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Com o agravamento da crise financeira internacional, políticos, economistas e governantes 
levantam o debate sobre a necessidade de uma nova reestruturação do sistema financeiro 
mundial. A última vez que representantes de diversos países se reuniram para elaborar um 
sistema multilateral de governança conjunta das finanças foi em 1944, na cidade de Bretton 
Woods, no estado norte-americano de New Hampshire, originando um sistema de 
gerenciamento econômico que ficou conhecido por Acordo de Bretton Woods.  
 
Celebrado na derrocada da 2ª Guerra Mundial, o acordo visava reerguer o sistema capitalista, 
combalido por anos de economia voltada à guerra. Destas reuniões surgiram órgãos como o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Agora dirigentes e economistas de 
todo o mundo avaliam a necessidade de um "novo Bretton Woods", que auxilie o controle 
internacional das finanças, regulando o fluxo de capitais e auxiliando os países na prevenção e 
solução de crises sistêmicas. A dúvida, mais teórica do que prática, é sobre quais mecanismos 
seria criado esse novo acordo regulatório para gerenciamento global das finanças.  
 
Em primeiro lugar, "um novo Bretton Woods não seria em uma cidade dos Estados Unidos da 
América (EUA), mas sim em alguma cidade européia, ou mesmo num país neutro como a 
Suíça, até por uma questão simbólica", avalia Maristela Basso, professora de Direito 
Internacional da Universidade de São Paulo (USP).  
 
Ela destaca que o eixo seria provavelmente europeu porque na crise atual, "pela primeira vez 
no contexto internacional", os EUA não assumiram a liderança. "Washington demorou muito a 
se posicionar, não foi de lá que saíram as melhores alternativas, e quando apresentaram um 
plano, ele foi muito criticado por contrariar todas as teses econômicas", diz Maristela.  
 
Para a professora, o primeiro ministro britânico Gordon Brown, "que até estava meio 
apagado", foi quem apresentou a proposta mais eficiente para conter os efeitos imediatos da 
crise. Brown injetou quantias "consideráveis" nos bancos e instituições financeiras britânicas, 
evitando que quebrassem, ao contrário de propor a compra de títulos podres, "como fez o 
presidente norte-americano George W. Bush", salienta.  
 
Para o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, um novo Bretton Woods "significa impor restrições 
aos movimentos de capitais, se isso não for feito não vai funcionar". Ele lembra que a idéia 
não é nova, e após as crises dos anos 1990, sobretudo a crise asiática, houve uma proliferação 
de reformas ou reestruturação da arquitetura financeira internacional, com a hipótese de um 
novo acordo do gênero. Entretanto, o governo americano e os mercados, terminados os efeitos 
da crise asiática, "disseram que não era necessário reorganizar todo o sistema, e bloquearam 
a proposta", conta o economista.  
 
Dispositivos  
 
Belluzzo avalia que seria necessária uma instituição para a integração dos mercados, com 
capacidade para lidar com a intensidade dos fundos de capitais, e mais poderosa que o FMI. 
Ele aponta três eixos de atuação essenciais a uma instituição deste porte. A primeira atribuição 
seria estabelecer taxas internacionais de câmbio. "O mercado não está conseguindo, nem vai 
conseguir, estabelecer uma rede ou estrutura de câmbio que consiga minimamente 
reequilibrar o comércio", explica o economista.  
 
O segundo ponto é o controle de capitais. "Para que este sistema funcione, é preciso ter 
controle de capitais generalizado, sem possibilidade de alguém furar o esquema para buscar 
seu próprio interesse", diz Belluzzo. Para a terceira atribuição este órgão precisaria "ter 
recursos suficientes para fazer operações de balança de pagamentos, e para isso é necessário 
ter muito mais recursos que o FMI". Ou seja, o órgão seria "um emprestador internacional de 
última instância, como são os bancos centrais nacionais."  
 



O principal problema, segundo Belluzo, seria domar os interesses de todos os países 
envolvidos. "Para cada agente o interesse é muito diferente, e seria importante que as 
restrições fossem impostas por todos os participantes, tanto aqueles que dão origem aos 
movimentos financeiros quanto aqueles que os recebem", afirma o economista.  
 
Brasil  
 
Em julho de 1944 o Brasil, que iniciava sua participação na 2ª Guerra, integrou as reuniões de 
Bretton Woods representado pelos economistas Otávio de Gouveia Bulhões e Roberto Campos. 
O País era aliado estratégico dos EUA, mas sua influência na economia global era reduzida. 
Atualmente a economia brasileira está entre as maiores do mundo, e a uma eventual 
reorganização do sistema financeiro internacional "teria que reconhecer e refletir um novo 
sistema de forças econômicas, porque na época do pós-guerra nós não tínhamos poder de 
colocar capital para entrar com cotas, e conseqüentemente tomar decisões na organização", 
explica Maristela.  
 
Belluzo salienta que não só o Brasil, mas também países como China, Índia e Rússia, devido a 
mudança na economia internacional, "teriam um papel importantíssimo nessa reestruturação". 
Para o economista, os países sulamericanos poderiam usar o Brasil como representante, sendo 
que o País poderia inclusive "contribuir exprimindo o ponto de vista dos países emergentes, 
porque os países centrais não têm muita sensibilidade para as necessidades dos emergentes".  
 
Já Maristela considera que o País poderia contribuir com sua "experiência e habilidade em 
negociações internacionais". Ela destaca que o Brasil tem a simpatia de praticamente todos os 
países estrangeiros, "e conta com um corpo diplomático experiente e dentre os mais bem 
preparados do mundo", conclui a professora.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A8. 


