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Ainda é grande a distância entre as intenções dos dirigentes do FMI e a realidade dos interesses 
que movimentam a economia internacional.  
 
A assembléia anual realizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em Istambul, na Turquia, 
produziu sentimentos contraditórios na semana passada. No centro de convenções que sediou o 
encontro, as autoridades se dividiram entre a autocongratulação e a cautela. Ministros e 
presidentes de bancos centrais passaram horas trocando tapinhas nas costas com os colegas e o 
resto do tempo expressando dúvidas sobre a solidez da incipiente recuperação da economia 
mundial. 
 
Nos saguões dos hotéis mais luxuosos da cidade, o clima era de euforia com as oportunidades 
lucrativas que a retomada está criando para banqueiros e investidores em toda parte. "O 
champanhe jorrou, as limusines particulares saíram das garagens e a música tocou alto noite 
adentro ao longo do Bósforo", escreveu o economista Walter Molano numa nota para os clientes 
de sua empresa, a BCP Securities. "Os bons tempos voltaram e todos queriam esquecer o 
passado." Do lado de fora, estudantes e ativistas sindicais levaram suas bandeiras vermelhas às 
ruas para gritar palavras de ordem contra o Fundo. Não conseguiram chegar perto do O 
fortalecimento de instituições como o FMI e a criação de novos mecanismos de cooperação 
poderiam ser muito úteis para evitar outras crises local da reunião, mas deram trabalho. Os mais 
animados atiraram pedras na polícia e bombas incendiárias nas vidraças dos bancos. Mais de cem 
pessoas foram presas em dois dias de agitação. "Defol, IMF!", gritavam os manifestantes turcos. 
"Fora, FMI!" 
 
Parecia um filme antigo, mas o que se viu em Istambul foi significativo. A pior crise econômica 
enfrentada pelo mundo desde a Grande Depressão está perto do fim e o Fundo está emergindo do 
tumulto revigorado, uma façanha para uma organização cuja relevância parecia duvidosa pouco 
tempo atrás. O FMI ganhou uma segunda chance com a crise e está se preparando para assumir 
um papel central nos esforços iniciados para reorganizar o sistema financeiro e a economia 
global. 
 
A crise lembrou ao mundo para que o Fundo serve. Do México à Mongólia, 18 países recorreram 
aos bombeiros do FMI em busca de ajuda para lidar com a súbita interrupção dos fluxos 
internacionais de capital e outras conseqüências da crise. A instituição emprestou US$ 163 
bilhões para ajudá-los a estabilizar suas economias e reconquistar a confiança dos investidores, 
e mobilizou quase US$ 500 bilhões em novas contribuições dos sócios para reforçar seus cofres 
e ampliar seu poder de fogo no combate à crise. 
 
O Fundo também ganhou novas missões. Dias antes da reunião de Istambul, os líderes dos países 
ricos e emergentes que formam o Grupo dos 20 convocaram o FMI para ajudá-los a organizar um 
novo mecanismo de coordenação econômica global. A idéia é submeter as políticas domésticas de 
cada integrante do G-20 à avaliação crítica dos outros países, para convencê-los a manter 
políticas responsáveis e evitar a repetição de crises como a atual. 
 
O FMI também se tornou um ator influente nas discussões sobre a reforma do sistema financeiro. 
Seus dirigentes não têm poderes para obrigar os bancos privados a fazer nada, mas o Fundo 
reforçou sua capacidade de monitoramento do sistema e tem colaborado intensamente com o 
Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), um grupo internacional de reguladores que está 
discutindo várias mudanças na forma como bancos e outras instituições são regulados. 
 
Não há ninguém em Wall Street tremendo de medo porque os burocratas do FMI estão 
participando dessas conversas. Da mesma forma, é cedo para saber se o Fundo terá realmente 
condições de influir sobre as políticas domésticas dos países mais avançados, que nunca se 
submeteram a coisa parecida. Mas os sinais de que o FMI está disposto a aproveitar a crise para 
alargar seu campo de atuação tornaram-se evidentes. 
 
Talvez isso seja apenas o começo. Em Istambul, o diretor-gerente do FMI, Dominique 



Strauss-Kahn, propôs que a instituição seja transformada numa espécie de banco central global, 
que estaria sempre pronto a acudir países em dificuldades se eles aceitassem seguir políticas 
econômicas de acordo com o figurino do Fundo. Os economistas do FMI estão estudando a criação 
de novos mecanismos financeiros que ajudem as economias emergentes a se proteger contra 
choques externos sem impor condições rigorosas como as que acompanham os empréstimos 
tradicionais da instituição. 
 
O Fundo quer que potências emergentes como o Brasil, a China e a índia, que superaram a crise 
com rapidez e sem precisar de socorro, parem de acumular reservas para se precaver contra 
crises como a atual. Na avaliação do FMI, o gigantesco acúmulo de reservas em países 
exportadores como a China ajudou a desorganizar a economia mundial e fomentou os fluxos de 
capital abundantes que financiaram o endividamento de países ricos como os Estados Unidos 
antes da crise. 
 
A política de acumulação de reservas tem custos elevados para os países que a praticam. Mas 
eles sentem-se mais seguros com a autonomia que as divisas asseguram para a execução de 
suas políticas domésticas e não querem abrir mão desse conforto. Países como o Brasil seguem 
hoje em dia políticas muito bem comportadas, que vivem recebendo elogios do FMI e ajudam a 
manter a confiança dos investidores estrangeiros no país. Mas ninguém quer voltar a depender 
do Fundo como no passado. 
 
Entre a megalomania dos dirigentes do FMI e o mundo real, existem diversos obstáculos. O Fundo 
jamais terá condições de oferecer a segurança que as reservas garantem se não aumentar sua 
capacidade financeira substancialmente. Os países em desenvolvimento têm quase US$ 5 
trilhões em reservas que podem usar como quiserem. O FMI tem menos de US$ 750 bilhões e a 
maior parte do dinheiro está amarrada a compromissos assumidos pelos países ricos em caráter 
provisório. 
 
Em Istambul, Strauss-Kahn sugeriu que precisaria de pelo menos US$ l trilhão para executar 
seus planos. Mas ninguém sabe onde será possível arranjar tanto dinheiro. Os países avançados 
que hoje são os maiores contribuintes da instituição dificilmente aceitarão ficar com a fatura sem 
impor condições inaceitáveis para as economias emergentes. Da mesma forma, é improvável que 
os países em desenvolvimento aceitem participar do novo esquema sem que sua capacidade de 
influir nas decisões da instituição seja ampliada. 
 
Outro problema ê a politicagem que sempre trava as discussões do FMI. Em setembro, o G-20 
concordou em transferir para os países emergentes pelo menos 5% das cotas que determinam o 
poder de voto dos sócios do Fundo. Isso tornaria a divisão de forças na instituição mais 
equilibrada, reduzindo a influência de potências européias como a França e o Reino Unido. A 
mudança ainda depende de negociações que deverão se arrastar por mais de um ano, e os 
europeus indicaram em Istambul que não entregarão seus anéis documente. 
 
As discussões dos cartolas do FMI costumam ser enfadonhas como assembléias de condomínio, 
mas o debate que se iniciou em Istambul é importante. Se o mundo quiser evitar a repetição de 
crises como a atual, o fortalecimento de instituições como o Fundo e a criação de novos 
mecanismos de cooperação podem ser muito úteis. Mas falta ao FMI legitimidade para cumprir 
um mandato tão amplo como o delineado em Istambul. Se não houver mudanças mais profundas 
na maneira como ele toma suas decisões, vai ser dificílimo convencer o resto do mundo a prestar 
atenção nos seus conselhos.  
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