
SQUEÇA VIENA, O BERÇO DA PSICANÁLISE. SE
há um lugar ideal para se deitar num divã e tratar de uma
crise de identidade de proporções globais, esse lugar é

Istambul - pelo menos se o paciente for Dominique Strauss-Kahn.
O principal executivo do Fundo Monetário Internacional encon-
trou na capital turca o ambiente ideal para tocar nas feridas da
instituição. E de lá propôs uma nova receita (mais uma do FMI):
a de que países emergentes, como o Brasil, deixem de acumular
reservas internacionais, tendo a garantia de que, numa eventual
crise, serão prontamente socorridos pelo Fundo. A experiência
pretérita recomenda uma certa cautela. Na década de 90, países
que seguiram o receituário do FMI, como Rússia, Argentina e o
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POSIÇÃO DE FORÇA, EM ISTAMBUL:
no encontro anual do FMI, o ministro Guido Mantega entregou proposta
para que o Brasil empreste US$ 10 bilhões ao Fundo, enquanto Meirelles

foi um dos nomes mais elogiados, pela solidez da economia nacional

próprio Brasil, acabaram de pires na mão. O jogo só começou a
mudar quando essas nações decidiram caminhar com as próprias per-
nas, acumulando divisas internacionais. "O melhor caminho é autopro-
teção", disse Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, à
DINHEIRO, na manhã da terça-feira 6, o último dia do encontro. "É
um equívoco achar que os países deixarão de acumular reservas."

Essa "autoproteção" brasileira deu tanto resultado que, lá mesmo
em Istambul, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, se deu ao luxo
de anunciar que o Brasil comprará direitos especiais de saque no valor
de US$ 10 bilhões. "Agora estamos emprestando dinheiro ao Fundo",
disse o ministro à DINHEIRO. Criado após a Segunda Guerra
Mundial com o propósito ambicioso de manter a estabilidade econômi-

ca global e, com ela, ajudar a criar um
clima de paz e prosperidade, o FMI
sempre teve como foco principal a
busca do equilíbrio da conta-corrente
dos países e das moedas internacio-
nais. Por isso, Strauss-Kahn quer
ampliar o mandato da organização,
reforçar seu capital de US$ 750
bilhões para pelo menos US$ l trilhão
e, assim, garantir sua sobrevivência.
Sua principal proposta é criar uma
espécie de seguro para os países com
políticas econômicas responsáveis,
que seria usado para o rápido acesso a
fundos em tempos de crise. Isso, na
prática, transformaria o FMI numa
espécie de banco central mundial.

Em vez de os países acumularem
individualmente enormes doses de
reservas cambiais, como fazem a
China (US$ 2 trilhões) e o Brasil
(US$ 225 bilhões), eles teriam uma
espécie de cheque especial pré-apro
vado. O FMI assumiria o papel de
emprestador global de última instân-
cia. Apesar de lógica (as grandes
reservas contribuíram para a liquidez
mundial excessiva e financiaram as
recentes orgias financeiras nos
Estados Unidos e na Europa), essa
idéia parece mais um devaneio do que
uma possibilidade concreta. Na miría-
de de interesses dos países dos cinco
continentes não será fácil convencer
gregos e troianos a dar superpoderes
ao FMI. Nem deveria ser. Por uma
razão simples: a proposta esbarra na

soberania nacional e na
autonomia dos cada vez
mais poderosos bancos
centrais. O do Brasil,
inclusive. Meirelles cri-
ticou a proposta e teve
o apoio de nomes de

peso como Joseph Stiglitz, prêmio
Nobel de Economia em 2001, e
Guillermo Ortiz, presidente do
Banco Central mexicano.

Outro problema seria a velocidade
e a intensidade de utilização dos
recursos durante uma emergência
cambial. Não é aceitável no mundo de
hoje deixar nas mãos da burocracia do
FMI a decisão de quando usar o
dinheiro nem quanto. Nem mesmo
com o futuro aumento do poder dos
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países emergentes no FMI, com a redistribuição de 5% das cotas que
será feita até janeiro de 2011. Quem abrirá mão dessa autonomia, que
se revelou útil na crise quando os bancos centrais rapidamente orques-
traram injeções de liquidez maciças para estancar o pânico global?
"A partir do momento que você passa a utilizar reservas multilate-
rais, você perde autonomia, passa a depender de julgamentos de
terceiros. E o caso dos bancos em dificuldades quando tomam recur-
sos no Banco Central", insiste Meirelles. É difícil imaginar que os
Estados Unidos, o Brasil ou a União Européia aceitarão abrir mão
de poder cambial, fiscal e monetário para um super FMI, justamen-
te agora que os Estados mostraram a sua força intervencionista e
evitaram - ao menos por enquanto - o mal maior.

Para Stiglitz, que antes de virar celebridade global foi um polêmico
economista-chefe do Banco Mundial e hoje dá aulas na Universidade
Colúmbia, em Nova York, o
plano de Strauss-Kahn
caminha na direção correta,
mas não resolve os proble-
mas dos desequilíbrios
financeiros globais. "O
movimento de desregula-
mentação dos anos 80 criou
um mundo mais instável,
que tornou necessária uma
maior acumulação de reser-
vas. As reservas são o sin-
toma, não a causa, e nós
temos de abordar os moti-
vos pelos quais os países
estão acumulando reser-
vas", afirmou. Para o segu-
ro do FMI funcionar, teria
de ter credibilidade e
desembolso automático em
bases permanentes, alertou
Stiglitz. Na prática, isso
significaria que a organiza-
ção iria jogar pela janela os
condicionantes que sempre
impôs aos tomadores de
recursos. Não parece factí-
vel confiar no credito pré-
aprovado, baseado nas revi-
sões anuais das economias pelos economistas do Fundo. "O FMI pode
aprovar hoje política de um país emergente, mas quem garante que irá
fazê-lo daqui a cinco anos?", indaga Stiglitz. E o fato é que a economia
que hoje mais apresenta sintomas de país emergente é a dos Estados
Unidos - em pleno encontro, o dólar derreteu no mundo inteiro, com os
rumores de que não seria mais usado nas transações de petróleo. A
onça do ouro rompeu novamente a barreira de US$ l mil, o que sinali-
za um início de corrida contra a moeda americana.

Nesse contexto ainda conturbado, a discussão promete ir, longe.
Guillermo Ortiz, que além do BC do México também preside o conselho
do Banco de Compensações Internacionais, sugere uma alternativa.
Grupos de países poderiam criar pools regionais de reservas, em vez

de colocar todas as suas fichas na mesa
do FMI. "Os membros do pool pode-
riam se sentir protegidos em caso de
choques inesperados, e a um custo
razoável", defendeu Ortiz em Istambul.
Qualquer que seja a evolução do deba-
te, o Brasil é favorável à simplificação
da burocracia do Fundo e ao fortaleci-
mento financeiro da instituição. Desde
que, claro, sejam acompanhados de
uma submissão às diretrizes dos países-
membros, e não o contrário. Isso já está
acontecendo e a ortodoxia econômica
ficou para trás, opina o ministro da

CRISE EXISTENCIAL:
no seu discurso, Dominique Strauss-Kahn defendeu um novo

papel para o FMI: o de banco central dos bancos centrais

Fazenda, Guido Mantega. "O
FMI acabou se transforman-
do no instrumento do G-20.
Hoje são os países que man-
dam no Fundo", disse ele. Os

gastos fiscais para estimular a econo-
mia não são mais vistos como pecado
mortal, embora haja preocupação do
Fundo com a deterioração das con-
tas públicas dos países desenvolvi-
dos em razão da crise de 2008. Em
algum lugar, o economista britânico
John Maynard Keynes; que defendia
mecanismos de estabilidade cambial e
foi um dos principais derrotada na
constituição inicial do FMI, deve
estar rindo por último. E melhor.
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