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Ministros do G20 se reúnem
em Londres e concluem: a
economia mundial ainda não
está pronta para respirar sem
aparelhos e ajuda do Estado
DENIZE BACOCCINA

FOI UMA REUNIÃO DE MINISTROS DE
Finanças, mas parecia mais uma junta médica. No
encontro do G20 financeiro, em Londres, no fim de

semana passado, os ministros concluíram que o remédio
adotado até agora - com trilionários estímulos fiscais - foi
eficiente para garantir a sobrevivência do paciente. Mas
ainda não se sentem seguros para desligar os aparelhos que
o mantêm respirando. "A crise lá fora ainda não foi supera-
da e as economias ainda estão debilitadas. Elas mal come-
çaram a dar os primeiros sinais de crescimento", disse à
DINHEIRO o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Firme
defensor da manutenção dos pacotes de estímulo à econo-
mia, ele conseguiu convencer os colegas de que ainda é cedo
para desligar o oxigênio. "É prematuro pensar em saídas
para a ação anticíclica. Pior do que ter um déficit público
elevado é ter uma dívida elevada com crescimento baixo da
economia", afirmou o ministro. A disposição de continuar
com os pacotes de estímulo deve ser mantida na reunião
dos líderes dos países do G20, dias 24 e 25, em
Pittsburgh, nos Estados Unidos. Pelo menos é essa a posi-
ção do presidente americano, Barack Obama. "Como líde-
res das maiores economias do mundo, temos a responsabili-
dade de trabalhar juntos para promover o crescimento",
disse ele, num comunicado oficial.



Vários países já tiveram crescimen-
to no segundo trimestre, embora não
se possa afirmar que a recuperação é
definitiva. O economista Nouriel
Roubini alertou para a possibilidade
de uma nova queda na atividade eco-
nômica depois desta recuperação. Na
reunião dos ministros em Londres,
Mantega citou o economista da
Universidade de Nova York, famoso
por prever a crise antes de todo
mundo. "Eu não acredito que nós
teremos uma trajetória em W se con-
tinuarmos a trabalhar do
jeito que estamos trabalhan-
do. E a maioria concordou
comigo", disse o ministro.

Se os países desenvolvidos cami-
nham a passos lentos em direção ao
crescimento, no Brasil a situação é
bem mais confortável. Aqui, apesar
da queda nas exportações, o mercado
doméstico mostrou que é capaz de se
recuperar rapidamente - vendas de
veículos, por exemplo, cresceram
3,94% no ano, contando com medidas
fiscais. Um estudo divulgado pela
Unctad, a agência das Nações Unidas
para o desenvolvimento, concluiu que
o Brasil gastou 5,6% do PIB para esti-
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mular a economia durante a crise.
Mais do que os países emergentes,
que teriam gasto em média 4,7% do
PIB. Mantega diz que o Ministério
ainda está fazendo os cálculos, mas
discorda dos números. Ele afirma que
o montante gasto durante o ano será
de 1% do PIB, cerca de R$ 30 bilhões,
com reduções de impostos sobre o
consumo, correção na tabela do
Imposto de Renda e juros subsidia-
dos. De qualquer forma, a conta terá
que ser paga. No caso do Brasil, a tra-

jetória da dívida em relação
ao PIB, que vinha caindo,
voltou a crescer e, segundo a
previsão da Fazenda, será

de 41,9% do PIB este ano. Além disso,
a meta de superávit primário foi redu-
zida - o que, segundo o ministro
Mantega, foi necessário.

Em Londres, os ministros do G20
também concordaram que é preciso
manter os estímulos até que a econo-
mia mundial retome o caminho do
crescimento. Mas as medidas concre-
tas para isso devem ser discutidas no
encontro de Pittsburgh. "Há uma con-
cordância sobre o que se fazer. O pro-
blema é que precisamos ir além.

Precisamos de medidas concretas",
disse o diretor-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Dominique Strauss-Kahn. O secretá-
rio do Tesouro americano, Timothy
Geithner, insistiu na importância de
aprimorar a regulação do sistema
financeiro para evitar uma nova crise.
Surpreendendo quem esperava que
ele seria mais um a ignorar as refor-
mas com a economia americana saindo
do fundo do poço, Geithner disse o
contrário. "Não podemos voltar para o
estágio que estávamos antes da crise.
Não podemos deixar que os mercados
resolvam os problemas por si mesmos.
Precisamos de uma ação coletiva para
criar uma legislação", disse o secretá-
rio americano. Uma proposta concreta
veio na semana da Unctad. A agência
da ONU propôs a criação de uma
nova moeda global para substituir o
dólar como reserva internacional.
Trata-se da reedição de uma antiga
idéia de John Keynes, ainda na reu-
nião de Bretton Woods, que criou o
FMI e o Banco Mundial, em 1944. A
Unctad considera o sistema atual, com
predomínio do dólar, um dos causado-
res da crise financeira global.
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