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Bloco fará recomendações a Estados em reunião de outubro  
 
As economias desenvolvidas e emergentes reunidas no G-20 concordaram em criar um plano 
para corrigir os desequilíbrios macroeconômicos que levaram à crise econômica recente, 
durante encontros realizados nos últimos dias em Washington. Mas ainda há muitas dúvidas 
sobre a eficácia desse entendimento, pois faltam mecanismos para obrigar os países a seguir 
as recomendações que serão feitas até outubro. 
 
A maior preocupação do G-20 são os fortes desequilíbrios em conta corrente, considerados a 
principal causa macroeconômica da crise recente, com altos superávits em países como China 
e Alemanha espelhados por déficits excessivos nos EUA. Para os americanos, a valorização da 
moeda chinesa é parte obrigatória de um ajuste, enquanto a China sustenta que os juros 
extremamente baixos nos EUA são o centro do problema. 
 
Em reunião dos ministros da fazenda do G-20 na sexta, foi definido um plano que não toca 
nesses dois problemas diretamente, mas poderá levar à correção pelo menos da 
subvalorização cambial chinesa. O Fundo Monetário Internacional (FMI) analisará desequilíbrios 
fundamentais das principais economias do mundo, como baixa taxa de consumo e alta 
poupança na China e excesso de consumo e baixa poupança nos EUA. 
 
"Completamos o primeiro passo", disse a ministra da economia da França, Christine Lagarde. 
"Agora vamos mover para o passo dois, que vai nos ajudar a fazer recomendações para os 
chefes de Estado em nossa reunião de outubro." 
 
Em fevereiro, numa reunião em Paris, o G-20 já havia concordado em selecionar três grupos 
de indicadores para determinar se as economias estavam em desequilíbrio: 1) déficit e dívida e 
pública; 2) poupança e divida privada; 3) externos, incluindo balança comercial e fluxos de 
investimentos. Dessa vez, em Washington, foi definido quais são os parâmetros usados para 
julgar se as economias estão em equilíbrio dentro desses parâmetros. 
 
Foram adotados quatro conjuntos de metodologias, incluindo modelos econométricos que vão 
projetar a evolução das economias dentro desses indicadores, além de três parâmetros 
puramente estatísticos que basicamente servem para verificar como as economias estão 
evoluindo em comparação aos seus padrões históricos. 
 
Todos os países do G-20, incluindo Brasil, vão ser avaliados de acordo com essa metodologia. 
Mas foi selecionado um grupo de sete economias que representam pelo menos 5% do PIB do 
conjunto das economias do G-20 para receber uma análise mais aprofundada.  
 
Os nomes dessas economias e os critérios de sua seleção não foram divulgados. Mas, de forma 
reservada, autoridades no encontro revelaram que o grupo é formado por EUA, China, Japão, 
Alemanha, França, Reino Unido e Índia. 
 
De agora em diante, o G-20 avança para o segundo passo, que consiste basicamente em 
avaliar as economias com base nesses indicadores, num trabalho a ser feito pelo FMI. Em 
outubro, os chefes de Estado receberão as recomendações de como corrigir os desequilíbrios. 
Mas estão livres para não segui-las, pois não há nenhum mecanismo que os obrigue a fazê-lo. 
O G-20, porém, aposta no poder de pressão dos demais países para avança nessa agenda. 
 
No fim, o mecanismo adotado é uma versão muito mais complicada, penosa e obscura do que 
o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, havia proposto em fins do ano 
passado. Ele queria apenas um indicador, o resultado de conta corrente, para apontar 
mecanicamente os países que precisam reequilibrar sua economia. O Brasil também tem 
interesse na flexibilidade da moeda chinesa, para evitar efeitos colaterais como a aguda 
valorização do real, por isso está se alinhando com os EUA nesse debate. 
 



O caminho cheio de curvas adotado pelo G-20 foi a única solução aceita pelos chineses, que 
fizeram tudo ao seu alcance para selecionar indicadores que estivessem o mais longe possível 
de sua taxa de câmbio. Nos últimos dias em Washington, a China também exigiu que fossem 
mantidos em segredo os nomes dos países que vão receber analise mais rigorosa do G-20. A 
China já vem valorizando sua taxa, mas num ritmo muito lento, e o país anunciou um plano 
em fins do ano passado para corrigir os problemas do baixo consumo doméstico, alta 
poupança e excessiva dependência de exportações para puxar o seu crescimento. 
 
Países adotam pragmatismo em fluxo de capitais 
 
Após muita discussão retórica para a plateia, os países avançados e emergentes chegaram a 
um acordo para adotar uma postura mais pragmática e menos ideológica sobre controles de 
capitais, nos bastidores das reuniões do G-20 e do encontro de primavera do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e Banco Mundial realizados nos últimos quatro dias em Washington. 
 
"Estamos adotando agora uma visão mais pragmática sobre fluxos de capitais", disse a 
ministra da economia da França, Christine Lagarde. O Brasil também baixou o tom de suas 
críticas ao que considerava uma tentativa dos países desenvolvidos em criar camisas-de-força 
para os controles de capitais feitos pelos países emergentes. 
 
Do ponto de vista prático, o G-20 vai mais ou menos repetir o trabalho que já foi feito 
recentemente pelo FMI. Será feito extensa análise das recentes experiências de controles de 
capitais adotadas pelos países emergentes, além de uma ampla investigação das causas dos 
maciços fluxos de capitais, como a política monetária expansionista dos EUA, Japão e Europa. 
 
Nos últimos meses, o FMI fez um trabalho similar que culminou com a divulgação de uma 
cartilha para lidar com fluxos de capitais. Nela, o órgão prega que os países adotem uma 
sequência antes de adotar controles, como valorizar as taxas de câmbio quando ela está 
subvalorizada, comprar dólares quando as reservas são pequenas e baixar juros se a economia 
não está superaquecida. Não se sabe ainda se o G-20 vai tão longe. 
 
O tema despertou um debate apaixonado na abertura das reuniões. O diretor-gerente do FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, disse que as críticas à cartilha eram ideológicas e feitas por pessoas 
"mais católicas do que o papa". O ministro da Fazenda, Guido Mantega, acusou os países 
desenvolvidos de serem os principais responsáveis pela crise atual e de, agora, querer impor o 
código de conduta a ser seguido pelos países emergentes. 
 
Já na sexta-feira o crime havia esfriado bastante. Mantega resolveu rever o duro discurso que 
faria no dia seguinte no comitê de ministros do FMI. "Sejam os mercados emergentes, países 
em desenvolvimento ou desenvolvidos, nós reconhecemos que temos que ser absolutamente 
pragmáticos sobre o tema da administração de fluxos de capitais", disse o presidente do 
comitê de ministros do FMI, Tharman Shanmugaratnam. 
 
Negociadores brasileiros disseram que o clima ficou mais ameno porque um lado passou a 
conhecer melhor a posição de outro. As economias avançadas, de forma geral, reconheceram 
o direito e a legitimidade de os emergentes usarem os controles de capitais. Os emergentes 
reconheceram que é necessário parâmetros para assegurar que não sejam cometidos excessos 
que levem a desequilíbrios globais. 
 
Nos debates dentro do comitê de ministros, países avançados continuaram a pregar regras 
para os controles de capitais, e os emergentes, plena liberdade. Mas foi uma forma apenas de 
marcar posição, já que, do ponto de vista prático, há uma aproximação nas negociações.  
 
O comunicado final do FMI nem cita o tema. O G-20 usou uma linguagem neutra e genérica, 
sem se referir em nenhum momento a códigos de conduta. Em vez disso, o documento diz que 
os trabalhos tanto sobre a experiência recente de controles quanto para investigar os fluxos de 
capitais servem para chegar a uma "conclusão". 
 
Proposta para regular alimentos fica para setembro 



O forte aumento dos preços de commodities como alimentos e petróleo foi uma da prioridades 
nas reuniões do G-20, FMI e Banco Mundial, mas só em setembro haverá propostas mais 
concretas sobre como avançar na regulação desses setores para evitar abusos. 
 
No seu comunicado final, o G-20 apenas disse que considera bem-vindos os trabalhos feitos 
por outros organismos, como a Organização Internacional das Comissões de Valores 
Mobiliários (Iosco, na sigla em inglês) e que espera recomendações para regulações que 
garantam "mais transparência no mercado de derivativos para lidar com abusos de mercado". 
 
Entre as propostas em discussão está exigir registros dos contratos no mercado futuro e 
assegurar aos supervisores nacionais poderes para intervir limitando, por exemplo, posições 
de participantes de mercado para evitar riscos excessivos e manipulações de preços. 
 
Há alguns meses, havia receios de que esses trabalhos pudessem levar a tetos de preços, 
contrariando interesses de produtores de commodities como o Brasil, mas atendendo o 
interesse de países importadores de energia, alimentos e outras matérias-primas. O mal-
entendido, porém, foi esclarecido e agora está claro que o objetivo é assegurar o bom 
funcionamento do mercado para evitar rupturas.  
 
Negociadores brasileiros informaram que, além da regulação, o G-20 examina as causas da 
grande alta nos preços de alimentos. Há, de um lado, fatores estruturais na demanda, como o 
elevação de renda em países emergentes como a China e a Índia, e também na oferta, após 
muitos países passarem a usar a terra para biocombustíveis.  
 
Mas há desequilíbrios tanto na oferta como na demanda, como o superaquecimento de 
algumas economias emergentes e o limite imposto por alguns países para a exportação de 
produtos como o trigo. O G-20 vai investigar, em especial, como a grande liquidez no mercado 
internacional está levando à alta dos preços dos alimentos. 
 
A alta dos preços dos alimentos preocupa, mas o FMI previu que parte das pressões deve se 
suavizar nos próximos meses devido às medidas tomadas pelos bancos centrais para conter o 
superaquecimento das economias e também porque os agricultores estão respondendo aos 
preços por meio do aumento da área plantada. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A11. 


