


a partir de novembro de 2010, quan-
do ocorre a reunião de cúpula na
Coréia do Sul, que o G-20 será um
fórum permanente, com realização de
uma cúpula anual e três reuniões por
ano de ministros da área econômica.

No entanto, mais do que discursos,
reuniões e agendas, é preciso ter a
coragem de alterar a essência do fun-
cionamento da economia. Há consen-
so de que o capitalismo precisa ser
outro. Atrás da aparente boa-vontade,
persiste a resistência das nações ricas
em adotar mecanismos efetivos de
regulação dos mercados financeiros.
Esse é mais um "dogma" que provo-
cou a crise, como definiu o presiden-
te Luiz Inácio Lula da
Silva. Outro problema,
destacou ele, são os "si-
nais inquietantes de reca-
ídas protecionistas". Os
Estados Unidos, por exem-
plo, não querem se dobrar
às determinações da Or-
ganização Mundial do
Comércio (OMC) de ex-
tinguir os subsídios do
algodão contra o Brasil e
acabaram de taxar em
35% os pneus chineses.
Cálculos do instituto
World Trade Alliance, de
Genebra, mostram que
um integrante do G-20 quebrou sua
promessa antiprotecionista uma vez a
cada três dias. "Países ricos resistem
em realizar reformas nos organismos
multilaterais, como o FMI e o Banco
Mundial. É incompreensível a parali-
sia da Rodada de Doha, cujo acordo
beneficiaria sobretudo as nações mais
pobres do mundo", disse o presidente
Lula, em discurso na abertura da As-
sembléia Anual da ONU.

Mesmo assim, o Brasil tem bons
motivos para comemorar. As medidas de
estímulo econômico não serão suspensas
até que a recuperação global esteja ga-
rantida. E os BRICs vão conseguir
aumentar a sua participação no FMI
e no Banco Mundial. Os países desen-
volvidos aceitaram negociar uma re-

distribuição das cotas do Fundo. No
rascunho da declaração final da Cú-
pula de Pittsburgh, admitia-se a
transferência de cotas de 5% dos
países mais ricos para os emergentes.
Mas a resistência de países europeus
que perdem espaço com a redistri-
buição pode adiar a reforma para a
reunião do FMI, em outubro, em
Istambul. Os BRICs vão insistir nu-
ma participação do tamanho de sua
importância. De acordo com o repre-
sentante do Brasil no FMI, econo-
mista Paulo Nogueira Batista Jr., as
distorções de representação no Fun-
do são gritantes. Ele lembra que os
países emergentes possuem 50% da

MUNDO MAIOR
Brown e Obama defenderam
ampliação dos poderes do
G-2O em substituição ao G-8

economia mundial e a tendência nos
próximos anos é que esse peso au-
mente. "Em poder de voto, a Bélgica
é maior do que o Brasil, a Itália é
maior que a Rússia e o Reino Unido
maior que a China. A distribuição
desigual de cotas e de votos limita
nossa atuação", diz Batista Jr.

Se os líderes do G-20 resolverem
pôr em prática o que foi acertado, o
mundo caminhará para um novo
ponto de equilíbrio. O governo chinês
comprometeu-se a tomar medidas
para aquecer o consumo interno e a
demanda, o que tende a favorecer não
só os Estados Unidos como o Brasil.
Mas assessores do presidente chinês,

Hu Jintao, dizem que a
solução da crise mundial
depende de maior finan-
ciamento e ajuda tecno-
lógica às nações em de-
senvolvimento. Pelos
acordos, o G-20 fiscaliza-
rá a economia global,
com regras mais duras
para a atuação dos ban-
cos, até o final de 2012. O
ministro da Fazenda,
Guido Mantega, sugere
medidas mais rígidas de
regulação, com testes de
stress anuais para bancos
e uma supervisão dos

mercados futuros. A Europa, que
defende a regulação, nega-se a admitir
tal rigidez. Essa é mais uma luta para
os emergentes. •
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