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Agora é oficial: a ministra fran-
cesa das Finanças, Christine La-
garde, vai disputar a diretoria-
geral do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI). O anúncio, feito
ontem às véspera de uma cúpula
do G8, ignorou a fúria das gran-
des economias emergentes sobre
a soberania europeia no cargo e
parece já contar com apoio unâ-
nime da União Europeia e, se-
gundo diplomatas, dos Estados
Unidos e da China — o maior dos
emergentes, que não confirmou,
nem negou, um eventual supor-
te à candidatura francesa. “É um
desafio imenso, do qual me
aproximo com humildade e com
esperança de obter o maior con-
senso possível”, disse Lagarde.

Antes dela, o presidente do
Banco Central do México, Au-
gustín Carstens, já havia apre-
sentado candidatura (na terça-
feira, 24). África do Sul e Caza-
quistão também devem apre-
sentar nomes. Carstens já foi
ministro da Fazenda do México,
presidente do Comitê de Desen-
volvimento do Banco Mundial
entre 2007 e 2009 e diretor exe-
cutivo do FMI para México, Es-
panha, Venezuela e América
Central. Lagarde, por sua vez, é
uma ex-advogada corporativa
que ganhou aplausos por suas
habilidades de comunicação ao
presidir encontros de ministros
das Finanças do G20. “Ambos
são candidatos confiáveis para
dirigir o FMI”, comentou ontem
o secretário do Tesouro ameri-
cano, Thimothy Geithner.

Pressão dos emergentes
Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul criticam as autori-
dades europeias por sugerirem
que o próximo chefe do FMI de-
veria ser europeu, mantendo
tradição iniciada em 1946 — de
que o FMI fica sob comando eu-
ropeu e o Banco Mundial, ame-
ricano. Em nota conjunta, os
países do Brics disseram que a
escolha da chefia do FMI deve
ser baseada em competência e
não em nacionalidade. Eles pe-
diram “o abandono da obsoleta
convenção não escrita que re-
quer que o chefe do FMI seja ne-
cessariamente da Europa”.

Mas, apesar das críticas, os
países não têm unidade sobre
um candidato alternativo — não
há apoio incondicional à candi-
datura mexicana — o que abre

caminhos para Lagarde.
Em resposta aos países do

Brics, Lagarde disse que está
concorrendo para servir a todos
os membros do FMI e não apenas
à Europa, mas ressaltou que sua
experiência e suas boas relações
com autoridades europeias de-
vem ser uma vantagem no papel
do FMI na crise de dívida da zona
do euro. Mas ela, ao contrário do
ex-diretor-gerente Dominique
Strauss-Kahn, que renunciou na
semana passada após ser acusa-
do de crime sexual, não é uma
economista e pode encontrar di-
ficuldades em seguir os passos
dele na condução da crise global.

Além disso, a ministra francesa é
acusada de ter beneficiado com
um acordo de € 285 milhões o
empresário Bernard Tapie, ami-
go pessoal de Nicolas Sarkozy.

Brasil corre por fora?
A renúncia de Strauss-Kahn fez
surgir especulações de que um
brasileiro poderia disputar a di-
retoria-geral do FMI. O nome do
ex-presidente do Banco Central
Armínio Fraga estava entre as
apostas do mercado, mas dificil-
mente teria apoio do próprio go-
verno brasileiro. Outra possibi-
lidade seria algum brasileiro que
já atua no FMI, como o econo-

mista Paulo Nogueira Batista —
possibilidade praticamente des-
cartada já que Batista é autor de
declarações que desagradaram o
próprio FMI no passado.

“Teremos que escolher algu-
ma pessoa mais experiente,
membro do G 20, ministro da
economia ou presidente de BC.
Por enquanto, não há nenhum
brasileiro com essas caracterís-
ticas. Não é importante que haja
um candidato brasileiro, o im-
portante é ter um bom candida-
to. O que queremos é superar o
critério da nacionalidade”, diz o
ministro da Fazenda brasileiro,
Guido Mantega. ■
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Lagarde, ministra das
Finanças francesa,

oficializa candidatura
ao comando do FMI

“Temos que escolher
pessoa experiente,
membro do G20,
ministro da Economia
ou presidente do BC.
E no momento não
há um brasileiro com
essas características

Guido Mantega,
ministro da Fazenda

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 36.




