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epois do colapso sofrido em setembro, a economia mundial vem sendo monitorada como um
paciente na UTI. Durante seis meses, os resultados dos exames foram repetidamente desoladores.
Os diagnósticos revelavam novas complicações a cada
dia. Nas últimas semanas, porém, alguns sinais começaram a indicar o que pode ser o ensaio de uma recuperação. Nos Estados Unidos, os preços dos imóveis
voltaram a subir por dois meses seguidos, o que não
ocorria havia dois anos. É uma melhora sutil, sem dúvida, mas foi o colapso das hipotecas de casas o estopim da crise que o mundo atravessa hoje. Outro índice,
o que mede a percepção dos executivos de compras de
empresas americanas, registrou melhora de janeiro a
março. O número ainda está longe de indicar aceleração na atividade, mas trata-se de um indicador relevante do que se passa na maior economia do mundo.
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Consumidores
em shopping
no Brasil
e casa em
exposição
nos Estados
Unidos: ensaio
de recuperação

Ao redor do mundo, surgem as primeiras fagulhas
de esperança na recuperação. Mas elas serão capazes
de dar partida na economia mundial?

Bolsa de Nova
York e porto
em Singapura:
o mercado
de ações e o
comércio
exterior têm
melhora tênue

Notícias animadoras vieram também da Europa: os números que
medem a percepção dos investidores alemães voltaram ao azul depois de 20 meses de marcas negativas. Na China, as montadoras
venderam em março 10% mais
cairos do que no mesmo mês do
ano passado, e as estradas que fazem parte do pacote de estímulo
montado pelo governo vão garantir que o gigante emergente cresça
a respeitáveis 6,5% neste ano, de
acordo com uma estimativa do
{ultimamente catastrofista) Fundo
Monetário Internacional. No Brasil, o consumidor — sobretudo o
da nova classe média — responde
aos impulsos governamentais com
compras recordes de automóveis
e eletroeletrônicos. A classe C, ao
final de 2009, deve consumir mais
do que em 2008. Ern todo o mundo, as bolsas de valores responde20

ram com os melhores desempenhos em quase oito meses.
O que significam, esses números? O pior já passou? A economia
começa a reviver, afinal?
Sim e não, de acordo com nove
dos mais respeitados economistas
do mundo entrevistados por
EXAME. Há sinais indiscutivelmente promissores, mas é preciso
saber fazer a leitura correta de cada um deles. E, em uma palavra,
isso quer dizer cautela. Pequenos
sinais positivos podem ser lidos
como uma grande esperança, e
essa é a tentação a ser evitada neste momento. ''Acredito que agora
estamos assistindo ao fim da queda livre dos últimos meses. Isso
significa dizer que mudaremos de
um crescimento negativo para algum nível de crescimento no final
de 2009", disse Joseph Stiglitz,
vencedor do Nobel de Economia

de 2001 e professor da Universidade Columbia. ''Mas creio que
esse crescimento será muito baixo
e não poderá contrabalançar o
enorme retrocesso dos últimos
tempos." Em outras palavras: as
notícias catastróficas que dominaram o noticiário desde o fim do
ano passado não devem se repelir,
mas até que a situação volte aos
níveis de um ano atrás será necessário atravessar um longo período
de sofrimento, corno definiu o
americano Jeffirey Sachs, um dos
mais influentes economistas da
atualidade. Se a crise for definida
como a sucessão de desastres a
que assistimos ao longo dos últimos meses, seria arriscado apostar
na continuidade do caos. Se for
vista corno o ajuste da economia
— nem que seja por um período
de tempo impossível de definir
— para um patamar inferior ao
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dos anos de ouro da globalização,
então é provável que tenhamos um
longo caminho pela frente.
As opiniões menos otimistas
baseiam-se na análise de indicadores como emprego e investimentos produtivos. E isso vale,
principalmente, para os países ricos. Esses dois índices devem
apresentar retração ou crescimento próximo a zero até, pelo menos,
2010. Sem emprego não há consumo, sem consumo não há produção e investimento, o que por
sua vez impede a criação de empregos. Isso levou o FMI a projetar
uma retração de l ,3% neste ano.
o primeiro encolhimento desde a
Segunda Guerra Mundial. É prudente, porém, olhar essa projeção
corn cuidado. Primeiro porque o
FMI pode não estar certo. (Como
não estava quando vaíicinou o destino sombrio dos bancos latino-

americanos, num arroubo de falta
de bom senso.) E depois porque a
crise vem atingindo os países com
intensidades diferentes. "Vários
emergentes devem voltar a crescer
em breve, embora com taxas mais
modestas", diz Kenneth RogofT,
da Universidade Harvard.
A economia chinesa tem demonstrado uma notável capacidade de resistência. Guardadas as
devidas proporções, o mesmo pode ser dito da brasileira. O país
enfrenta uma brusca desaceleração, com efeitos reais, como o
aumento do desemprego. Mas surgem sinais de que o consumo interno — elemento-chave para a
estabilização dos países emergentes — está se aquecendo. No primeiro bimestre do ano, as vendas
do comércio varejista foram suficientes para compensar a queda do
último trimestre de 2008.0 crédi-

to ao consumidor também voltou
quase ao nível de setembro. As
exportações, outro item essencial,
dão motivos para esperança.
Mas a doença que atacou a economia global se instalou aos poucos pela via do sistema financeiro,
a corrente sangüínea da economia
— e ela não será debelada rapidamente. A metáfora da saúde, a
propósito, não poderia ser mais
apropriada. A ameaça da gripe suína pode ser um complicador dos
grandes no caminho da reabilitação mundial. Ainda é impossível
prever a extensão dos danos, mas
o risco de uma pandemia instila
medo num mundo já arredio. Como em outras crises, a reação começa sob a forma de soluços. Eles
aparecem agora—mas isso não é
motivo para que governos, autoridades e empresas do mundo todo
baixem a guarda. Ao contrário. •
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NOVE VISÕES
DA REALIDADE
A impotência diante das estatísticas é uma
das filhas preferidas da atual crise. O que
significa a avalanche de números publicados
desde que a crise econômica mundial estourou? Como decifrai' a evolução dos acontecimentos? As respostas são dadas aqui por
nove dos mais prestigiados economistas da
atualidade, entre os quais os prêmios Nobel
JEFFREY SACHS

Diretor do Earth Institute,
da Universidade
Columbia, onde também
leciona. É conselheiro
especial do secretáriogerai da ONU. do Fundo
Monetário Internacional
e do Banco Mundial

KENNETH ROGOFF

Economista formado
pela Universidade
Vale e Ph.D. pelo MIT.
foi economista-chefe
do FMI. Atualmente
é professor de
políticas públicas da
Universidade Harvard

JOSEPH STIGLITZ

de Economia Joseph Stiglitz, Edward Prescott e Robert Mundell, que estarão em São
Paulo, em 11 de maio, para participar do
EXAME Fórum, evento que discutirá os rumos da economia no Brasil e no mundo. A
análise a seguir dá a idéia de onde estamos
agora, de quanto andamos até aqui e quanto
teremos de avançar daqui para a frente.
EDWARD PRESCOTT

Professor da
Universidade Columbia e
ex-economista-chefe do
Banco Mundial- Recebeu
o Notaei de Economia em
2001 por seus trabalhos
sobre o funcionamento
dos mercados

MOiSÉS NAÍM

Ex-diretor do Banco
Mundial, é autor do
livro Ilícito, que traía
da globalização das
atividades econômicas
ilegais, desde pirataria
e prostituição até
lavagem de dinheiro

Professor da
Universidade do Arizona
e conselheiro do Federal
Reserve. Recebeu o
Nobel de Economia em
2004 por estudos sobre
os fatores que regem
os ciclos de negócio

ROBERT MUNDELL

Professor da
Universidade Columbia,
è conselheiro do
governo chinês.
Recebeu o Nobel de
Economia em 1999 por
suas pesquisas sobre
política fisca! e cambiai

JOSÉ ALEXANDRE
SCHEINKMAN

Mestre e Ph.D. em
economia pela
Universidade de
Rochester, nos Estados
Unidos. É professor
de economia na
Universidade Princeton

MARTlM WOLF

Economista britânico.
trabalhou durante
dez anos no Banco
Mundial Hoje é
•• editor executivo e
comentarista-chefe
de economia do jornal
Financiai Times

RAGHURAM RAJAN

Ex-economisía-chefe
do FMI e professor
da Universidade de
Chicago. Especialista em
economias emergentes,
é coautor do livro
Salvando o Capitalismo
dos Capitalistas

Os últimos movimentos da
economia mundial sugerem
que há motivos para otimismo?
JEFFREY SACHS: Infelizmente
há mais dor a ser sentida nos próximos meses. O desemprego
continuará crescendo em muitas
partes do mundo em 2009. Porém, há um pouco mais de esperança de que a economia mundial se estabilize em vez de mergulhar numa depressão, o que era
uma forte possibilidade. Talvez
estejamos começando a enxergar
o fundo do poço. Mas estou certo de que teremos surpresas desagradáveis. A falta de transparência dos bancos nos impede de
saber sua real situação.
ROBERT MUNDELL Há osque
acham que a crise vai durar um

bom tempo — de dois a três
anos ou até mais — e os que
acreditam numa recuperação
mais rápida. Eu me incluo no
lado mais otimista. Creio que os
Estados Unidos vão sair da recessão já por volta da metade do
ano. começando a se expandir.
Isso marcará o início da recuperação, cuja intensidade é difícil
prever. Os primeiros países a
mostrar sinais visíveis de recuperação serão os Estados Unidos
e a China—e é preciso levar em
conta que a China nem sequer
está em recessão. Depois será a
vez das economias européias.
pois elas estão numa situação
mais difícil que a americana.

MARTIN WOLF: Eu diria que a
crise financeira ruma para o fim
até o final deste ano. mas a crise
da economia mundial chega ao
fundo do poço só em 2010 — e
ninguém sabe quando ela termina. É quase impossível prever os
próximos problemas e de onde
eles virão. Há algumas possibilidades Uma delas seria uma
grave crise fiscal nos países que
integram a zona do euro. Outra
possibilidade é o crescimento
das preocupações com a inflação, particularmente nos Estados Unidos e no Reino Unido.
isso poderia levar a uma alta nas
taxas de juro de longo prazo e a
uma venda massiva de dólar.

Operadores
na bolsa de
Nova York: as
esperanças de
estabilização
da economia
aumentaram
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Consumidores
americanos:
o modelo
baseado
na euforia
e na dívida
provou-se
insustentável

ROBERT MUNDELL: Ura bom

indício será a queda nos estoques de moradias e de automóveis nos Estados Unidos. Esses
dois setores são críticos. Enquanto eles se mantiverem muito altos, não haverá novas encomendas, por duas razões: as
pessoas continuarão com medo
de comprar e de perder o emprego e esperarão que os preços
continuem caindo.
JOSEPH STIGLITZ: Os últimos
números do mercado imobiliário americano são melhores que

os anteriores. Mas é preciso
lambem reconhecer que os preços das moradias continuam
caindo. Certamente, haverá um
momento em que eles vão parar
de cair e podem começar a subir novamente. Mas seria um
erro terrível dizer que os problemas da bolha imobiliária
desapareceram apenas porque
eles pararam de cair.
JOSÉ ALEXANDRE SCHEINKMAN: O que conta realmente é
o conjunto dos números. Quando o sistema bancário estiver em
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melhor situação, as empresas
começarão a conseguir empréstimos. O grande problema é a
dificuldade de avaliar a situação
dos bancos americanos.
KENNETH ROGOFF: A economia global ainda está muito vulnerável. Ainda haverá problemas
sérios pela frente e. nesse tipo
de situação, é comum que ocorram falsas espeluncas. Os lucros
que os bancos estão mostrando
são completamente artificiais, e
refletem apenas os subsídios
dados pelo governo.

O pacote de Obama vai
KENNETH ROGOFF: O plano
tem chances, mas depende demais dos contribuintes. A mensagem do governo até agora foi:
a arrecadação vai arcar com tudo o que for preciso. E eu me
pergunto se é possível fazer isso
sem quebrar o consenso social.
O governo está apenas gastando
dinheiro como louco e não está
recolhendo impostos na mesma
medida. Em algum momento
terá de taxar os contribuintes em
níveis altíssimos para compensar todo esse déficit. É aí que
sentiremos mais ainda o impacto, Acho que em menos de cinco ou sete anos os Estados Unidos não terão um crescimento
parecido com o que tiveram no
período de 1995 a 2005. Tam-

bém acho que haverá grandes
mudanças políticas no país. Teremos um governo muito mais
intervencionista e maior em tamanho do que tínhamos antes,
Não vejo como passar por mudanças tão significativas como
essas sem sofrer um forte impacto nos resultados.
EDWARD PRESCOTT: A justificativa para o resgate de bancos
e montadoras é que ambos os
setores são "grandes demais para quebrar1, O que me parece
estranho é que vimos várias empresas aéreas falirem — e o
resultado é que as empresas sobreviventes são melhores, o
preço das passagens é mais baixo e o serviço oferecido por elas

funcionar?
é bastante conveniente. O mesmo acontece com as siderúrgicas americanas, um setor em
que vimos muitas falências e
concordatas. A conta do resgate
dos bancos é enorme, e os recursos gastos pelo governo para
resgatá-los sugarão a energia do
setor produtivo. Além disso, a
carga dos impostos também é
um desincentivo à produtividade. Os Estados Unidos e outros
países industriais trabalham, em
média, 40% mais do que os países da Europa Ocidental. Na
Europa Ocidental os impostos
são cerca de 60% mais altos do
que nos Estados Unidos ou no
Canadá. Ou seja. o aumento de
impostos acaba penalizando
quem é mais produtivo.
Obama e o
secretário
do Tesouro,
Timothy
Geithner: o
pacote cobrará
um alto preço
do contribuinte
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Oqueesperar
da economia
brasileira
EDWARD PRESCOTT: Mesmo
que os Estados Unidos sigam
políticas econômicas equivocadas, o Brasil poderá se sair bem.
O país tem se modernizado,
tornando-se mais capaz de gerar
poupança interna e de atrair investimentos estrangeiros. Mas
também seria importante que o
Brasil fizesse investimentos diretos no exterior. Isso tornaria o
país mais integrado ao resto do
mundo. Quando um país se integra à economia global, principalmente as economias mais avançadas, ele se desenvolve mais
rapidamente. Para chegar lá, entretanto, o Brasil precisará passar
por mudanças. A produtividade
é fator determinante do padrão
de vida de um país. Não creio
que o Brasil venha a exibir algum
tipo de salto espetacular, como o
dado por Coréia do Sul ou
Taiwan, mas ele poderá avançar
enormemenie nas próximas décadas. Para que isso aconteça, os
estados brasileiros terão de obter
maior autonomia em relação ao
governo central e o Brasil terá de
fortalecer suas instituições e
manter claras as regras do jogo
para a livre iniciativa.
RAGHURAM RAJAN: Até agora,
boa parte do sistema bancário do
mundo emergente, e também o
brasileiro, tem apresentado bom
grau de imunidade em relação à
crise graças às grandes reservasMas, de agora em diante, teremos o que chamo de "uma crise
em fogo brando". Se a economia
global não se recuperar rapidamente e se as finanças globais
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continuarem em crise, esses países terão de gastar suas reservas.
Suas empresas também terão
problemas, principalmente aquelas voltadas para as exportações.
Esse caráter de '"fogo brando"
da crise poderia ampliá-la significativamente nos países que
hoje têm uma economia relativamente saudável.
KENNETH ROGOFF: Uma das
vantagens do Brasil é ter um
sistema bancário mais bem regulado que o dos Estados Unidos. Isso ocorreu porque o Brasil atravessou crises anteriores,
o que forçou a melhoria de sua
regulação. Acho que 2009 será
um ano difícil, de qualquer forma. Há muitas companhias ao
redor do mundo que terão vendas mais baixas em 2010 do que
terão em 2009. E é provável que
muitas tenham de esperar até o
final de 2011 para atingir o
mesmo nível de vendas que tiveram em 2007.
MOISÉS NAÍM: Será que países
emergentes, com grandes mercados internos, começaram a
substituir a demanda agregada
que vinha dos Estados Unidos?
A resposta é não. Porque esses
são países ainda muito pobres
— e aí eu incluo Brasil, China,
índia, México. O crescimento
deles em termos de demanda
agregada para torná-los capazes
de substituir os Estados Unidos
como o motor de crescimento
mundial exige a existência de
uma ciasse média muito maior
do que a que eles têm hoje.

Qual será o
impacto da crise na
economia chinesa?
RAGHURAM RAJAN: A ;mial

Fi

crise econômica mundial deve acelerar transformações
importantes na China. No
curto prazo, creio que o pais
possa apresentar razoáveis
taxas de crescimento. Neste
ano, espera-se algo entre 6%
e 7%, pois a China está retornando ao antigo modelo de
fomentar mais investimentos
domésticos, financiados por
bancos oficiais. Em termos de
estimulo econômico, essas
são as medidas mais fáceis
para o governo chinês adotar.
Mesmo antes da crise, porém,
as autoridades já pareciam
preocupadas com o modelo
de crescimento baseado em
exportações. Os chineses têm
vivido atritos com países industrializados em razão da
invasão de seus produtos manufaturados. As autoridades
do país sabem que. no longo
prazo, seu crescimento terá
de vir do mercado interno.
ROBERT MUNDELL: Apesar

dos investimentos anunciados
pelo país e dos sinais de que
o consumo interno segue
aquecido, acredito que a relativa estabilidade chinesa não
seja capaz de estimular o
crescimento no restante do
mundo. A economia chinesa
é da ordem de 4 trilhões de
dólares, um pouco menor do
que a japonesa. Já a economia
americana é de 14 trilhões de
dólares. E a da zona do euro
é da ordem de 12 trilhões de
dólares. Logo, uma economia

do tamanho da chinesa é importante, mas não será capaz
de compensai- uma desaceleração de escala global.
JOSEPH STÍGLITZ: Há pró

blemas dramáticos em razão
do desemprego de cerca de 20
milhões de trabalhadores migrantes, causado pelo profundo e repentino declínio no
nível de exportações chinesas.
Mas a China é o país que íem
reagido com maior firmeza à
crise. Seu pacote de ajuda é o
maior do mundo em relação
ao PIB. No contexto de desaceleração global, um crescimento na casa dos 5% ou 6%
ainda é um número impressionante, em razão da enorme
intervenção governamental.
JEFFREY SACHS: Estive no
país em janeiro e encontrei
várias autoridades. Com base
no que vi, fiquei otimista e
com a impressão de que eles
estão trabalhando muito seriamente para evitar que o
país entre realmente em crise.
A situação da China é absolutamente crítica neste momento. Trata-se de um país
tão importante na atualidade
que, se a economia chinesa
caísse em uma crise descontrolada, haveria conseqüências para o mundo todo. Mas
acredito que o governo chinês
está se movendo muito agressivamente para estimular o
mercado doméstico na tentativa de compensar a queda
das exportações.

Desempregados
buscam vagas
na China:
um país cada
vez mais
importante no
mundo — mas
não onipotente

Produção de
computadores
no Brasil:
chance de
avançar
rapidamente
nas próximas
décadas
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A crise vai alterar
o equilíbrio
de forcas global?
KENNETH ROGOFF: Certamente esta crise abalou a credibilidade americana. Os Estados Unidos disseram por muitas décadas
que faziam as coisas da melhor
forma e que todos os outros países deveriam copiar suas políticas. Agora, o mimdo vai pensar
duas vezes antes de ouvi-los. Vimos isso na reunião do G-20
ocorrida há algumas semanas em
Londres. Claro que o presidente
Barack Obama foi tratado com
grande respeito, mas as pessoas
não concordaram de imediato
com sua proposta fiscal, por
exemplo. Ele disse que todo
mundo deveria fazer o que os
Estados Unidos estão fazendo,
mas os líderes dos demais países
ali reunidos, incluindo o Brasil
mostraram que não estavam dispostos a simplesmente seguir a
receita americana.
JEFFREY SACHS: O centro do

problema está nos Estados Unidos e no Reino Unido. A crise
não está apenas minando o modelo do capitalismo levado a cabo
nos últimos 25 anos por esses
países — eles também sairão dessa fase com grandes déficits, em
razão dos empréstimos pesados
que têm contraído. Isso não quer
di/er que a sociedade americana
entrará em colapso nem que o
país irá enfraquecer. Mas o mundo está mudando rapidamente, e
haverá um número maior de economias mais fortes e influentes.
Definitivamente está havendo
urna mudança nos pesos de influência «loba!, com a China Ba-

nhando importância rapidamente.
Outro país que vem ganhando
importância no cenário mundiaí
é a índia. É parte da mesma história chinesa, pois os dois países
têm conseguido crescer rapidamente, ganhando peso econômico, peso tecnológico, enfim, influência. O Brasil também pode
atravessar a crise em boa situação. Já é- sem dúvida, uma liderança na América Latina e vem
ganhando estatura mundial Mas
o Brasil terá de provar sua capacidade de resistência.
JOSÉ ALEXANDRE SCHEINKMAN: O modelo baseado no consumidor americano, financiado
por países como a China, está em
xeque. Todos os países terão de
passar por uma reestruturação.
Os Estados Unidos terão de buscar uma conta-corrente menos
deficitária do que têm hoje em
dia. E, para isso, ou a China exportará muito menos ou terá de
importar muito mais. O que não
dá para continuar é o desnível
como o dos últimos anos: alguns
baseando seu crescimento em
exportação, como a China, e outros importando tanto, como os
Estados Unidos. Os americanos
já estão mudando o comportamento, reduzindo o consumo e
seus níveis de endividamento,
que estavam mais do que exagerados. Hoje, até o americano bom
pagador tem dificuldade de conseguir financiamento.
RAGHURAM RAJAN: O Fundo

Monetário Internacional deve

seguir sua tendência de revitalização, e isso vai significar um
novo jogo de forças mundial. Nos
últimos anos, o FMI havia se tornado irrelevante tanto para os
países industrializados como para as nações emergentes. Agora,
há a oportunidade de forjar um
novo diálogo global — e isso significa dar mais espaço para novos
atores da cena internacional, como os emergentes. A prova de
que a mudança terá sido bemsucedida virá se os países ricos
começarem a prestar atenção no
Fundo não apenas em seu caráter
de imposição de condições a
quem empresta mas também como um interlocutor razoável
corno uma entidade equilibrada,
capaz de examirlar os programas
de crescimento econômico tanto
dos países industriais como dos
emergentes -— e apontar inconsistências e riscos.

Quais são as regiões ou países

mais ameaçados hoje?
MOISÉS NAÍM; Como Tolstói
escreveu no romance Anua Kareniiia, todas as famílias felizes
são iguais, mas toda família infeliz o é de unia maneira diversa. Os países emergentes apresentam uma imensa diversidade. Eu diria que a Rússia, em
razão de sua enorme dependência do petróleo, será o emergente mais negativamente afetado
pela crise. E nesse mesmo pacote eu colocaria também Irã e
Venezuela. Todos eles já exibem sinais evidentes de pressão
em suas contas-correntes. entre
outros indicadores.
RAGHURAM RAJAN; Um grande ponto de atenção está no

Leste Europeu. Na Áustria, a
exposição dos bancos do país
aos vizinhos do leste chega a
75% do PIB. O problema também existe na Bélgica e no Reino Unido. E existem aqueles
desastres dormentes, como os
países com grandes déikits em
conta-corrente. África do Sul,
Hungria e Bulgária são três
exemplos de países que correm
esse risco. Entre os grandes exportadores, a Coréia do Sul exibe sinais de vulnerabilidade.
JEFFREY SACHS: Os mais pobres estão sendo fortemente afetados. Na África, há pessoas
sendo repatriadas por terem perdido o emprego no Oriente Mé-

dio ou na Europa, o que significa
que países africanos estão recebendo desempregados e perdendo as remessas dos imigrantes.
É um período duro. Espero que
consigamos nos organizar internacionalmente para fortalecer
programas de melhoria da educação, da infraestrutura e da agricultura de países mais pobres. Se
prestarem atenção, as nações
mais desenvolvidas podem gerar
demanda para elas próprias. Se
esses países financiassem projetos relevantes de energia- estradas e tecnologia da informação
em países mais pobres, ajudariam a criar demanda para suas
indústrias. Isso pode ser parte
dos pacotes de estímulo.
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Protesto
na Crimeia:
a crise é
dolorosa, mas
os emergentes
ainda querem
o capitalismo
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Os bancos
americanos no
chão: depois
da vergonha, a
submissão aos
reguladores

Que lições podemos tirar desta
crise? De que forma ela vai
mudar o capitalismo?
MOISÉS NAIM: O senso comum
diz que a crise vai brecar ou desacelerar a globalização- E que
também o capitalismo será drasticamente afetado pela crise e
que ele seria substituído por alguma forma de socialismo. Essas visões estão erradas. A globalização vai prosseguir e até
mesmo florescer — isso só não
vai acontecer para quem pensa
que a globalização é um fenômeno restrito ao comércio e a
investimentos internacionais.
Não há dúvida de que o capitalismo financeiro—na forma em
que ele é regulado—vai mudar.
De agora em diante, os bancos e
as instituições financeiras terão
de operar com controles muito
maiores. Mas experimente dizer
a milhões de indianos ou chine-
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ses, que mal começaram a produzir, a vender e a comprar, que
o capitalismo é ruim.
KENNETH ROGOFF: A maior
lição é que os países terão de se
convencer de que não podem
emprestar volumes enormes de
dinheiro sem base de sustentação, sem ter uma crise financeira e sem se enfraquecer, como
está ocorrendo agora com os Estados Unidos. Do ponto de vista
das mudanças, acredito em uma
oportunidade única para melhorar a condição social e econômica da população dos emergentes,
pois eles terão de estimular seu
mercado doméstico.
JOSEPH STIGL1TZ: A principal
lição é entender que o sistema fi-

nanceiro precisa de supervisão,
como defende o governo americano —mas isso não é o bastante.
Nós não queremos apenas saber
que os bancos estão com problemas, precisamos interromper o
processo antes que seja tarde demais. E isso significa mais regulação. Os bancos têm assumido
riscos inadmissíveis de forma repetida. Essa não é a primeira crise:
precisamos nos lembrar de que os
bancos americanos já foram resgatados na Coréia do Sul, Argentina, Tailândia, Indonésia e Rússia. E o fato é que nós continuamos a resgatá-los. Se essa fosse a
primeira vez, você poderia dizer:
"Bem, isso foi um acidente". Mas
acontece que esse é um padrão de
mau comportamento. As regras do
jogo têm de mudar.
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