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As perspectivas para a economia
mundial melhoraram, mas per-
maneçam riscos relacionados ao
fraco crescimento, a questões fis-
cais, a incertezas em torno de po-
líticas econômicas, a desequilí-
brios globais e a deficiências no
mercado de crédito, avaliaram
ontem os ministros das Finan-

ças do G-20, ao fim de dois dias
de reuniões em Moscou.

“Nós saímos daqui um pouco
mais otimistas do que na cúpula
anterior, quando não havia um
clima positivo”, declarou o mi-
nistro da Fazenda, Guido Mante-
ga, em referência ao encontro
realizado no México no mês de
novembro do ano passado.
“Questões traumáticas foram

afastadas e o mercado hoje há
mais tranquilidade, mais segu-
rança e menos aversão ao risco”,
afirmou.

Comunicado. No comunicado
que divulgaram na tarde de on-
tem, o ministros das economias
que representam 90% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) global de-
fenderam a necessidade de refor-

mas ambiciosas e a coordenação
de políticas para a obtenção de
crescimento sustentado.

Apesar do discurso unificado,
persistiram as divisões entre o
grupo que defende a austeridade
fiscal como caminho para recu-
perar o crescimento e os que são
favoráveis também à adoção de
medidas de estímulo, disse Man-
tega.

Os “fiscalistas” são liderados
pela Alemanha, enquanto que
do lado oposto do ringue estão
Brasil, Estados Unidos e os ou-
tros integrantes dos países Brics
– Rússia, Brasil, Índia e África do
Sul.

“Graças a importantes políti-
cas adotadas na Europa, nos Es-
tados Unidos e no Japão e à resi-
liência da economia chinesa, os
riscos extremos à economia glo-
bal diminuíram e as condições
financeiras melhoraram”, comu-
nica o documento.

De acordo com Mantega, a ex-
pectativa é que a Europa retome
a trajetória de crescimento no se-
gundo semestre do ano, obser-
vou o brasileiro.

A aversão ao risco abrirá cami-
nho para a retomada do crédito e
capitais para a região, o que vai
estimular as economias locais,
avaliou o ministro.

Mas ele ressaltou que esse mo-
vimento ainda não está ocorren-
do. “Nós esperamos que isso se
concretize”, afirmou. / CLÁUDIA
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‘Risco extremo à economia global diminuiu’

G-20 faz pacto contra
guerra cambial global
Ministros das Finanças reunidos em Moscou reconhecem necessidade
de atenuar os impactos negativos de políticas domésticas sobre o câmbio
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Ministros das Finanças das 20
maiores economias do mundo
se comprometeram ontem em
Moscou a não embarcar em
uma guerra cambial de propor-
ções globais, ao mesmo tempo
em que reconheceram a neces-
sidade de atenuar os impactos
negativos de políticas domés-
ticas sobre as moedas de ou-
tros países, algo que interessa
aos emergentes.

Em comunicado divulgado on-
tem, os representantes do G-20
prometeram se “abster de desva-
lorizações competitivas” e “evi-
tar desalinhamentos persisten-
tes nas taxas de câmbio”.

Mais recente protagonista de
medidas de expansão monetária
que têm efeito sobre a moeda, o
Japão foi poupado de críticas e
recebeu apoio às tentativas de
reavivar sua economia e evitar a
deflação. “Não houve nenhuma
censura à atitude japonesa, que

foi vista como uma política de
desenvolvimento. As medidas
têm o objetivo de recuperar a
economia doméstica e não vi-
sam a uma desvalorização propo-
sital da moeda”, disse o ministro
da Fazenda, Guido Mantega,
que pôs o debate sobre a guerra
cambial na agenda do G-20.

Em razão das políticas de estí-
mulo, o iene japonês perdeu cer-
ca de 15% de seu valor em relação
ao dólar nos últimos três meses,
o que aumentou a competitivida-
de de suas exportações.

O comunicadoreafirmou com-
promissos assumidos anterior-
mente pelos membros do G-20
em relação ao tema. Perguntado
repetidas vezes,Mantega se recu-
sou a dizer se estava satisfeito
com o documento e preferiu res-
ponder que gostou do debate
com seus pares, que nem sempre
se reflete no texto.

“O comunicado sempre é
mais neutro, para conseguir con-
gregar todas as opiniões”, ponde-
rou. “Ninguém admite a existên-
cia da guerra cambial. Ninguém
quer a guerra cambial.” Segundo
ele, o assunto ficava “meio escon-
dido” antes, mas foi discutido
abertamente em Moscou.

A guerra cambial dividiu paí-
ses desenvolvidos e emergentes,
que sofrem os efeitos de políti-
cas monetárias expansionistas
adotadas pelos ricos para tentar
ressuscitar suas economias. O
aumento da quantidade de di-
nheiro em circulação eleva os flu-
xos de capitais, que provocam va-
lorização das moedas das nações

em desenvolvimento, com efei-
tos negativos sobre suas exporta-
ções e competitividade.

Os ministros ressaltaram que
as políticas monetárias devem
ser direcionadas a objetivos do-
mésticos, mas reconheceram
que elas podem provocar efeitos
adversos em outras economias.
Apesar de a expressão não estar
no comunicado, existe consenso
no G-20 de que países emergen-
tes podem adotar certas medidas

de controle de capital para se pro-
teger de fluxos originados em po-
líticas expansionistas de nações
ricas. “Reiteramos que o excesso
de volatilidade dos fluxos finan-
ceiros e movimentos desordena-
dos nas taxas de câmbio têm im-
plicações adversaspara a estabili-
dade financeira”, disseramos mi-
nistros no comunicado.

A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Christine Lagarde, disse que

houve “exagero” na discussão so-
bre guerra cambial nos dias que
antecederam o encontro. “A boa
notícia é que o G-20 respondeu
hoje (ontem) com cooperação,
em vez de conflito.”

Numa inovação em relação
ao comunicado divulgado em
novembro, os ministros se com-
prometeram a trabalhar de ma-
neira “mais próxima” na ques-
tão cambial, para que todos pos-
sam “crescer juntos”.

Pose. Ministros reunidos para foto oficial do encontro; na fila de trás, Mantega e Tombini, do BC
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“As pessoas falaram de suas
preocupações cambiais.”

“A boa notícia é que o G-20
respondeu hoje (ontem) com
cooperação, em vez de conflito.”
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