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Acrise econômica amenizou e já não
transmite mais a mesma sensação
de urgência aos líderes das princi-

pais economias do mundo. Na semana pas-
sada, eles se reuniram em Pittsburgh, Esta-
dos Unidos, sem a mesma carga de tensão
que marcou os dois últimos encontros do
G20 - grupo formado por 19 países mais a
União Européia. Em Washington (novem-
bro de 2008) e Londres (abril deste ano),
a crise nos mercados financeiros ainda
parecia fora de controle, e a preocupação
era conter o desastre. Pacotes de estímulo
de trilhões de dólares conseguiram evitar
as previsões mais pessimistas. O saldo do
encontro de Pittsburgh - que não termi-
nara até a conclusão desta reportagem
- parece trazer outro tipo de apreensão.
Os principais atores da economia mundial
não chegaram a um consenso sobre como
regular o sistema financeiro, justamente o
cerne da turbulência iniciada com o pedido
de concordata do gigante banco americano
Lehman Brothers, há um ano. O arrefeci-
mento da crise, paradoxalmente, pode ter
contribuído para dificultar essa tarefa. Sem
uma regulação eficaz, será impossível lidar
com a ameaça de novos vendavais financei-
ros e, portanto, aumentará a probabilidade
de novas crises futuras.

Durante a crise do ano passado, ficou
evidente o grau de interconexão entre os
bancos como o Lehman, as seguradoras
como a AIG, as empresas que emitem
papéis para financiar suas atividades e
até fundos usados pela população e tidos
como seguros para a poupança. A falta de
um sistema que permitisse às autoridades
detectar riscos nessa complexa teia de re-
lacionamentos e tomar ações capazes de
proteger o interesse público foi vista como
uma das principais causas do descontrole
que se apoderou do sistema financeiro.

Num jantar na quinta-feira 24, os par-
ticipantes da cúpula do G20 fizeram afir-
mações genéricas. Disseram que busca-
rão uma "recuperação sólida" e evitarão
as "fragilidades financeiras" que levaram
à turbulência. Mas não chegaram a um
acordo sobre a regulação financeira, em
escala regional ou global. "O que mais im-

porta para as nações emergentes e tam-
bém pobres é uma instituição que garanta
um mínimo de estabilidade financeira e
sirva como última fonte de recursos quan-
do houver desequilíbrios", afirma Maurí-
cio Cárdenas, presidente da Associação
Econômica da América Latina e Caribe
e pesquisador do Instituto Brookings, de
Washington. A primeira pergunta é a mais
óbvia: quem faria esse papel regulador?

Os europeus fizeram uma proposta: às
vésperas de desembarcar em Pittsburgh,
anunciaram que, a partir do ano que vem,

um Comitê Europeu de Risco Sistêmico
será criado para acompanhar as operações
dos bancos no bloco e emitir alertas ou re-
comendações quando um deles der sinais
de fragilidade. A decisão ainda depende da
aprovação do Parlamento Europeu, mas
já foi encampada por Alemanha, França e
Reino Unido. As três potências européias
viam na proposta uma forma de pressio-
nar os outros integrantes da UE e do G20
a criar uma nova instituição de supervisão
global, mas não convenceram os EUA.

Os americanos acreditam que o Fun-
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do Monetário Internacional (FMI) seja
o organismo ideal para a tarefa. Pela pro-
posta do presidente americano, Barack
Obama, o FMI deveria fa/er recomen-
dações semestrais aos membros do G20
sobre países com desequilíbrio na cotação
da moeda ou dependência excessiva de
exportações. Obama gostaria que gran-
des potências exportadoras, como China,
Japão e Alemanha, se comprometessem a
estimular o mercado doméstico e, con-
sequentemente, a diminuir o volume de
poupança. E os EUA fariam o contrário:

gastariam menos para conter a dívida
pública. Mas Obama não fez nenhuma
proposta concreta sobre a regulação de
bancos e seguradoras provavelmen-
te porque nem o Congresso americano
chegou a um consenso a respeito disso.
Um projeto da Casa Branca que dá ao Fed,
o banco central americano, o poder de
ser um regulador de riscos no mercado
financeiro está empacado no Congresso. A
medida poderia detectar a tempo grandes
empresas em dificuldade e evitar os gastos
para salvá-las da falência.
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Manifestantes com
máscaras de Barack
Obama e de Gordon
Brown simulam partida
de futebol americano em
protesto durante o G20.
A maioria dos lideres não
se entendeu na cúpula

Outro tema espinhoso são os bônus con-
cedidos a executivos de bancos americanos,
mesmo após o colapso de Wall Street. Oba-
ma já sofrerá um constrangimento por não
tê-los suspendido no auge da crise, quando
as instituições sobreviveram graças à inje-
ção de dinheiro público. No documento
final do encontro do G20, deveria constar o
apoio à proposta do Conselho de Estabilida-
de Financeira, criado na cúpula de Londres,
em abril. Ela vincula o pagamento de bônus
aos resultados positivos das companhias em
médio e longo prazos e estabelece mecanis-
mos de recuperação desse dinheiro em caso
de falência mais tarde. Os países europeus,
especialmente França e Alemanha, queriam
fixar um teto para o valor individual dos
bônus. Os EUA vetaram.

Se nessa área o impasse é evidente,
o encontro de Pittsburgh pelo menos deu
um sinal de redistribuição de poder, em
favor dos emergentes, na partilha com as
nações desenvolvidas. O G20, que reúne
nações como Brasil, índia, México e África
do Sul, passará a ser o principal fórum de
cooperação internacional econômica. O
G8 - grupo dos sete países mais ricos e a
Rússia - deixa de ter relevância. E os países
ricos parecem ter aceitado uma reivindi-
cação do Brasil: renunciar, em favor dos
emergentes, a cerca de 5% das cotas que
detêm no sistema de votação do FMI e do
Banco Mundial. "O Brasil tem legitimi-
dade nessa disputa, pois é um dos países
sub-representados nessas instituições em
detrimento de um peso injustificado de
alguns países da Europa Ocidental", diz
Simon Johnson, ex-economista-chefe do
FMI e professor no Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (MIT).

Duas semanas antes da reunião do G20,
Barack Obama fez um discurso em Wall
Street com o seguinte alerta: "A sensação
de normalidade não pode levar à com-
placência". Suas palavras sensatas não têm
sido acompanhadas pela realidade. A re-
gulação financeira pode parecer um pro-
blema para depois, principalmente agora
que a situação não é mais emergencial.
Mas um dia o depois chega.
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