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G-20voltaa
sereunir,
maspode
perderforça

BRASIL
● Reforçar oG-20:OBrasil quer
que a cúpula de Pittsburgh
consolide oG-20 comoo foro
para discussões globais,
substituindo oG-8

● Reformado FMI eBird:OBrasil
e os outrosBrics propõema trans-
ferência de 7%das cotas dos paí-
ses desenvolvidos no FMI e 6%da
fatia no BancoMundial para os
emergentes. Emgeral, os países
desenvolvidos concordamcoma
necessidadede reforma,mas que-
remadiar aomáximonúmeros
específicos (EUA apoiamambi-
ções dos Brics, a resistência vem
dos europeus)

CHINA
● Protecionismo:Umadas princi-
pais preocupações daChina é o
protecionismo, já que o país é o
principal alvo dasmuitas tarifas e

medidas antidumping adotadas
pelos países nos últimos tempos,
apesar das promessas noG-20de
evitarmedidas protecionistas. A
tarifa de 35% imposta sobre
pneus chineses pelos EUAesquen-
ta a discussão

● Desequilíbrios globais: Euro-
peus e americanos queremcon-
centrar discussões na resolução
dos desequilíbrios globais (exces-
so de superávit comercial emal-
guns países, grande déficit em
outros). Os chineses se ressen-
tem, porque a conversa fatalmen-
te se transforma emuma crítica
aomodelo exportador chinês, seu
grande superávit e o yuan desvalo-
rizado

ESTADOSUNIDOS
● Limites de endividamento nos
bancos:EUAquerem impor limi-
tes fixos para a alavancagemdos

bancos. Os europeus rejeitam a
medida, porque adotam limites de
endividamento de acordo comos
riscos dos ativos – adotar a pro-
posta americana obrigaria bancos
europeus a levantarmais capital
para se adaptar

● Remuneração de executivos:
OsEUAquerem impor restrições
à remuneração de executivos, pa-
ra que a compensação passe a
incentivar lucros de longo prazo, e
não resultados de curto prazo.
Mas o Tesouro não apoia limites
específicos para o valor dos bônus
dos executivos,medida defendida
por franceses e alemães

UNIÃOEUROPEIA
● Teto para bônus de executivos
financeiros: Franceses apoiam
tetos para a remuneração total de
executivos, commultas para
quemdesrespeitar a regra. Grã-

Bretanha está emcimadomuro.
Conselhos de supervisão
poderiamcortar os bônus de
executivos se o desempenho do
banco ficasse abaixo do esperado,
ou limitar os bônus a uma
determinadaporcentagem
do lucro do banco

● Estratégias de saída:Alemanha
e França acreditamque já está na
hora de os governos desenharem
estratégias para desfazer as
medidas de emergência adotadas
durante a crise, porque os déficits
do orçamento dos países estão
muito altos, e começama inquie-
tar investidores e trazer perspecti-
va de inflação. EUA achamque é
muito cedo para falar seriamente
emestratégias de saída, e que
interromper os pacotes de
estímulo de formaprematura
pode abortar crescimento. Brasil
se alinha comos americanos

Desafio da reunião de Pittsburgh
é não cair na complacência
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Naúltimavezqueos líderesdas
20 maiores economias (G-20)
se reuniram, em abril, em Lon-
dres, a crise financeira estava
noauge emuitos paíseshaviam
mergulhado na recessão. Qua-
se seis meses depois, o mundo
respira aliviado. Escapou de
umrepetecodaGrandeDepres-
são de 30.Na sexta-feira, quan-
do líderes dospaíses doG-20 se
reunirem na cidade de Pitts-
burgh, o desafio será não cair
na complacência. Como a eco-
nomia melhorou, não há mais
aquela urgência de fazer refor-
mas, que são necessárias para
evitar que os países entrem na
chamada recessão de “duplo
mergulho”, quando depois de
uma breve recuperação, vol-
tama se retrair.
Em princípio, os países do

G-20 estão de acordo sobre as
mudanças necessárias: maior
regulamentação financeira,
principalmente de capitaliza-
ção dos bancos e remuneração
de executivos;mais poder para
osemergentesnoFundoMone-
tário Internacional (FMI) e no
BancoMundial(Bird);mecanis-
mosparaevitar oagravamento
dosdesequilíbriosmundiais,co-
mo excessivos superávits da
China e enormes déficits dos
EUA; evitar medidas protecio-
nistas que vão bloquear a recu-
peração do comércio; manter
asmedidasdeestímulo,masde-
senhar estratégias de retirada
das ações extraordinárias, pa-
ra lidar com os problemas fis-
cais dos países.

Mas o diabo mora nos deta-
lhes. E, passado o pior da crise,
muitos governos se mostram
menos politicamente inclina-
dosaenfrentaraenormeoposi-
çãodomésticaareformasimpo-
pulares. Além disso, a cúpula
corre o risco de ser dominada
pelaquestãomaispopulista–os
saláriosdosexecutivosfinancei-
ros. “Em Londres, o temamais
sexy foram os paraísos fiscais.
Dessa vez, serão os supersalá-

rios”, diz uma fonte doMinisté-
rio da Fazenda.
AFrançaquer limites draco-

nianos para a remuneração to-
tal de executivos, com multas
para quem desrespeitar as re-
gras. OConselho deEstabilida-
de Financeira vai recomendar
que bancos com baixo nível de
capitalização sejam obrigados
alimitarosbônusdeseusexecu-
tivos. Já o os EUA querem im-
por restrições, para que a com-
pensaçãopasse a incentivar re-
sultados de longo prazo. Mas o
Tesouronãoapoia limitesespe-
cíficosparaovalordasremune-
rações.
“Seria um desperdício se a

reunião se restringisse a esses
assuntos. Essa não é umaques-
tão prioritária para o presiden-
te Lula, por exemplo”, disse ao
EstadoTedTruman,economis-
tadoPetersonInstituteofInter-
national Economics que traba-
lhounoTesouro americano du-
rante a preparação da cúpula
deabrilemLondres.“Énecessá-
rio se focar nas questões essen-
ciaisparaoG-20, comoosdese-
quilíbrios globais.”
Os EUA e a Grã-Bretanha

queremque a criação demeca-
nismos para lidar com os dese-
quilíbriosglobaissejapartecen-
tral da reunião. “Esperamos
chegar a um acordo para um
modelo de crescimento equili-
brado, que nos ajude a lidar
com os desequilíbrios que leva-
ramaesta crise”, disseMichael
Froman,vice-conselheirodese-
gurança nacional dos EUA.
Mas aí quem se opõe é a China,
porque a conversa sobre dese-
quilíbrios fatalmente se trans-
forma em crítica ao modelo ex-
portadorchinês,seugrandesu-
perávit e o yuan desvalorizado.
“Osdesequilíbrioscertamen-

te não forama causa do proble-
ma. A principal causa da crise
foi a falta desupervisãoeoabu-
so com a abertura domercado,
altos níveis de endividamento e
muitaespeculação”,disseaoFi-
nancial TimesZhouWenzhong,
embaixador da China em Wa-
shington. A China quer focar a
discussão no recrudescimento
do protecionismo, já que o país
é oprincipal alvodasmuitas ta-
rifas e medidas antidumping
adotadas pelos países nos últi-
mos tempos, apesar das pro-
messas noG-20 de evitarmedi-
das protecionistas. A tarifa de
35%impostasobrepneuschine-
ses pelos EUAesquentou a dis-

cussão.
O Brasil tem duas priorida-

des para a cúpula: consolidar o
G-20 como foro de líderes e
avançar na reforma do FMI e
do Banco Mundial. Segundo
uma fonte doMinistério da Fa-
zenda,casoocomunicadomen-
cione já a próxima reunião do
grupo ou simplesmente reafir-
me a importância do G-20, isso
já ajudaria a consolidá-lo como
umsubstituto paraG-7 eG-8.
Já no caso do FMI, o Brasil

quer compromissosmais espe-
cíficos em relação à reforma
das cotas. Em comunicado de-
pois da reunião em Londres de
preparação para a cúpula, há
duas semanas, os Brics (Brasil,
Rússia, Índia e China) pedem a
transferência de 7% das cotas
dos países desenvolvidos no
FMI para os emergentes, e 6%
da fatia no Bird. O principal al-
vo é a participação dos euro-
peus, que estão “sobrerrepre-

sentados”noFundoemrelação
a seu peso na economia mun-
dial.OsEUAestãorelativamen-
te equilibrados e apoiam a mu-
dança.OsBricspedemtambém
ofimdadobradinhaEUA-Euro-
pa no comando do FMI eBird.
Mas, no comunicado de Lon-

dres, o G-20 não se comprome-
teucomnenhumametaespecífi-
ca de reforma das instituições
multilaterais,anãoser“comple-
tar as reformas noBancoMun-
dial até a primavera de 2010 e a
nova revisão de cotas do FMI
até janeiro de 2011”, prazos que
jáhaviamsidoestabelecidosan-
teriormente.
“Os europeus podem chegar

àconclusãodequeémelhorde-
sistir de sua participação do
que ter sua cota retirada”, diz
DomenicoLombardi,pesquisa-
dor do Brookings Institution.
“O papel de mediação do dire-
tor-gerente do Fundo, Domini-
que Strauss-Kahn, vai ser es-

sencial.Essaseráaprimeiracú-
pula em que Obama será anfi-
trião, e ele gostaria de sinalizar
o comprometimento dos EUA
comomaiorequilíbrionasinsti-
tuiçõesmultilaterais.”
Outro ponto nevrálgico será

o estabelecimento de exigên-
cias de capital para bancos. O
secretáriodoTesouroTimothy
Geithner defende a imposição
delimitesfixosparaaalavanca-
gem dos bancos. Os europeus
rejeitamamedida, porque ado-
tam limites de endividamento
deacordocomosriscosdosati-
vos – adotar a proposta ameri-
cana obrigaria bancos euro-
peusa levantarmais capitalpa-
raseadaptar .OBrasil sealinha
mais com os americanos, uma
vez que tem limite de endivida-
mento de 11%, já bem acima do
acordodeBasileia,quedetermi-
na 8%.
Ospaíses sealinhamaodizer

queacrisenãoacaboueaindaé

precisomanterospacotesdees-
tímulo.Masalgumasnações,co-
mo aAlemanha, estãomais an-
siosas em relação ao equilíbrio
fiscal. Elas argumentamque os
altos déficits e endividamento
decorrentesdasmedidasemer-
genciais já causam inquietação
em investidores, por causa do
potencial inflacionário, e po-
dem elevar os juros de longo
prazo. Querem que já se dese-
nhe uma estratégia de saída.
Os EUA têm uma visão um

pouco menos urgente sobre a
necessidade de estratégias de
saídaetemequecomeçarareti-
rar estímulo agora pode abor-
tar a recuperação. O Brasil se
alinhamais comaposição ame-
ricana,deevitarumasaídapre-
matura.“Achamosqueaênfase
na retomada é essencial. Além
do que, com o crescimento vol-
tando, melhora a parte fiscal,
porque aumenta a arrecada-
ção”, diz a fonte da Fazenda. ●
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Bônus a executivos
deve ser a bola da
vez em encontro
nos Estados Unidos
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