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A visita do diretor-geral do FMI ao Brasil em ple-
na crise das bolsas mundiais, na semana passa-
da, entrou para a história. Não por aquilo que o
espanhol Rodrigo de Rato fez ou disse, mas pelo
que deixou de fazer e de dizer. Não houve anúncio de paco-
tes de auxílio, tampouco cartas de intenções e receitas dra-
conianas de arrocho monetário e fiscal. Os mantras esquer-
distas tradicionais - "Fora FMI" - não foram entoados nas
ruas. E Rato foi recebido no Planalto com carinho na quin-
ta-feira 23 pelo presidente Lula e pelo representante do
Brasil no Fundo, Paulo Nogueira Batista Júnior, ambos ex-

ne o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, que na
crise de 1998 ocupava a pasta das Comunicações.

No fundo, o que mudou nos últimos anos foi a natureza
das crises globais. O mundo cresce sem parar há seis anos
consecutivos, puxado pela locomotiva da China. Não há
mais graves problemas de balanço de pagamentos amea-
çando os países emergentes. Hoje, as bolsas tremem por

críticos ferrenhos do Fundo. Não muito tempo atrás, em
dezembro de 1998, o FMI emprestou US$ 41 bilhões
para o Brasil enfrentar a própria crise depois dos ter-
remotos financeiros iniciados na Ásia e na Rússia.
Desta vez, Rato trouxe só um cheque de US$ 5 mil
para doar a uma escola de São Paulo. O dinheirínho
irá ajudar a terminar a construção de um teatro. "Há uma
crise nos Estados Unidos, mas o Brasil está forte", disse o
Sr. FMI a estudantes na quarta 22. É, os tempos mudaram.

O Brasil deixou a lista dos devedores do FMI em dezem-
bro de 2005, quando o governo antecipou em dois anos o pa-
gamento dos US$ 15,5 bilhões que faltavam para quitar os
empréstimos de 1998. Isso foi possível graças à bonança
nas contas externas. Com as fortes exportações e entradas
de capital, sobram dólares e as reservas internacionais su-
peram US$ 160 bilhões. "Tudo isso explica a relativa tran-
qüilidade com que o País atravessa a nova crise - na quin-
ta-feira 23, a agência Moody's elevou a classificação do Bra-
sil e nos colocou a um degrau do investment grade (leia
quadro ao lado) . "A grande mudança na nossa economia
foi passar da escassez de dólares para a abundância", defi-

outro motivo: o risco de que o estouro da bolha do mercado
imobiliário americano abale alguns bancos nos países de-
senvolvidos e prejudique o crédito ao setor privado em
todo o planeta. "Privatizaram a crise. Agora não há países
com problemas para o FMI socorrer", diz o economista
Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, que
viveu a crise de 1998. Nas últimas duas semanas, enquan-
to os bancos centrais despejavam bilhões nos mercados
para acalmar a situação, o Fundo nem se mexeu. Aliás, há
tempos que não é chamado para apagar grandes incêndios.

A capacidade financeira do FMI nunca esteve tão
alta. E seu volume de empréstimos nunca foi tão bai-
xo. Em abril, a carteira em aberto com os países era
de US$ 19,5 bilhões, volume 6,5 vezes menor que o
auge, em 2003. Atualmente, o FMI empresta cerca de
10% do total que poderia desembolsar em um ano. Seus re-
cursos utilizáveis chegam a US$ 246 bilhões. Os lucros com
os empréstimos não são suficientes para manter a máquina
funcionando em Washington e nos 185 países que supervi-
siona. Mesmo assim, Rodrigo de Rato, que deixa o cargo
em outubro, diz que o FMI é mais necessário do que nun-



ca. Mas muitos perguntam: será que não perdeu seu papel,
como mostra a inoperância durante a crise atual?

Provocado pela DINHEIRO em sua passagem por
São Paulo, Rato primeiro sorriu. "O papel do Fundo
está melhor. Uma crise financeira soberana não é
exatamente uma coisa boa", afirmou. Depois, fechou o
semblante e defendeu a organização. "Não creio que uma
estrutura multilateral com três funções - vigilância dos
mercados nacionais e internacionais, assistência técnica aos
países e os empréstimos de última instância - seja supér-
flua", disse. E completou: "As crises das últimas semanas
não afetaram os riscos soberanos e os balanças de paga-
mentos dos países. Espero que continue assim. Nossa ca-
pacidade financeira é alta e atuaremos quando necessário."

Em seu périplo pelo Brasil, o diretor-geral do FMI tam-
bém passou por Campos do Jordão. Na noite da quarta-fei-
ra, abriu o Congresso Internacional de Derivativos e Mer-
cado Financeiro da BM&F. Falou por 32 minutos, em espa-
nhol, sobre as boas perspectivas da economia mundial e os

bons fundamentos dos mercados emergentes. Assistiu ao
começo do show Infinito Particular, da cantora Marisa
Monte. Ficou imóvel diante dos acordes e rimas ("Este
mundo não é meu, este mundo não é seu"). No dia seguin-
te, foi ao encontro com Lula e .depois partiu para o Chile.

Foi-se o Sr. FMI, ficaram os problemas. O novo, diga-
mos, inimigo do crescimento econômico não é o estouro da

bolha imobiliária ameri-
cana, mas a voracidade
do governo federal em
aumentar gastos e impos-
tos (ver gráficos abaixo).
Em sete meses, a arreca-
dação fiscal cresceu
10,2% em termos reais,
mais que o dobro do cres-
cimento esperado para o
PIB este ano. "O quadro
fiscal é insustentável",
afirmou o economista Ro-
gério Werneck. Para
Gustavo Franco, não faz
sentido engordar o Esta-
do nos tempos atuais.
"Hoje, o crescimento eco-
nômico tem como base os
investimentos do setor
privado. Este é o novo
paradigma", defendeu.
"Se os senhores acham
isso importante, digam ao
presidente Lula", desa-
fiou Mendonça de Barros
aos banqueiros e executi-
vos financeiros presentes
no congresso da BM&F.
Os três economistas são
tucanos e engrossam a
oposição ao presidente.

Mas serão os gastos
públicos o principal vilão a ser combatido? O profes-
sor da Universidade de Columbia (EUA), Edmund S.
Phelps, diz que não. Para ele, o pior para um país é
a falta de inovação. "A idéia de que existe uma saída má-
gica, como cortar os gastos do governo, é um erro grossei-
ro. O que determina o crescimento de um país são as ativi-
dades inovadoras", afirmou Phelps. Ele ganhou o Prêmio
Nobel de Economia em 2006 - deve saber alguma coisa. H

NOTA ALTA EM
PLENA GRISE

C rise, que crise? Enquanto as
bolsas mundiais sofrem sola-

vancos diante do estouro da bo-
lha imobiliária americana, o Brasil
acaba de receber uma nota mais
favorável da agência de risco
Moody's. Na quinta-feira 23, a
Moody's promoveu o Pafs a Bal,
ou seja, apenas um degrau abaixo
do chamado nível de investimen-
to, alinhando sua classificação à
de concorrentes como as agên-
cias Standard & Poors e Fitch
Ratings. Mais um passo e o Brasil
sairá do rol dos investimentos de
risco, abrindo caminho para rece-
ber aplicações de grandes investi-
dores institucionais, principal-
mente dos Estados Unidos. Bom
sinal, dizem os economistas. A
Moody's teve coragem de fazer a
elevação agora e sinalizou que
nosso problema de risco nada
tem a ver com a crise", diz Gusta-
vo Franco, ex-presidente do Banco
Central. "As melhoras no setor ex-
terno justificam o upgrade e o que
surprendeu foi a demora", acres-
centa Paulo Leme, diretor do ban-
co Goldman Sachs, em Nova York.
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