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Brasil vai propor ao Fundo
mandato-tampão até 2012

PARIS

Às vésperas da realização do G-8
em Deauville, na França, autori-
dades públicas e líderes empresa-
riais do mundo da internet, co-
mo Mark Zuckerberg e Erik Sch-
midt, criadores de Facebook e
Google, estão em Paris, onde par-
ticipam a partir de hoje do cha-
mado e-G8, dedicado à internet.

Depois de criar a Lei Hadopi,
tentativa de controlar os down-
loads, o objetivo do Palácio do
Eliseu é estimular outros países
a a segurança” no ciberespaço,
em favor do comércio eletrônico
e contra a pirataria.

O evento, apelidado de “Da-
vos da web” - em referência ao
Fórum Econômico Mundial
(WEF), marca a abertura da se-
mana do G-8 de Deauville, que
terá a participação dos chefes de
Estado e de governo dos Estados
Unidos, Canadá, Japão, Alema-
nha, Reino Unido, Itália e Rússia,
além da França.

A proposta do presidente da
França, Nicolas Sarkozy, é de lu-
tar contra a pirataria em nível
global, defender a propriedade
intelectual e proteger as grandes
empresas da competição na in-
ternet. Além de Zuckerberg e
Schmidt, estarão no evento per-

sonalidades como o barão austra-
liano da mídia global, Rupert
Murdoch, proprietário da News-
Corp, Jeff Bezos, diretor-presi-
dente da Amazon, Jimmy Wales,
fundador de Wikipedia, e Law-
rence Lessig, professor da Uni-
versidade de Stanford. Entre as
lideranças políticas, o destaque
será para Christine Lagarde, mi-
nistra da Economia e favorita ao
cargo de diretora-gerente do
Fundo Monetário Internacional
(FMI).

Ciberterrorismo. Entre os obje-
tivos oficiais do evento, estão te-
mas políticos, como o combate
ao “ciberterrorismo”, mas o
acento fica sobre o impacto eco-
nômico da internet na econo-
mia: crescimento, criação de em-
pregos, modernização de profis-
sões, sobrevivência de indús-
trias tradicionais e ruptura tec-

nológica estão entre as preocu-
pações. “A ideia do fórum e-G8,
desejado pelo presidente Sarko-
zy, é promover as discussões li-
vres entre as pessoas oriundas
do mundo da internet, a fim de
que elas possam influir sobre o
G-8, alimentando as reflexões
dos chefes de Estado”, diz Mauri-
ce Lévy, diretor-presidente do
grupo publicitário Publicis, orga-
nizador do fórum.

Mas, ainda que seus criadores
não admitam, uma das ideias do
e-G8 é aproximar os grandes em-
presários da internet dos execu-
tivos de empresas tradicionais,
como as operadoras telecom,
ameaçadas pela revolução do trá-
fico de dados na internet.

O e-G8 se encerra amanhã, en-
caminhando uma lista de propo-
sições à reunião de líderes de
Deauville, que se inicia na quinta-
feira. / A.N.

‘Davos da Web’ começa hoje em
Paris como prévia para o G-8
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Presidente do BC
do México entra na
disputa pelo FMI
Augustin Carstens foi lançado pelo governo mexicano e deve ser o
nome dos emergentes contra a ministra francesa Christine Lagarde

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

A disputa pelo cargo de dire-
tor-gerente do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), aber-
ta ontem, em Washington, de-
ve se limitar a dois protagonis-
tas, mesmo que outros interes-
sados cogitem a candidatura.

A polarização deve se dar em
torno dos nomes da ministra
francesa das Finanças, Christine
Lagarde, e do presidente do Ban-
co Central do México, Augustin
Carstens, que ontem teve sua
candidatura lançada. Além de
contar com o apoio explícito da
Alemanha e do Reino Unido, a
França aposta na desmobiliza-
ção dos países emergentes, que
cogitam múltiplos candidatos.

A seleção do novo diretor co-

meçou ontem. Os pretendentes
terão até 10 de junho para mani-
festar o interesse, 20 dias antes
do prazo formal para a escolha.
Apesar da agenda, em Paris se es-
pera que a escolha deve avançar
na quinta-feira e sexta-feira,
quando se realiza em Deauville,
na França, a reunião de cúpula
do G-8. Nela, líderes dos Esta-
dos Unidos, do Canadá, do Ja-
pão, da Alemanha, do Reino Uni-
do, da Itália e da Rússia, além dos
anfitriões, deverão acenar em fa-
vor de seu candidato favorito.

E, diante do consenso na Euro-
pa, esse favorito será Christine
Lagarde. Preocupado em não de-
monstrar ambição pelo posto, já
que Dominique Strauss-Kahn
também era francês, o governo
da França não vai lançar a candi-
datura da ministra. A opção faz

parte da estratégia do Palácio do
Eliseu, que pretende deixar que
o nome da executiva se imponha
no cenário internacional – como

já está ocorrendo.
Ontem, Christine Lagarde res-

pondeu pela primeira vez sobre
a eventual candidatura, manten-
do o tom discreto adotado por
Paris. Questionada pela rede
americana CNBC, a ministra
não negou que possa ser candida-
ta: “Essa resposta pertence a ou-
tros, não a mim”.

Nos bastidores, o Palácio do
Eliseu já estaria à procura de um
ministro das Finanças inteirado
das discussões do G-8 e do G-20,
grupos dos quais a França exerce
a presidência rotativa em 2011. O
nome mais cogitado para substi-

tuir Christine é o do ministro do
Orçamento, François Baroin.

O maior empecilho para Chris-
tine é a investigação conduzida
pela Corte de Justiça da Repúbli-
ca sobre um acordo entre o ban-
co Crédit Lyonnais e o empresá-
rio Bernard Tapie, ex-proprietá-
rio da Adidas. Tapie recebeu em
2010 uma indenização de € 385
milhões, pagos pelo contribuin-
te. A Justiça suspeita que o Minis-
tério de Finanças possa ter inter-
vindo para abreviar o caso, bene-
ficiando o empresário.

Na expectativa de que o even-
tual processo possa evoluir nas

próximas semanas, ameaçando
a candidatura da francesa, o mi-
nistro das Finanças da Bélgica,
Didier Reynders, vem demons-
trando interesse pelo cargo, sur-
gindo como outsider. Além dele,
o suíço René Weber, represen-
tante de seu país no Fundo, tam-
bém cogita se candidatar.

Porém, o maior adversário de
Christine deve mesmo ser Au-
gustin Carstens, lançado pelo go-
verno do México e apoiado pelo
secretário-geral da Organização
para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico, o também
mexicano Angel Gurría.

CHRISTINE LAGARDE
MINISTRA DAS FINANÇAS DA FRANÇA
“Eu diria que é uma questão
interessante, mas ela é
prematura.”

“Esta resposta
pertence a
outros,
não a mim.”

G-8. Policiais franceses patrulham local da cúpula na França

Mark Zuckerberg e Erik
Schmidt, criadores do
Facebook e Google, entre
outros, debatem efeitos
da internet na economia

Apoios. Augustin Carstens é apoiado pelo governo do México e pelo secretário-geral da OCDE
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O Brasil deve propor aos países
-membros do Fundo Monetário
Internacional (FMI) que o novo
diretor-gerente do órgão tenha
um mandato até o fim de 2012,
quando se encerraria o período

de gestão de Dominique Strauss-
Kahn. Desde ontem, o FMI come-
çou a receber oficialmente as
candidaturas para o posto que fi-
cou vago com a renúncia de
Strauss-Kahn, indiciado sob a
acusação de crimes sexuais con-
tra uma camareira de hotel em

Nova York.
“Estamos analisando a possi-

bilidade de sugerir que essa indi-
cação agora seja apenas provisó-
ria para completar o mandato de
Strauss-Kahn”, afirmou Mante-
ga. “Dessa maneira, para a suces-
são propriamente dita, nós tere-
mos um tempo maior para ama-
durecer, para conhecer melhor
os candidatos”, argumentou.

Mantega avaliou que o tempo
é curto para analisar todas as can-
didaturas apresentadas até 10 de

junho. Para ele, os candidatos
precisariam de tempo para visi-
tar os países com maior peso na
instituição e apresentar propos-
tas. “O processo é meio aperta-
do”, disse o ministro, lembran-
do que a eleição se encerrará até
30 de junho. Ele propôs que a es-
colha do novo diretor-gerente
do FMI seja um ministro da eco-
nomia ou presidente de banco
central dos países do G-20.

Na avaliação de Mantega, des-
sa forma, apesar do curto manda-

to, o chefe do Fundo não ficaria
enfraquecido para dar continui-
dade à condução da crise nos paí-
ses da Europa. “Teríamos de es-
colher alguma pessoa já expe-
riente, que no G-20 tenha acom-
panhado pari passu os proble-
mas da economia mundial e que
teria ajudado na solução.”

Reforma. O ministro evitou co-
mentar sobre nomes como o do
presidente do Banco Central do
México, Agustín Carstens, cuja

candidatura foi anunciada on-
tem. Mantega disse que, a princí-
pio, todos são bons candidatos,
mas é preciso conhecer as pro-
postas de cada um.

O Brasil quer alguém que dê
continuidade ao processo de re-
forma do FMI, para garantir um
peso maior dos países emergen-
tes nas decisões do Fundo. Se-
gundo Mantega, não há um no-
me brasileiro que atenda a estes
critérios, mas a nacionalidade
do candidato não é importante.

Em todo o Planeta, é as sim:
as cidades geralmente têm

edificações que fazem parte
de seu patrimônio histórico e
precisam ser preservadas. A
maioria de sen volveu-se no
entorno de las, razão pela qual
essas edificações acabam pas-
sando por processo de tomba-
mento, para que seja preser-
vada a memória da cidade.
Esta é a finalidade. 

O que difere o Brasil dos
países de Primeiro Mundo,
na questão dos tombamen-
tos, é que, aqui, tombar nem
sempre significa preservar.
São Paulo, por exemplo, é
rica em exemplos desse tipo:
o poder público tomba, mas
nem sempre cuida. 

No País, o cenário de hoje é
esse: com o avanço e o cresci-
mento natural das cidades, as
edificações históricas que não
foram tombadas acabaram en -
golidas. E aquelas que foram
tombadas não estão sendo
necessariamente preservadas.

Assim, o que deveria ser
um patrimônio transforma-se
em símbolo de descaso. É in-
vadido, vira depósito de lixo.

Como é tombado, nenhuma
intervenção pode ser feita.
Ele fica lá, sem utilidade, en -
quanto as cidades, que de -
mandam áreas para continuar
crescendo (sim, porque pes-
soas nascem) têm de optar
pela ocupação de áreas cada
vez mais distantes, que obri-
gam investimentos em infra-
estrutura, em transporte e
fazem com que os habitantes
vivam cada vez mais longe
do trabalho (o que agrava o
trânsito, a poluição etc.).

Conforme dados divulga-
dos, 40% dos imóveis tomba-
dos ou em processo de tom -

bamento na cidade de São
Paulo estão abandonados, des -
truídos ou desfigurados – nes -
te último caso, já nem guar-
dam o desenho original de sua
construção. Mas a Capital tem
também exemplos de como é
possível preservar integral-
mente um imóvel tombado e,
no seu entorno, realizar empre -
endimentos imobiliários.

Um dos casos mais em -
blemáticos, sem dúvida, é o
da Casa das Rosas, na Ave -
nida Paulista, verdadeiro íco -
ne da harmoniosa aliança en -
tre desenvolvimento e respei-
to ao patrimônio histórico,
além de prova inconteste de
que a melhor maneira de pre-
servar é usar.

A Europa e mesmo os
Estados Unidos reúnem inú-
meros projetos que atendem
a essa filosofia. Além disso,

oferecem incentivos fiscais
para que os proprietários de
imóveis históricos cuidem de
sua manutenção.

Em artigo publicado na
mídia, o sociólogo e arquite-
to Nestor Goulart Reis, pro-
fessor titular da Faculdade de
Arquitetura da USP, defen-
deu a criação de uma nova
política de preservação, de
forma que os órgãos envolvi-
dos na tarefa atuem de
maneira convergente.

Segundo ele, “as áreas de
interesse histórico podem e
devem ser integradas de modo
adequado à vida contemporâ-

nea. Seu interesse para o pre-
sente garante sua sobrevivên-
cia e pode atrair investimentos
para sua conservação”, diz.

Está na hora de todas as
cidades repensarem suas prá-
ticas e estabelecerem diretri-
zes que permitam a convi-
vência pacífica entre passa-
do, presente e futuro. Haven -
do programas viáveis e pla-
nejamentos com regras cla-
ras, certamente a indústria
imobiliária poderá contribuir
decisivamente para a memó-
ria nacional – e para a pros-
peridade dos brasileiros. 

(*) Romeu Chap Chap é
membro e ex-presidente da
Fiabci/Brasil, e presidente
do Conselho Consultivo do
Secovi-SP e da “Romeu Chap
Chap Desenvolvimento e
Consultoria Imobiliária”.
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