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Do telhado do que pretende ser o mais sofisticado complexo de negócios e varejo da Europa, a 
renovação frenética que passou a caracterizar Londres dá a impressão de prosseguir com força 
total. O parque olímpico de 2012 parece estar tomando forma ao redor. Guindastes colocam 
grandes partes da estrutura do estádio no lugar. Uma estação com fachada de vidro, que vai 
receber os trens que atravessam o túnel sob o Canal da Mancha em alta velocidade, já está 
pronta.  
 
O espaço de 728 mil metros quadrados, que está sendo desenvolvido pela Westfield, da 
Austrália, para integrar-se ao local dos Jogos Olímpicos, será o coração da chamada Stratford 
City, que vai oferecer lazer e entretenimento, além de escritórios, hotéis e apartamentos 
residenciais. Com conexões rápidas ao centro de Londres e à Europa continental, o plano é 
construir nada menos do que um novo centro metropolitano na área leste de Londres.   
 
A escala dos investimentos antes das Olimpíadas caracteriza a confiança de Londres antes da 
recessão. Quando a cidade foi escolhida para sediar as Olimpíadas, multidões comemoraram 
na Trafalgar Square. Como dinheiro, negócios e talentos de todas as partes do mundo iriam 
fluir para a cidade, parecia totalmente apropriado que Londres deveria realizar "o maior show 
da Terra". Mais do que qualquer outra metrópole, a cidade era a fortaleza do boom de crédito.   
 
Agora, os ex-titãs bancários estão sendo ridicularizados pelo Parlamento e pela população. A 
confiança evaporou tão rapidamente quanto o valor das ações negociadas na Bolsa de Valores 
de Londres (LSE). Ao hospedar as Olimpíadas, o foco está sendo em tentar controlar o 
orçamento daquele que já está sendo chamado de "os Jogos da austeridade". Stratford é um 
oásis de atividade em meio a um deserto de construções paralisadas, vítimas do congelamento 
dos empréstimos bancários e do colapso nos preços dos imóveis.   
 
As previsões têm sido terríveis. O Fundo Monetário Internacional (FMI) já sinalizou que o Reino 
Unido está enfrentando a pior recessão entre todos os grandes países industrializados e prevê 
uma contração de 2,8% no PIB do país este ano. Aumentam as críticas de que as autoridades 
britânicas contaram demais com as instituições financeiras de Londres e adotaram uma 
postura reguladora frouxa demais.   
 
Depois que o sistema regulador tripartite combinando as forças do Banco da Inglaterra (BC 
britânico), do Tesouro e da Financial Services Authority (FSA, a CVM britânica) não funcionou, 
e o governo foi forçado a assumir grandes participações em bancos de varejo, muitos afirmam 
que Londres não conseguirá manter seu status global. Nesse cenário de pesadelo, a cidade 
deixa de ser um centro financeiro internacional, e a perda de negócios internacionais provoca a 
partida de fileiras de americanos, asiáticos e europeus, mudando a identidade da capital 
britânica.  
 
Will Self, escritor que vive em Londres, diz que a cidade foi a "Califórnia da Europa" nos anos 
do boom. "Mas olhe só para a 'Califórnia' agora. O que vai sobrar dela?", pergunta ele. "Uma 
cidade ainda cosmopolita e em deterioração, com serviços públicos ruins e uma infraestrutura 
de transporte que está no seu limite pense em Nova York na década de 70, altos índices de 
criminalidade na periferia e o centro onde a riqueza é inexpugnável."   
 
Grandes projetos, como a ampliação do aeroporto de Heathrow, "poderão nem acontecer. E, 
se acontecerem, serão feitos com gastos menores", afirma ele. "O problema de Londres é que 
a cidade era uma Oz nos anos do boom um fluxo de mão-de-obra barata e frequentemente 
ilegal atendia precisamente aqueles 'engenheiros financeiros' cujos veículos saíram capotando 
da estrada do progresso. Há poucos setores sustentáveis na cidade além deste."   
 
Uma conferência realizada recentemente no centro de Londres pela Confederação da Indústria 
Britânica, uma associação empresarial, contou com John Rose, presidente-executivo da Rolls 
Royce, Stephen Green, presidente do conselho de administração do HSBC, e Peter Mandelson, 
secretário do Comércio britânico. Todos eles admitiram a necessidade de um 



"rebalanceamento da economia da capital", que deveria depender menos dos serviços 
financeiros. Começam a surgir previsões de que a constituição econômica da cidade será bem 
diferente quando a tempestade financeira finalmente diminuir.   
 
"O que estamos vendo é que o setor de serviços financeiros provavelmente não será tão 
dominante na próxima década quanto foi na década passada", diz Anthony Browne, assessor 
econômico do prefeito de Londres, Boris Johnson. "Portanto, o que todo mundo está se 
perguntando é: qual será o aspecto futuro da economia de Londres?"   
 
A transformação da City, como o centro financeiro de Londres é conhecido há séculos, em um 
dos maiores centros financeiros mundiais nos anos que precederam o aperto de crédito foi 
dramática. Na esteira do estouro da bolha pontocom nos EUA e dos escândalos da WorldCom e 
da Enron, que resultaram em uma legislação restritiva, Londres tirou vantagem. Manteve uma 
regulamentação e um regime fiscal frouxos e enfatizou que estava de portas abertas para os 
investimentos estrangeiros.   
 
Londres se transformou num imã para uma elite de super-ricos. As casas de leilões ficaram 
cheias, com os preços no mercado de artes atingindo recordes, corretores de imóveis tiveram 
que trabalhar muito para dar conta da demanda por moradias de luxo em Mayfair, 
Knightsbridge e Chelsea. Negócios que atendem às necessidades dos ricos, de mordomos a 
designers de interiores, nutricionistas e consultores de viagens, floresceram.   
 
Além disso, Londres começou a ser vista por muitos outros como o melhor lugar para viver. 
Grandes talentos de todas as partes do mundo foram atraídos não só pela perspectiva de 
emprego, mas também pela emoção de estar numa cidade que estava produzindo a última 
palavra em música, artes, moda, comida e mídia. Mas, após anos de abundância, a recessão 
foi um choque para muitos.   
 
Dominic Rosso-Gill pensou que estava diante de uma carreira gratificante e lucrativa no setor 
de bancos de investimento de Londres. Esse jovem de 25 anos, formado por uma escola de 
elite britânica, não imaginava que isso iria acabar abruptamente quando perdeu seu emprego 
de 45 mil libras (US$ 64,6 mil) por ano no Crédit Suisse em dezembro, depois de apenas 18 
meses.   
 
"Recebi uma ligação dizendo que eu deveria ir ao sétimo andar", relatou ele. "Todo mundo 
sabe o que isso significa. Parecia algo irreal. Fiquei surpreso porque ninguém da minha equipe 
estava esperando aquilo."   
 
Rosso-Gill está entre os muitos jovens profissionais que foram forçados a reavaliar o que eles 
acreditavam ser perspectivas de carreira estelares. "Os bancos de investimento são 
especialistas em negociar estruturas de carreira. Mas, se você realmente pensa nisso, vê que é 
tudo balela", acrescenta. "A força econômica do Reino Unido provavelmente foi danificada para 
sempre, e empresas vão sair de Londres. Se puder escolher, não quero mais trabalhar no 
Reino Unido. Talvez mudar de país seja uma opção inteligente."   
 
As perspectivas de uma carreira no setor de serviços financeiros em Londres evaporaram para 
muitos que estão se formando. Owen Morgan, diretor de operações comerciais da Penna, uma 
consultoria especializada em recolocação, diz: "Eles achavam que tinham uma carreira 
promissora pela frente, mas o tapete foi puxado sob seus pés".   
 
Bob Wigley, presidente do conselho de administração do Merrill Lynch para Europa, Oriente 
Médio e África (que está deixando o cargo e recentemente comandou uma análise sobre a 
competitividade de Londres para o prefeito), concorda que o setor de serviços financeiros vai 
sofrer uma contração no curto prazo. O próprio Wigley já conhece os efeitos do aperto de 
crédito, depois que o Bank of America comprou o Merrill Lynch. Enquanto limpa sua sala na 
sede do Merrill Lynch em Londres, ele diz: "A posição líquida poderá muito bem ser negativa".   
 
Um relatório produzido pela London School of Economics para a City of London Corporation em 
outubro, mostra que quase um terço dos 4,2 milhões de empregos em Londres são fornecidos 



pelos setores de finanças e negócios. Por outro lado, a falta de um número substancial de 
empregos no setor industrial é impressionante: ele responde por apenas 3,7% dos empregos, 
excluindo o setor de editoração.   
 
O estudo diz que Londres "tem apenas um terço dos empregos que se poderia esperar de uma 
cidade do seu tamanho no setor industrial". Outras atividades dedicadas a atender as 
demandas da população em energia, construção, distribuição, educação e saúde também estão 
sub-representadas.   
 
Browne aponta para outros setores que têm potencial de crescimento, incluindo as tecnologias 
ambientais, além de setores criativos, como o da propaganda, design e mídia que formam o 
terceiro setor mais importante de Londres, depois do financeiro e o de turismo. Ele diz que os 
serviços financeiros ofuscaram outros setores, onde "precisamos nos certificar de que 
desbloquearemos todas as barreiras".   
 
A atração duradoura exercida por Londres sobre os trabalhadores capacitados de outras partes 
do Reino Unido e do mundo deverá ajudar. Estudo da Bolsa de Londres estima que 45% dos 
trabalhadores altamente capacitados que vivem na cidade vêm de outras regiões do Reino 
Unido e 30% vêm de outros países. Com o setor financeiro absorvendo um número menor 
desses trabalhadores nos próximos anos, outros setores poderão aproveitar os talentos 
disponíveis.   
 
"Londres continuará atraindo pessoas capacitadas", afirma Richard Lambert, diretor-geral da 
CBI. "Pessoas talentosas querem trabalhar aqui. E é isso que faz este lugar fervilhar."   
 
A queda dos preços dos imóveis e do valor da libra também significa que Londres não é mais a 
cidade brutalmente cara que já foi para os estrangeiros. A Think London, agência que cuida de 
investimentos na cidade, afirma que um esforço recente para atrair empresas da China atraiu 
três vezes o número de demonstrações de interesse que ela esperava; enquanto isso, a Índia 
se tornou a segunda maior fonte de investimentos na cidade, depois dos Estados Unidos.   
 
Com uma forte concentração de empregos na área central de Londres, o prefeito já 
encomendou uma reorganização radical do potencial econômico das regiões mais afastadas do 
centro, normalmente áreas suburbanas onde vivem os usuários dos transportes coletivos. 
"Investir nas área mais afastadas para aproveitar seu potencial econômico não só vai 
revitalizar a economia de Londres hoje, como também fortalecê-la e diversificá-la para as 
gerações futuras", diz Johnson.   
 
Projetos de infraestrutura em planejamento poderão ajudar nesse objetivo, especialmente a 
regeneração das possibilidades ao redor do local das Olimpíadas e o projeto Crossrail, de 16 
bilhões de libras, que vai criar uma rota ferroviária rápida entre as zonas leste e oeste, unindo 
Heathrow a Canary Wharf. Este projeto deverá estar concluído em 2017.   
 
Com tudo isso, Browne diz que os fatores que conduziram o sucesso da City continuam ativos: 
é a vantagem do fuso horário, a mão-de-obra capaz e flexível, o sistema legal forte, o 
conhecimento estabelecido e a atratividade de ser um bom lugar para morar. "Era mais fácil 
para os centros financeiros regionais competirem com Londres quando as coisas estavam indo 
bem. Agora, os negócios provavelmente irão para o centro com o melhor histórico", diz ele. 
"Você recorre ao demônio que conhece."   
 
Bruce Buck, o diretor europeu da Skadden Arps, a maior firma de advocacia dos Estados 
Unidos, está confiante de que os clientes internacionais ainda verão Londres como um centro 
de liderança para fazer negócios. "Mesmo na situação de mercado como a que estamos 
passando, essas firmas com bases de clientes sólidas e uma estratégia bem planejada e 
executada, vão conseguir atravessar a tempestade, deixando Londres numa posição forte para 
liderar a recuperação econômica", diz Buck, que também é presidente do Chelsea, o clube de 
futebol controlado por Roman Abramovich, o bilionário russo.   
 



"Como centro internacional de negócios e como cidade, Londres sempre se mostrou 
admiravelmente robusta e adaptável às adversidades, e não vejo razão para isso não 
continuar."   
 
Wigley concorda, observando o histórico de Londres e seu potencial de crescimento em áreas 
de negócios como a reestruturação e as finanças islâmicas. Em última análise, porém, o Reino 
Unido precisa que a City floresça. O estudo de Wigley destaca a contribuição de 42 bilhões de 
libras do setor de serviços financeiros para os impostos. "Isso é igual a todo o gasto de salário 
com o serviço de saúde pública do país", acrescenta ele. "Não dá para substituir isso."   
 
De volta ao parque olímpico em Stratford, o incorporador Westfield continua otimista apesar 
das nuvens que pairam sobre os setores de imóveis comerciais e varejo. John Burton, o diretor 
do projeto, diz: "Stratford City é um dos maiores projetos de recuperação urbana da Europa. 
Quando estiver concluído, será o coração metropolitano de da parte leste de Londres."   
 
O prefeito pretende atrair uma universidade de renome para o local depois de 2012, e há 
planos para atrair empresas de tecnologia para o parque, para aproveitar as redes de 
comunicação que estão sendo instaladas para dar suporte às Olimpíadas. Browne promove a 
tese de que até 2012 a economia de Londres estará em recuperação e as Olimpíadas serão o 
símbolo de uma cidade novamente confiante, com no mínimo uma economia mais 
diversificada. "Em vez de serem os Jogos Olímpicos da austeridade, eles serão os Jogos da 
recuperação", prevê ele.   
 
Ele pode estar certo. Mas, para a maioria dos londrinos, isso ainda parece distante.   
 

 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A14. 


