
ros, investidores, acadêmicos e
jornalistas chegavam de todos os
lados do planeta para debater
estratégias de saída da recessão
global. Mais uma vez em sua
longa existência, Istambul, ex-
capital dos impérios romano,
bizantino e otomano, é palco de
uma mudança significativa de
poder econômico e político. Pela
primeira vez, o Brasil é peça cen-
tral nessa guerra de forças, que
une e ao mesmo tempo separa paí-
ses desenvolvidos, de um lado, e
emergentes, de outro.



Passado o primeiro aniversário da
crise que começou nos Estados
Unidos, com a quebra do banco de
investimento Lehman Brothers, o
clima está bem mais ameno, com espa-
ço para um otimismo cauteloso. Já se
vislumbra o fim da recessão no ano
que vem e a recuperação, ainda que
frágil na visão do FMI, já começou.
As novas projeções, divulgadas na
manhã da quinta-feira 1°, são melho-
res que as de seis meses atrás: retra-
ção de 1,1% do PIB mundial em 2009
e crescimento de 3,1% em 2010. Basta
esmiuçar os números para entender

por que os países ricos começam a dar
mais voz e poder aos emergentes. É
deles que emanam as principais forças
da retomada econômica em curso.
Suas importações e exportações caí-
ram menos neste ano do que as dos
países ricos, numa notável mostra de
resistência aos choques atuais. As pre-
visões do FMI para os emergentes
são de crescimento de 1,7% este
ano e 5,1% no próximo. Enquanto
isso, os desenvolvidos podem se con-
tentar com queda de 3,4% da produ-
ção em 2009 e crescimento modesto,
de 1,3%, em 2010. A inflação não preo-

cupa em nenhum dos blocos no curto
prazo, apesar dos pacotes de socorro
estatal injetados nas veias das econo-
mias nos últimos 12 meses. Dez anos
atrás, tal cenário seria, no mínino,
considerado um devaneio.

Os grandes emergentes que mais
devem se expandir no ano que vem
são a boa e velha China (alta de 9% do
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PIB), a índia (6,4%) e o Brasil (3,5%).
Isso, segundo a equipe de Olivier
Blanchard, diretor de pesquisa do
FMI - no Brasil, há economistas que
falam até em taxas de crescimento
local de 5% a 6% no ano que vem. Não
foi por acaso, portanto, que o encontro
de cúpula do Grupo dos Vinte (G-20),
em Pittsburgh, no final de setembro,
uma semana antes da reunião em
Istambul, culminou com duas decisões
históricas. De Obama a Lula, os 20
líderes elegeram o grupo como o prin-
cipal fórum global de debates, tirando
munição do G-8. E decidiram um
remanejamento de 5% das cotas do
FMI em favor das novas potências
emergentes, o que dará mais peso ao
grupo nas votações da entidade multi-
lateral. Reunidos no FMI, os emer-
gentes poderão ter quase 50% dos
votos, fato inédito desde o final dos
anos 40, quando foram fundadas as
duas instituições irmãs de Bretton
Woods para recolocar a economia do
pós-Segunda Guerra Mundial nos
eixos. "A crise aprofundou a interde-
pendência entre os países e o Brasil
passou bem por ela porque reagiu
rápido", disse o economista Murilo
Portugal, diretor do FMI.

Não muito tempo atrás, os emer-
gentes, como o Brasil, o México, a
Rússia e a Turquia, além de alguns
países do sudeste da Ásia, eram vistos
e tratados como os vilões das crises
internacionais. Recebiam dinheiro ofi-
cial de fora para restabelecer a con-
fiança e estancar a sangria cambial,
mas tinham de seguir as receitas orto-
doxas e antissociais do FMI, muitas
vezes consideradas duras demais para
a realidade da época. Hoje, o Brasil é
a exceção mais notável desse grupo.
Demorou mais para entrar na crise
atual e sai dela antes dos demais. Com
reservas de moeda forte superiores a
US$ 220 bilhões, o País é respeitado
como um credor pelo FMI e sua políti-
ca econômica e monetária é citada
como um bom exemplo por onde pas-
sam o presidente Lula e os ministros
Guido Mantega, da Fazenda, e
Henrique Meirelles, do Banco
Central. Os dois últimos vieram a

Istambul defender o seu legado de
inflação baixa, crescimento moderado
e fortalecimento do mercado interno,
ancorado no consumo das famílias de
baixa renda e na mobilidade social,
que jogou mais de 20 milhões de con-
sumidores na praça nos últimos anos.
Até a China está sendo pressionada
pelos pares do G-20 a estimular mais
seu próprio mercado, o que diminuiria
sua exposição ao comércio internacio-
nal. Enquanto isso, os consumidores
americanos e europeus, que garan-
tiam a festa capitalista das últimas
duas décadas, precisarão de tempo
para se recuperar da crise de 2008.

Para o FMI, consumidores america-
nos, ingleses e de outros países ricos
que se endividaram muito e foram
afetados pelo estouro da bolha imobili-
ária "estão traumatizados", nas pala-
vras de Olivier Blanchard. Poderão
levar "meses, ou anos", para voltar às
compras. Se não surgirem novas fon-
tes de dinamismo no setor privado
para substituir esses consumidores, a
economia mundial poderá voltar a se
contrair em poucos meses ou, quem
sabe, continuar a crescer devagar por
um logo período. O desemprego ainda

cresce nos Estados Unidos e na
Europa até o começo do ano. Por isso,
é de bom tom que os países mante-
nham os programas de estimulo eco-
nômico e fiscal adotados para atenuar
a crise, recomendou o principal econo-
mista do FMI. Seu chefe, obviamente,
endossou suas palavras assim que
encontrou o primeiro microfone turco.
"A boa noticia é que a recuperação
realmente começou. Não significa -
e quero deixar isso bem claro - que a
crise acabou", afirmou Dominique
Strauss-Kahn, diretor-geral do FMI, na
manhã da quinta-feira 1°. "Até que o
desemprego diminua, é difícil dizer
que a crise acabou. É muito cedo
para cantar vitória", explicou, ao
falar a estudantes da universidade
Bilgi, no lado europeu de Istambul.
Um deles atirou-lhe um tênis branco,
repetindo a sapatada de um jornalis-
ta contra George W. Bush no Iraque,
mas errou o alvo. "FMI, fora da
Turquia", protestou o jovem antes de
ser levado pelos seguranças.

Enquanto o Primeiro Mundo tateia
dias melhores, na América Latina os
negócios voltaram a se aquecer ape-
nas seis meses após o estouro do
Lehman Brothers, que provocou uma
escassez de crédito internacional. "Há
indicações de que a recuperação
começou durante o segundo trimestre
de 2009 e deverá ganhar velocidade
moderada na segunda metade do ano,
liderada pelo Brasil", destacou
Blanchard no relatório Perspectivas
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farol para os gestores públicos e pri-
vados. Há bons motivos para um oti-
mismo cauteloso na região. Os fluxos
de capitais retornaram e a produção
industrial voltou a crescer em muitos
países, especialmente o Brasil. No
México, o país mais afetado, a reces-
são está diminuindo e deve desapare-
cer até o final do ano. A alta dos pre-
ços das commodities e a volta da con-
fiança do consumidor e dos empresá-
rios está ajudando a America Latina,
que deve sair de uma recessão, com
queda de 2,5% do PIB em 2009, para
um crescimento de 2,9% em 2010. As
maiores taxas de crescimento em 2010
devem ser apresentadas por Peru
(5,8%), Chile (4%), Brasil e Uruguai
(ambos com 3,5%). Os países com
regimes de metas de inflação - Brasil,
Colômbia, México, Chile, Peru e

Uruguai - tiveram mais folga para
combater os efeitos da crise, pois esta-
vam com bons fundamentos graças às
políticas de ajuste adotadas nos últi-
mos anos. O sistema bancário agüen-
tou o tranco e os bancos públicos
foram encorajados a acelerar o crédito
às grandes corporações para compen-
sar a retração dos bancos privados,
"especialmente no Brasil". "Este fato
deve ser monitorado de perto para
evitar um crescimento dos passivos
fiscais contingentes", alerta o FMI.

Já os bancos americanos e europeus
ainda precisam se capitalizar para
enfrentar novas perdas nos próximos
anos. Os prejuízos sofridos por ban-
cos, seguradoras, fundos de pensão e
outras instituições de crédito devem
alcançar US$ 3,7 trilhões até o fim do
ano que vem. Somente os bancos per-
derão US$ 2,8 trilhões, dos quais ape-

nas US$ 1,3 trilhão foram contabiliza-
dos até o primeiro semestre de 2009.
As receitas das instituições serão
insuficientes para cobrir prejuízos,
mesmo com a retomada da atividade
econômica em 2010. "Os bancos preci-
sam de mais musculatura para voltar
a emprestar", afirmou José Viñals,
chefe do departamento do FMI que
monitora os mercados de capitais. Nos
seus cálculos, os maiores bancos dos
Estados Unidos e da Europa preci-
sam levantar mais US$ 670 bilhões
em capital, além dos US$ 930 bilhões
obtidos nos mercados desde o início da
crise. É uma tarefa quase hercúlea,
mas não de todo impossível. Afinal, se
os ricos gregos começam a se enten-
der melhor com os troianos emergen-
tes, é sinal de que há luz no fim do
túnel em Istambul. O FMI, que até
esta crise tinha sua relevância ques-
tionada nos fóruns financeiros inter-
nacionais, sai dela mais fortalecido
como grande emprestador de ultima
Instância. Da Hungria à Mongólia, da
Islândia ao Paquistão, o fundo despe-
jou US$ 75 bilhões desde setembro
de 2008. O diretor Strauss-Kahn
conseguiu se impor como interlocu-
tor importante dos americanos e
europeus na busca de remédios
emergenciais e soluções de longo
prazo para a maior débâcle econômi-
ca dos últimos 70 anos. Em termos
históricos - Istambul que o diga -
isto não passa de um sopro. Mas que
os ventos estão mudando, estão. H
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