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GUIDO MANTEGA: idéias propostas pelo Brasil, como os empréstimos mais ágeis do FMI, 

sem contrapartidas de política econômica, já vêm sendo adotadas 

 

O BRASIL ENTERROU DE VEZ O SEU complexo de vira-latas. O ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, tem certeza disso. Será com a autoridade de quem representa um dos dez maiores 

PIBs do mundo e ostenta reservas maiores do que a dívida externa que ele abrirá o encontro 

do G-20 financeiro, no sábado 8, em São Paulo. Mantega quer alçar o grupo, que contribui 

com 75% do crescimento global, à condição de principal voz no debate sobre como atacar a 

crise financeira. Hoje, o G-20 é formado pelos países do G-7 (Alemanha, Canadá, Estados 

Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido) mais 12 emergentes, como Brasil, China, Índia, 

Rússia, África do Sul, e a União Européia. Mantega argumenta que o G-7 perdeu legitimidade 

na mesma proporção em que os países ricos empobreceram com a crise. Hoje, o G-20 só não 

tem mais poder do que o G-7 porque é formado por ministros da Fazenda e presidentes dos 

bancos centrais - e não pelos chefes de Estado. A idéia de Mantega é fortalecer o G-20 



com a presença dos presidentes e primeiros-ministros, o que deve ocorrer em breve. 

Ciente disso, George W. Bush convidou os líderes do G-20 a participar da cúpula 

sobre a crise internacional em Washington, no dia 15. "O G-7 tem que sair do armário e 

nos assumir", disse Mantega à DINHEIRO. "Uma maneira seria incluir os cinco ou seis países 

que são mais fortes, que têm o que dizer, e formar logo um grupo maior. Caso contrário, 

ficarão falando sozinhos." 

 

Mantega está decidido a transformar o G-20 numa organização com capacidade de tomar 

decisões e articular-se politicamente, atuando de forma conjunta em temas globais. Ele explica 

que, no formato atual, há apenas um encontro anual, no fim do ano, sem condições de atuar 

em casos emergenciais. "O G-7 tem três reuniões anuais de presidentes e várias reuniões de 

ministros de áreas específicas. Nós nos reunimos sempre no apagar das luzes, sem 

efetividade", dirá Mantega aos seus colegas no encontro. Já confirmaram presença nomes 

de peso da economia mundial, como o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, 

o presidente do banco central alemão, professor Axel Weber, a ministra da Economia 

da França, Christine Lagarde, assim como os ministros de Finanças do Japão, da 

China, Índia, Rússia e África do Sul. O único desfalque previsto é o do ministro britânico, 

Alistair Darling, que ainda tenta um espaço na agenda. "Vou chamá-los para trabalhar em 

ações macroeconômicas conjuntas. Há hoje um espírito de solidariedade e a idéia é que 

possamos construir propostas para os presidentes levarem para a reunião do dia 15 em 

Washington." Curioso é que as idéias de Mantega, em favor de uma maior intervenção do 

Estado na economia, estão afinadas com Ben Bernanke, com o presidente da França, Nicolas 

Sarkozy, e com o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown. "Ficou claro que o mercado, 

sozinho, não resolverá esta crise", diz o ministro. 

Nessa linha de raciocínio, Mantega diz que é necessário um novo redesenho financeiro 

internacional, a exemplo do que foi feito em Breton Woods, em 1944. "Não sei se é o caso de 

criar nossas instituições, mas sim dar mais força ao FMI", diz o ministro. Nesse ponto, Mantega 

já colhe frutos. Em abril passado, ele encaminhou proposta para que o fundo possa socorrer 

rapidamente os países emergentes, sem imposições onerosas, como o monitoramento de 



metas quantitativas. A resposta chegou na quarta-feira 29. A diretoria do FMI aprovou uma 

medida inédita ao criar o financiamento chamado de Short-Term Liquidity Facility (SLF). O 

instrumento de liquidez de curto prazo prevê a criação de um fundo de US$ 100 bilhões para 

fornecer empréstimos emergenciais, quase automáticos, a países com boas políticas 

econômicas, mas problemas de liquidez. Os governos poderão tomar até cinco vezes o crédito 

que tinham. Se precisar, o Brasil poderá obter US$ 23,2 bilhões, o México, US$ 24,1 

bilhões, e a Coréia do Sul, US$ 22,4 bilhões. Assim, o FMI passará, para a alegria de 

Mantega, a operar dentro de um modelo mais próximo do imaginado pelo economista 

John Maynard Keynes, com desembolsos quase imediatos. "Esse instrumento só é 

diferente em dois pontos da proposta brasileira", diz o economista Paulo Nogueira Batista. "No 

limite do empréstimo e no prazo. Mas foi dado um passo importante para modificar os 

procedimentos do fundo." 

 

Também anfitrião do encontro, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, está em 

sintonia fina com os seus colegas no mundo desenvolvido e, por incrível que pareça, com 

Mantega. Na semana passada, viu-se a dobradinha. Mantega acertou a aprovação da MP 443 

no Congresso e Meirelles, por telefone, acertou com Ben Bernanke uma linha de troca de 

dólares por reais de US$ 30 bilhões, até 30 de abril de 2009, permitida pela medida provisória. 

Em português claro, ganhou um cheque em branco do Federal Reserve. No mesmo dia, o BC 

interrompeu a alta de juros, mantendo a Selic em 13,75%. Não poderia haver prova maior de 

que, de repente, Mantega e Meirelles passaram a falar a mesma língua. Na Comissão de 



Assuntos Econômicos do Senado, na quinta-feira 30, Mantega disse que ainda não há um 

horizonte claro para o fim da crise e que haverá uma desaceleração em 2009. Nesse cenário 

de incerteza, ele chegou até a elogiar a decisão do Banco Central de não mexer nos juros 

neste momento. Sinal de que a crise, se ainda não colocou os emergentes no mesmo barco 

dos ricos, ao menos serviu para unir as duas principais autoridades econômicas brasileiras. 
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