
Fim da hegemonia
do dólar.e maior
regulação financeira
serão destaque
no encontro dos
líderes globais,
em Londres
GUSTAVO GANTOIS

Idéias no forno para o

EXCEL LONDON, GRAN-
dioso centra de convenções na

_ capital britânica, está com
seus fornos ligados desde a semana
passada. De dentro deles espera-se
que saiam as receitas que os países do
G-20 darão como solução para a crise
que assola o mundo desde outubro do
ano passado. Tal qual legítimo concur-
so de muffíns ingleses, cada um deles
vai oferecer o que acredita ser melhor.
O maior dos bolinhos, no entanto, des-
ceu torto pela garganta dos america-
nos. Trata-se da proposta aventada
pelo presidente do banco central chi-
nês, Zhou Xiaochuan, de substituir o
dólar por uma moeda internacional. A
grosso modo, seria a adoção das SDRs
{direitos especiais de saque) do Fundo
Monetário Internacional, hoje uma
cesta composta pelo dólar, o euro, o
iene japonês e a libra esterlina. A
idéia é ampliar, agregando outras
moedas. A proposta foi rechaçada
pelo presidente Barack Obama, mas
chegou a ganhar uma estranha simpa-
tia fugaz de seu secretário do Tesou-

ro, Timothy Geithner. "Estamos aber-
tos à discussão", disse ele, que logo
voltou atrás após ver a cotação da
moeda americana despencar.

O festival de quitutes conta ainda
com propostas da fornada brasileira.
Trata-se da reforma dos programas
de concessão de crédito do FMI numa
tentativa de reequilibrar os fluxos de
capital. A idéia que
será apresentada pelo
ministro Guido Mante-
ga é a de que aqueles
que têm excesso de
capital coloquem mais
recursos no Fundo para
que a entidade faça a
redistribuição por ou-
tras linhas, incentivan-
do o comércio interna-
cional, por exemplo.
Outro muffin de Mante-
ga propõe criar um ór-
gão multilateral de re-
gulação para os merca-
dos financeiros, uma vez
que a autorregulação
não funcionou. Mesmo tendo sido de-
vidamente degustada por China,
França, Rússia e Reino Unido, a pro-
posta não deve ganhai* fôlego por con-
ta da oposição dos Estados Unidos.

Os americanos, por sua vez, ainda
fazem mistério sobre o que devem

colocar sobre a mesa. Mas insistem
em defender a necessidade de mais
investimentos públicos como forma
de driblar os efeitos da crise. Geith-
ner chegou a afirmar que proporá um
estimulo fiscal equivalente a 2% do
PIB mundial para incentivar a de-
manda. O Reino Unido, que prega a
morte dos fundos de hedge, acredita

na proposta, mas ainda
tem de enfrentar a re-
sistência do restante da
Europa. A cuisine da
União Européia, por
sua vez, fechou um do-
cumento com sete pro-
postas - nenhuma delas
incisiva demais. Nele
constam a idéia de que
o FMI fiscalize o cum-
primento do plano defi-
nido pelo G-20; o desen-
volvimento de um me-
canismo de sanções
para uma melhor prote-
ção ante os riscos que
possam surgir de juris-

dições que não cooperem, como os
paraísos fiscais; e a necessidade de os
bancos aproveitarem as épocas de
bonança econômica para criar "col-
chões de capital", nos quais possam
se apoiai- em tempos difíceis. Ao que
tudo indica, vai sobrar muffin.
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