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A relutância do Brasil em apoiar o mexicano Agustín Carstens e a falta de unidade dos Bric 
para escolher um candidato comum dos países emergentes foram motivo de ironia e piada 
ontem num debate em Washington sobre a sucessão no comando do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). "É impressionante ver os brasileiros tentando explicar por que não apoiam 
um candidato mexicano com todas as qualificações para o cargo", disse Moises Naim, do 
Carnegie Endowment for Internacional Peace, um influente centro de estudos baseado em 
Washington.  
 
"A Goldman Sachs estava errada", disse Arvind Subramanian, do Peterson Institute for 
International Ecoonomics, referindo-se ao banco de investimento que cunhou a sigla Bric, 
grupo formando por Brasil, Rússia, Índia e China, ao qual mais tarde se juntou a África do Sul. 
"Os Bric não existem." 
 
O debate foi organizado pelo G-24, grupo que reúne as economias em desenvolvimento, para 
discutir o processo de seleção do novo diretor-gerente do FMI, em substituição a Dominique 
Strauss-Kahn, preso em Nova York acusado de tentativa de estupro. Houve muitas críticas aos 
europeus, que se articulam para manter o monopólio do poder no organismo com a 
candidatura da ministra das Finanças da França, Christine Lagarde. Mas sobrou também para a 
falta de unidade dos emergentes. 
 
"Os Bric divulgaram uma boa declaração conjunta, mas isso não é suficiente", disse Johannes 
Linn, da Brookings Institution, referindo-se a documento que veio a público na semana 
passada pedindo um processo de eleição mais justo. "Se os Bric realmente querem ver 
mudanças, vão ter que se acertar no apoio a um candidato."  
 
Um assessor do escritório brasileiro no FMI, Eduardo Sabóia, pediu a palavra da plateia 
durante o debate para defender a posição do país. "Não ouvi nenhuma declaração do ministro 
[da Fazenda, Guido] Mantega, dizendo que o Brasil não apoiaria o candidato mexicano", disse. 
"Ele quer ouvir todos os candidatos para conhecer as ideias de cada um e tomar uma decisão." 
 
"Aposto que o Brasil não irá apoiar o candidato mexicano", devolveu Naim, do Carnegie 
Endowment, em sua réplica. "O ministro Mantega esta fazendo o que se espera que ele faça, 
ou seja, dizer que não escolheu ninguém, que é imparcial, que está colhendo informações. Mas 
não vai apoiar o mexicano." 
 
Para Subramanian, do Peterson Institute, os países emergentes sempre acabam dando 
preferência aos seus interesses imediatos individuais ao escolher seus candidatos. "O Brasil vai 
preferir ter um europeu no FMI a um mexicano, assim como a Índia vai preferir ter a Lagarde 
a um chinês." Naim, do Carnegie Endowment, disse que, em vez de negociar conteúdo 
programático para apoiar Lagarde, países emergentes estão pedindo cargos no FMI.  
 
Nancy Birdsall, do Center for Global Development, considera que o processo de escolha 
dificulta a definição de um comando do FMI não-europeu. Um dos problemas, afirmou, é que 
os candidatos devem ser apontados pelos próprios países. Muitas vezes são vetados bons 
nomes não vinculados ao partido de ocasião no poder. "Hoje, meu nome favorito é o [ex-
presidente do Banco Central]Armínio Fraga", afirmou. "O Brasil não vai indicá-lo em nenhuma 
hipótese, mas ele poderia ser um candidato razoável para o resto do mundo." 
 
Pouco antes do seminário, o Valor perguntou ao diretor-executivo do Brasil e de outros oito 
países da região no FMI, Paulo Nogueira Batista Jr., por que os Bric não apresentaram 
candidato comum até agora. "Essa hipótese não está descartada", disse. "Mas será difícil um 
nome forte apresentar a sua candidatura sabendo que, pelas regras atuais, a Europa vai 
ganhar."  
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