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Os céticos diriam que sobraram boas intenções e faltou um comprometimento mais 
incisivo no comunicado oficial do encontro de cúpula do G-8, o grupo de países 
mais ricos do mundo, composto de Estados Unidos, Japão, Alemanha, Grã-
Bretanha, França, Itália, Canadá e Rússia. A reunião de dois dias, terminada na 
quarta-feira 9, ocorreu na cidade de Hokkaido, Japão. Para os realistas, não houve 
a resposta de como tão nobres propósitos serão cumpridos. Dominaram os debates 
as mudanças climáticas, decorrentes da depredação do meio ambiente, a escassez 
alimentar e de petróleo, que provocam inflação, e os biocombustíveis.  
 
A deterioração do clima global foi considerada “um dos maiores desafios 
contemporâneos”, de acordo com o documento. O G-8 comprometeu-se a mirar 
uma “sociedade livre de carbono” e a reduzir as emissões poluentes pela metade 
até 2050. Contudo, os Estados Unidos insistiram que tal meta teria pouca eficácia, 
uma vez que os países emergentes, como China e Índia, seriam os grandes vilões 
da atmosfera. Na avaliação do site Global Insight, talvez medidas concretas e datas 
possam sair da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), em 
Copenhague (Dinamarca), em 2009. Tudo dependerá da posição do próximo 
presidente dos EUA. Ambos os candidatos, Barack Obama e John McCain, 
prometeram ser mais rigorosos do que o atual mandatário, George W. Bush, apesar 
do esforço dele de limpar sua biografia, manchada pela não-assinatura do Protocolo 
de Kyoto. Desta vez, os EUA concordaram em acatar a decisão do G-8.  
 
A disparada dos preços do petróleo é um complicador. De um lado, reduz o 
consumo da commodity e força a produção de combustíveis alternativos. De outro, 
pode causar uma elevação da produção e refino, para atender à demanda, dadas as 
recentes descobertas de imensos poços potenciais, sobretudo no Brasil. No 
encontro paralelo das Maiores Economias (G-8, G-5, Austrália, Coréia do Sul e 
Indonésia), o presidente Lula sacou de estatísticas para apontar o dedo aos vilões. 
Os campeões em poluição do planeta são os EUA, seguidos de China, Rússia e 
Japão.  
 
A questão alimentar permaneceu no mesmo impasse que emperra o fim da Rodada 
de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). À margem da reunião, os 
países em desenvolvimento mantiveram a pressão sobre os desenvolvidos, para 
reduzir os subsídios agrícolas. Os ricos contra-atacaram com a eterna generalização 
de que os biocombustíveis roubam áreas destinadas à produção de comida e, em 
conseqüência, são inflacionários.  
 
No pensamento simplista de Bush, o petróleo é o responsável pela alta dos preços 
dos alimentos. Lula, batalhador pela causa do etanol, enveredou pelo caminho que 
interessa aos emergentes: a especulação financeira nos mercados futuros com as 
commodities é em grande medida responsável pela crise. Para ele, o “petróleo de 
papel” (contratos futuros) é equivalente ao consumo de um país com a voracidade 
da China, que cresce cerca de 10% há décadas. De todo modo, o G-8 
comprometeu-se a destinar ao menos 10 bilhões de dólares, em prazo 
indeterminado, para auxílio humanitário contra a fome, orientação nutricional, 
redes de proteção social e medidas para elevar e incentivar a agricultura.  
 
Para o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), 
David Fleischer, mesmo com tanta discussão, e apesar de feridas terem sido 
cutucadas, o resultado final das reuniões foi decepcionante. “Os líderes deram 
muitos indícios de que estão preocupados com a emissão de gases causadores de 



efeito estufa, assim como com a alta de preços do petróleo e dos alimentos. Mas 
não tomaram nenhuma decisão concreta para resolver os problemas”, afirma.  
 
Como aspecto positivo da reunião, o cientista político apontou a abertura maior à 
discussão com as nações do chamado G-5. “Pelo menos os emergentes puderam 
participar da sobremesa”, diz. Fleischer vê com ceticismo a possibilidade de os 
membros do G-8 adotarem medidas para conter o capital especulativo, como 
sugeriram os países em desenvolvimento, como forma de evitar a formação de uma 
bolha de preços de commodities. “Nem dentro da própria Comunidade Européia foi 
possível, até hoje, chegar a um consenso sobre como controlar a ação dos 
especuladores”, observa. Embora concorde com a avaliação de que, em Hokkaido, 
produziu-se muito barulho por nada, o professor da Unicamp Mariano Laplane 
afirma que não esperava nenhum resultado mais significativo. “Nenhum dos eixos 
principais das discussões, os preços do petróleo e dos alimentos, o aquecimento 
global e o enfraquecimento do dólar, era passível de ser resolvido em uma única 
reunião”, diz. “Além disso, nos últimos meses, não foram vistos avanços no sentido 
de minimizar as divergências entre os países. Sem essa preparação prévia, não há 
como esperar decisões firmes.”  
 
De acordo com Laplane, embora os temas tratados no encontro sejam críticos, a 
conjuntura atual é desfavorável a medidas que exijam rupturas nas políticas 
nacionais. O especialista em economia internacional ressalta que, em ano de 
eleições presidenciais norte-americanas, Bush não teria força para adotar medidas 
drásticas para resolver nenhuma das questões propostas na cúpula. Ao mesmo 
tempo, as interrogações quanto ao desfecho da crise das hipotecas nos EUA são 
incompatíveis com o estabelecimento de uma agenda de longo prazo para a solução 
de problemas. “É como se os presidentes quisessem discutir a troca do sistema de 
condicionamento de ar em um prédio que está em chamas”, resume.  
 
O professor da Unicamp ressalva ainda que todos os problemas discutidos pela 
cúpula do G-8 são, direta ou indiretamente, conseqüências da reorganização da 
economia mundial nas últimas duas décadas – a globalização. “O desenvolvimento 
da China, que aumentou a demanda por commodities, foi financiado pelo 
investimento direto estrangeiro”, analisa. “Bem como os EUA só mantiveram os 
ciclos de crescimento porque havia nações periféricas dispostas a financiar o 
gigantesco déficit em conta corrente do país.”  
 
Outra conseqüência da evolução econômica seriam os conflitos estimulados pelos 
novos interlocutores da política internacional: os bancos e as empresas 
transnacionais. “O etanol de cana-de-açúcar brasileiro pode ser uma solução 
extraordinária para o problema energético, mas não podemos ignorar as pressões 
dos produtores e processadores de milho norte-americanos, que atuam 
globalmente. Superar esse tipo de divergência exige muito esforço de negociação”, 
diz. “Uma coisa é fazer reuniões para celebrar respostas que surgem do 
afunilamento de alternativas, outra é esperar resultados quando há tantos 
interesses em jogo.”  
 
Em tempo: na entrevista coletiva à imprensa, no final do encontro, o primeiro-
ministro japonês, Yasuo Fukuda, foi duramente questionado pelos repórteres a 
respeito de outra boa intenção, jamais cumprida: a ajuda humanitária aos países 
africanos. Constrangido, ele reiterou que o G-8 realizará “esforços concretos” para 
auxiliar no desenvolvimento econômico do continente e se engajar na causa Em 
Direção a uma África Vibrante, compromisso que consta das Metas do 
Desenvolvimento do Milênio, a ser cumpridas até 2015. Mais uma promessa vã? 
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