
 

 

Sexta-feira, 4 de junho de 2021 

 

 

Mudança climática pode desencadear crise financeira, diz 

diretor do FMI 

 

 

 

 

 

 

As mudanças climáticas representam sérios riscos para a estabilidade do 

sistema financeiro, segundo declarou um diretor do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) ao CNN Business. 

Tobias Adrian, diretor do Departamento de Mercados Monetário e de Capitais do 

FMI, afirmou que a crise climática poderia “totalmente” desencadear uma crise 

financeira. 

“A crise climática está se formando de forma lenta, mas é potencialmente 

desastrosa”, disse Adrian em uma entrevista durante a Conferência Green Swan, 

um evento virtual focado em como o setor financeiro pode agir contra os riscos 

climáticos. 

 

Os comentários ecoam um aviso lançado em setembro passado em um relatório 

do governo dos EUA que reconheceu que “a mudança climática representa um 

grande risco para a estabilidade do sistema financeiro dos EUA e para sua 

capacidade de sustentar a economia norte-americana”. 

https://cnnbrasil.us4.list-manage.com/track/click?u=8e1ecf8d141dc843431461580&id=042e692164&e=8b910fe033
https://cnnbrasil.us4.list-manage.com/track/click?u=8e1ecf8d141dc843431461580&id=042e692164&e=8b910fe033


 

 

 

A  B O L S A  E  O  D Ó L A R  N E S T A  Q U A R T A - F E I R A  

O desempenho dos mercados no dia de hoje.  

 

 

 

Em uma emenda de feriado pela data do Corpus Christi, que manteve os 

mercados fechados na quinta-feira (3), o Ibovespa teve um dia de pequenas 

oscilações. Foi o suficiente, porém, para renovar mais uma vez o seu recorde e 

passar da barreira dos 130 mil pontos pela primeira vez.  

O principal índice acionário da bolsa brasileira subiu 0,4% e fechou a 130.125,78 

pontos.  

Foi o sétimo pregão consecutivo de alta e o quinto recorde quebrado nesse 

período. Antes disso, o recorde anterior, alcançado em 8 de janeiro, tinha sido de 

125.076 pontos.  

Com dados abaixo do esperado para o emprego nos Estados Unidos, o dólar 

perdeu força no mundo todo nesta sexta-feira (4) e, no Brasil, ajudou a moeda a 

renovar sua mínima em um ano e a se firmar no terreno dos R$ 5. O dólar 

comercial fechou o dia cotado a R$ 5,037, numa queda de 0,93%. É o menor 

valor desde 10 de junho de 2020, quando ficou em R$ 4,940. 

 

 

https://cnnbrasil.us4.list-manage.com/track/click?u=8e1ecf8d141dc843431461580&id=475d41c735&e=8b910fe033
https://cnnbrasil.us4.list-manage.com/track/click?u=8e1ecf8d141dc843431461580&id=b5d463923b&e=8b910fe033

