
Cúpula econômica do G-20: evento mais simbólico do que prático?  

A idéia parece boa: juntar os líderes das 20 maiores economias e de países emergentes para 
discutir um plano coordenado que permita lidar com a crise financeira mundial. Em outubro, 
quando o presidente George Bush convocou uma reunião para 15 de novembro, em 
Washington, D.C., alguns analistas a compararam à célebre reunião de Bretton Woods de 
1944, que fixou regras para a taxa de câmbio e criou o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional. 

Contudo, tem sido escassa a cobertura do plano desde então, e parece que ninguém mais 
espera que a reunião do G-20 chegue a algum resultado mais ambicioso. “Creio que será difícil 
conseguir muita coisa, uma vez que todos tiveram pouco tempo para se preparar para o 
evento”, disse Mark Zandi, economista-chefe e um dos fundadores da Economy.com, da 
Moody’s. “Trata-se de um acontecimento mais simbólico do que prático.” 

“A idéia de uma reunião de cúpula a esta altura é prematura e até perigosa”, disse Richard J. 
Herring, professor de finanças da Wharton, receoso de que os líderes mundiais, ansiosos para 
mostrar que estão fazendo alguma coisa, acabem agindo depressa demais na hora de criar 
políticas e regulamentações. “Os dados que temos sobre o que deu errado e o que se deve 
fazer para reparar o erro cometido, são muito incompletos”, acrescentou. 

Com Bush prestes a deixar a presidência em janeiro, sendo substituído por Barack Obama, 
esse é “um péssimo momento para o ciclo político americano”, dijo uma vez que Bush não 
pode assumir compromissos mais duradouros, disse Richard Marston, professor de finanças da 
Wharton. Muitos especialistas aludem à situação de fim de mandato de Bush para justificar a 
baixa expectativa em relação à reunião. Obama recusou o convite de Bush para participar da 
reunião, preferindo marcar outra ocasião para se encontrar com os líderes mundiais. 

“Espero que Obama fique longe disso; quanto a Bush, não se pode esperar compromisso 
nenhum da parte dele”, disse Herring. Os europeus, acrescentou, “têm muito o que consertar 
na União Européia antes de reinventar a ordem financeira mundial”. 

Evitando o protecionismo 

A Casa Branca declarou que espera dos líderes do encontro a elaboração de alguns “princípios 
gerais” para lidar com questões financeiras, e não a fixação de regulamentações rígidas. Um 
dos princípios mais úteis que poderiam ser adotados, disse Zandi, seria o princípio de 
resistência a qualquer impulso protecionista. “É preciso que os países assumam publicamente 
o compromisso de não erigir barreiras ao comércio e aos investimentos”, disse. “Creio que 
essa é uma preocupação legítima. À medida que as coisas forem se tornando cada vez mais 
difíceis, crescerá a pressão política sobre os países para que se tornem mais protecionistas, o 
que seria muito contraproducente [...] Foi a ascensão do protecionismo que contribuiu para a 
Grande Depressão.” 

De acordo com Zandi, os participantes da reunião de cúpula deverão deixar claro que os 
bancos centrais dos seus países continuarão à frente da política econômica, conforme se viu no 
recente corte de juros. Os países devem também trabalhar juntos para evitar grandes 
variações nas taxas de câmbio, mostrando-se dispostos a gastar dinheiro com estímulos à 
economia, disse. “Por fim, talvez ajudasse se todos concordassem em cooperar uns com os 
outros caso alguém precise de socorro.” 

 

 



Embora os líderes presentes ao encontro estejam, ao que tudo indica, em busca de pontos em 
comum, a maioria talvez prefira se concentrar em questões financeiras próprias, disse 
Marston. “Creio que cada um dos países se voltará para sua própria estrutura regulatória nos 
próximos anos. Eles conversarão — principalmente os bancos centrais — como sempre fazem. 
Contudo, não posso garantir de forma alguma que os EUA e os países da zona do euro 
trabalhem em conjunto para coordenar suas políticas.” 

Contudo, observou, existem algumas áreas que talvez demandem a elaboração de políticas 
internacionais conjuntas. Uma das principais, por exemplo, deverá estabelecer meios para se 
lidar com os credit-default swaps (CDS) — instrumentos financeiros sem regulamentação que 
estiveram na origem da crise financeira. Os CDS se comportam como seguros: o comprador 
paga uma tarifa e recebe um pagamento substancial na ocorrência de um evento específico. O 
proprietário do título corporativo, por exemplo, pode comprar um swap como forma de se 
garantir contra o risco de que uma empresa deixe de pagar os títulos emitidos.   

Alguns especialistas acreditam que o número de CDS segurados ultrapasse os US$ 60 trilhões. 
Mas como o mercado é extremamente opaco, muitos bancos e empresas temem fazer 
negócios uns com os outros receosos de que passivos imensos de swaps de valor desconhecido 
possam resultar no calote das obrigações financeiras das partes devedoras. 

De acordo com alguns economistas e líderes de empresas, esses instrumentos deveriam ser 
padronizados e negociados em uma bolsa central como se faz com as ações, opções ou 
contratos futuros. Há quem diga ainda que as empresas responsáveis pela venda de CDS 
deveriam ser obrigadas a manter reservas em caixa para honrar seus compromissos. 
Atualmente não há tal obrigação. 

“Há poucas áreas, como no segmento de swaps, em que o enfoque regulatório poderia ser 
internacional”, disse Marston. 

Contudo, haverá um limite para as decisões tomadas no encontro. “É provável que se criem 
regras para transações de CDS, mas duvido que o assunto seja discutido na reunião”, disse 
Franklin Allen, professor de finanças da Wharton. 

Preocupações domésticas em primeiro lugar 

Antes que os países criem novas regulamentações financeiras internacionais, é preciso que 
eles se ocupem de algumas questões domésticas, disse Marshall Blume, professor de finanças 
da Wharton. “A primeira coisa que precisamos fazer nos EUA é racionalizar nossa 
regulamentação — antes que possamos internacionalizar o que quer que seja.” 

Investidores e especuladores, por exemplo, podem apostar em uma empresa adquirindo ações 
dela, comprando opções de ações ou adquirindo contratos de swaps que aumentarão ou 
diminuirão de valor à medida que a sorte da empresa se alterar. As ações são reguladas pela 
SEC (Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio) e as opções pela CFTC (sigla em inglês de 
Comissão Reguladora de Operações a Futuro com Commodities), ao passo que os swaps não 
são regulamentados. Contudo, qualquer transação feita com um instrumento desses influencia 
os demais. 

Embora alguns especialistas tenham sugerido que se regulamente o funcionamento dos swaps, 
assim como as apólices de seguros, Allen ressalta que, nos EUA, a regulamentação de seguros 
é deixada em grande parte aos cuidados dos 50 Estados. Teria de haver algum tipo de 
regulamentação federal que substituísse as regulamentações existentes nos Estados para que 
os EUA pudessem participar de um regime regulatório internacional de swaps, disse Allen. 



“Seria praticamente impossível harmonizar uma regulamentação internacional da qual 
participassem 50 Estados.” 

Uma grande dificuldade que se observa em qualquer acordo internacional consiste em 
descobrir meios que impeçam os participantes de saírem em busca do país cujas regras sejam 
mais simpáticas, disse. Atualmente, por exemplo, as empresas analisam as regras contábeis 
antes de decidir onde listaram suas ações — em Nova York, Londres ou outra localidade 
qualquer. Alguns países talvez se oponham aos novos padrões internacionais, já que estes 
poderiam dificultar a disputa pela listagem de papéis e outros negócios. Muitos outros países 
talvez se recusem a se dobrar diante de autoridades internacionais, prevê Blume. 

“No plano político, acho inconcebível que os EUA abram mão de alguma autoridade regulatória 
nacional em favor de um organismo internacional”, disse. “Contudo, podemos trabalhar em 
conjunto com organismos internacionais.” 

Já existe um processo de coordenação em andamento antes mesmo da realização da reunião 
de cúpula ou da introdução de um novo sistema regulatório, disse Blume. Muitos bancos 
centrais cortaram as taxas de juros, injetaram dinheiro em seus sistemas bancários ou 
anunciaram planos de estímulo à economia, como fez a China, ou então passaram a discuti-los 
seriamente, como nos EUA. “Parece haver um esforço coordenado atualmente, o que é bom. É 
preciso agora assegurar que esses canais de cooperação continuem abertos.” 

Excesso de liberdade de mercado? 

Deve haver necessariamente algum nível de coordenação a longo prazo, não só enquanto 
durar a crise, disse Allen, referindo-se à volatilidade do mercado decorrente das mudanças 
rápidas observadas nas taxas de câmbio e das enormes diferenças observadas nas taxas de 
juros de um país para outro. 

Embora não se saiba ainda ao certo se deveria haver um conjunto rígido de regulamentações 
internacionais, é evidente que é preciso modernizá-las, diz Allen, acrescentando que o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Mundial são dominados por europeus e americanos. “Eles 
precisam envolver um pouco mais os asiáticos”, disse, salientando que a China e o Japão 
possuem vastos recursos que poderiam ser utilizados no programas do FMI e do Banco 
Mundial. 

Embora seja, talvez, cedo demais para tratar das regulamentações internacionais a serem 
aplicadas aos bancos, mediante os Acordos I e II de Basiléia, estes deveriam, futuramente, ser 
reavaliados tomando-se por base a necessidade se controlar o risco que causou problemas 
tanto para os bancos de investimento quanto para os bancos comerciais, acrescentou Allen. 
“Temos de começar do zero.” 

Para Allen, deve ocorrer uma reavaliação internacional do tipo mais elementar: qual deveria 
ser o grau de liberdade dos mercados? “Ficamos presos a essa ideologia de liberdade nos 
últimos 20 anos. Em outras palavras, dizemos que os mercados funcionam e que deveríamos 
deixar as coisas sob seus cuidados”, disse Allen, assinalando que a crise atual mostra que há, 
de fato, muita liberdade de mercado. 

No outono deste ano, no hemisfério norte, vários governos compraram participações em 
bancos por eles socorridos, ressaltando que se tratava de uma situação temporária. Contudo, 
os bancos talvez funcionem melhor com algum grau de preservação da parceria público-
privada, em que o governo transmite confiança ao sistema bancário, disse Allen. 

 



Todavia, questões assim tão amplas são para o futuro, e não para a reunião de 15 de 
novembro, disse. “As pessoas não começaram ainda a pensar nessas coisas.” 

O ponto de vista intervencionista da Europa 

Já do outro lado do Atlântico, a União Européia comparece à reunião do G-20 com um plano 
ambicioso e repleto de propostas debaixo do braço. Os europeus esperam que da reunião do 
G-20 saia um plano de trabalho preciso que leve à adoção de medidas concretas e 
operacionais no prazo de 100 dias. 

Trata-se de um objetivo ousado demais, avalia José Maria de Areliza, vice-reitor da Escola de 
Direito do Instituto de Empresa. “É tarefa do G-20 precisa desencadear esse processo, mas o 
órgão não tem competência técnica para adotar propostas detalhadas.” Areliza identifica duas 
dimensões na crise: a primeira se preocupa em sair dela mediante a intervenção pesada do 
Estado, pela recapitalização etc.; a outra trata de definir como evitar que essa mesma situação 
torne a se repetir. “Já se tomaram medidas com o propósito de sair da crise, mas há poucas 
idéias concretas de como supervisionar e regulamentar o futuro dos mercados financeiros.” 

Para os 27 países-membros da UE, a reforma deve se basear no fortalecimento da 
regulamentação e da supervisão sem que alguma instituição, algum segmento de mercado 
escape a ela, embora “tal regulamentação deva ser proporcional e adequada”, uma espécie de 
matriz de última hora incluída no documento aprovado na reunião extraordinária do Conselho 
Europeu em preparação para a reunião de Washington. 

Areliza crê que muitas das propostas levadas pela Europa ao G-20 foram influenciadas pela 
França, “que tem uma visão dirigista da economia, isto é, que tudo procura solucionar 
mediante uma forte presença do Estado”. A UE defende a necessidade de se reforçar o papel 
do FMI, de modo que se converta em peça fundamental para a nova arquitetura financeira. A 
idéia é dotar o fundo de mais instrumentos que lhe permitam dar assistência financeira a seus 
membros em momentos de falta de liquidez ou de crise, além de supervisionar o trabalho 
realizado em outros fóruns internacionais, como o Conselho de Normas Internacionais de 
Contabilidade, o comitê de supervisão bancária de Basiléia e o Fórum de Estabilidade 
Financeira. 

“O FMI tem outro tipo de preocupação: estabilidade macroeconômica, finanças públicas, não 
sendo um órgão de supervisão fiscal, conforme quer a UE”, afirma Areliza. Para ele, Sarkozy 
está semeando essa mentalidade intervencionista na esfera internacional, e o estudioso duvida 
que esse seja o caminho correto: “Há problemas de legitimidade nas instituições 
internacionais, em nome de quem se pretende levar adiante esse plano. Mas com que 
mecanismos de representação? A ONU não é o foro correto para isso, e o FMI teria de mudar 
muito para exercer esse papel.” 

Areliza acha que é preciso reforçar o regime econômico da zona do euro e criar modelos de 
coordenação horizontal entre os blocos: Europa, EUA, “porém a idéia de um governo 
econômico mundial não me parece realista”, disse. “Na Europa, levamos só até a metade do 
caminho o regime econômico do euro; deixamos de pôr alguns tijolos e, um deles, sem 
dúvida, era o da supervisão comum do sistema financeiro. Não o fizemos porque a UE, ao ser 
ampliada e se dedicar à introspecção constitucional durante todos esses anos, não deu a 
devida atenção à sua arquitetura e governo econômicos. O paradoxo é que se fizeram muitas 
reformas, mas não as que eram necessárias.” Além disso, é importante que a UE melhore 
também sua representação internacional, para que em reuniões como as do G-20 ela fale de 
forma consensual em nome de todos os países que representa. Participarão do evento a 
França, Alemanha, Itália e Espanha, convidada de última hora e que ocupará a presidência da 
UE depois da França. 



Outras propostas dizem respeito à criação de um sistema de alerta rápido para a economia 
mundial que permita identificar os riscos futuros que ameaçam a estabilidade econômica e 
financeira mundiais, assim como a tomada rápida de decisões para atenuá-los. Por outro lado, 
a UE defende a introdução de grupos de supervisores para o aperfeiçoamento da vigilância de 
todos os bancos internacionais importantes. Pretende também que se intensifique a luta contra 
os paraísos fiscais e financeiros, bem com a elaboração de códigos de conduta para evitar que 
os salários dos diretores resultem em riscos excessivos. 

A UE apóia também a representação de países emergentes como a China e a Índia em 
instituições como o FMI e o G-8. Nesse sentido, ela se propõe a tornar mais transparente a 
escolha do diretor do FMI e do presidente do Banco Mundial, cargos que sempre foram 
ocupados por europeus ou americanos. 

Para Areliza, o que há de importante de fato na reunião é que, num momento de incertezas, 
envia-se um sinal de que há alguém no comando. “É uma coisa psicológica, de confiança. O G-
20 está dizendo que vai pôr em operação um sistema que funcione. E com isso ajuda, de fato, 
o sistema a funcionar.” 
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