo cresci-
mento será mais acelerado. Se-
rá ultrapassado pela Índia em
2018, Rússia em 2021 e Indoné-
sia em 2024.
No grupo, as economias de-

senvolvidas representam 68,7%
e as emergentes, 31,3%.
“Avaliando o desempenho

das dez maiores economias

nos anos de 2013, 2014 e 2015,
e realizando projeções até
2030, o grupo dos países emer-
gentes formados por China,
Brasil, Rússia, Índia e Indoné-
sia deverá ultrapassar as eco-
nomias desenvolvidas em ta-
manho de PIB em dólar, res-
pondendo por 50,4% contra
49,6% dos desenvolvidos”, es-
timam os economistas da agên-
cia de rating. “Entre as 10
maiores economias do mundo,

segundo ranking com base em
2012, os países desenvolvidos
deverão responder por 68,7%
enquanto o grupo dos emer-
gentes representará 31,3%.
Mas essa força econômica, que
está emmudança há quatro dé-
cadas, deverá se alterar signifi-
cativamente ao longo das pró-
ximas duas décadas e os emer-
gentes passarão a representar
mais da metade da riqueza glo-
bal.” ■ Juliana Garçon

Mantega vai defender no Brics
criação imediata de fundo

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABr

Brasil será 5ªmaior potência em2014, dizAustin
País perderá posições no ranking
para emergentes que crescem
mais: Índia, Rússia e Indonésia

Objetivoéconstituir umareservadeproteçãomonetária contra crisesquepoderá ser usadaporpaísesdogrupo

Inicialmente,
fundo será

complementar ao
dos organismos
multilaterais,
como o FMI
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Nestasemana,Mantega participará tambémdoencontro anual doFMIedoBancoMundial (Bird)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




