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-TÓQUIO- Na esperança de mostrar à co-
munidade internacional que está se re-
cuperando das consequências do tsu-
nami e desastre nuclear que paralisa-
ram sua economia em 2011, o Japão se-
rá o anfitrião do encontro anual do
Fundo Monetário Internacional (FMI)
e do Banco Mundial (Bird), a partir de
terça-feira. É a primeira vez em quase
meio século que o país, terceira maior
economia do planeta, sedia a reunião,
mas o momento é de tensão. O con-
fronto com a China por causa de um
pequeno conjunto de ilhas no Pacífico
ameaça atrapalhar os esforços de recu-
peração dos japoneses e coloca mais
pressão sobre o cenário financeiro
mundial.
As vendas da Toyota na China em se-

tembro despencaram 40% em relação
ao ano passado, enquanto concorren-
tes como Hyundai e BMW cresceram.
Outra montadora japonesa, a Mazda,
também registrou queda de 35% no
mesmo período. Os números, divulga-
dos na sexta-feira, confirmam que as
empresas japonesas já são afetadas pe-
la disputa territorial. Embora seja uma
possibilidade distante, uma guerra en-
tre as duas potências não é totalmente
descartada pelos analistas.

FIM DA ERA DO CRESCIMENTO DE 2 DÍGITOS
A reunião do FMI em Tóquio será do-
minada por temas como a crise na Eu-
ropa, a desaceleração do crescimento
chinês e o chamado “abismo fiscal” nos
EUA (cortes automáticos de gastos pú-
blicos e o fim de isenções de impostos,
previstos para janeiro). O encontro co-
meça com a divulgação do Panorama
Econômico Mundial, que deve prever
um crescimento global em 2012 abaixo
dos 3,5% esperados em julho. A proje-
ção para 2013 também deve ser reduzi-
da. As incertezas na zona do euro re-
presentam o risco maior, mas as pers-
pectivas para os emergentes asiáticos
também são mais modestas. O Banco
de Desenvolvimento da Ásia (BDA)
deixou claro, na semana passada, que a
era do crescimento de dois dígitos aca-
bou. O BDA prevê expansão de 7,7% da

economia chinesa em 2012, contra os
9,3% de 2011. Já a Índia crescerá 5,6%.
O quadro global pouco otimista leva

os investidores para o iene, um porto
seguro em meio à turbulência. Mas a
valorização da moeda é um pesadelo
para as exportações japonesas,
agora ainda mais ameaçadas
pela disputa com a China. Re-
presentantes de vários bancos
chineses cancelaram sua parti-
cipação na reunião de Tóquio,
indicando a deterioração das
relações entre os dois países,
que reivindicam a soberania
das Ilhas Senkaku — ou Dia-
oyu, como preferem os chine-
ses. Pequim é o maior parceiro
comercial de Tóquio, mas o Ja-
pão não fala em recessão.
— A expectativa do FMI em

relação ao crescimento japo-
nês está de acordo com a esti-
mativa do governo. Deve ficar
acimade 2%—disse o vice-mi-
nistro das Finanças, Takehiko
Nakao, em conversas com jor-
nalistas.

Mas, a uma semana da reunião do
FMI, o premier Yoshihiko Nodamudou
oministério, inclusive o titular da pasta
de Finanças. É oquintoministro no car-
go em três anos.
—Essas trocas não ajudamemnada a

imagem do Japão — admitiu
uma fonte do Ministério de Fi-
nanças.
Se a crise europeia deve do-

minar a reunião do G-7 (grupo
dos sete países mais ricos do
mundo), os países do Bric —
Brasil, Rússia, Índia e China —
devem se concentrar na refor-
mado sistemade cotas do FMI.
O governo brasileiro quer mais
poder de decisão no Fundo, re-
fletindo o peso econômico dos
emergentes, mas não há mui-
tas esperanças de que a refor-
ma, aprovada há dois anos, se-
ja ratificada emTóquio. As elei-
ções presidenciais nos Estados
Unidos atrasaram a adesão
americana e há resistência de
países europeus, que não que-
rem perder espaço no FMI. l

Fundo deve anunciar em Tóquio expansão global abaixo de 3,5%
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Turbulência. Protesto contra corte de gastos em Lisboa: a crise do euro estará na agenda do FMI

Crise do euro e déficit dos
EUA marcam reunião do FMI
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A líder do FMI afirma
que a crise ainda
vai durar e alerta:
‘Ninguém é imune
à incerteza atual’

‘O Fundo não
resolverá a crise’

-WASHINGTON- À primeira vista,
tudo em Christine Lagarde,
seus gestos, suas reações, é
moderado. Não à toa, o ta-
lento diplomático da direto-
ra-gerente do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) é
tido como seu maior ativo.
Por isso, chama atenção a
força de certas declarações
recentes. A dias de se reunir
com líderes europeus e pu-
blicar um corte nas proje-
ções de crescimento global,
ela falou sobre América La-
tina e crise europeia.

l Indecisões políticas pio-
raram a crise na Europa?
Estamos lidando como le-

gado da crise de 2008, que
contagiou as economias ra-
pidamente, em particular a
zona do euro, onde não
houve medidas imediatas.
Mas temos de tomar o lega-
do e avançar de forma cons-
trutiva e cooperativa. Coo-
perativa, porque não é algo
que BCE ou FMI farão. To-
dos os atores da zona do eu-
ro devem fazer sua parte.

l A Europa está atuando
rápido o suficiente ante o
nível de risco de hoje?
Sempre se pode dizer que

o copo está meio cheio ou
meio vazio. Nessa crise, te-
mos sempre duas pistas:
numa, países estão traba-

lhando fortemente; em ou-
tra, há muitas expectativas.

lApós cinco anos de crise,
onde está a zona do euro?
Restaurar as condições

para crescimento vai levar
algum tempo. Seja na zona
euro, nos EUA ou no Japão.

lO que a senhora respon-
de às críticas, em especial
da América Latina, sobre
quão duro o FMI foi no
passado com a região?
Isso é certo.

lDá a impressão que a re-
lação com a União Euro-
peia não é tão dura...
Quando vejo taxas de de-

semprego em 25%, é muito
duro. Quando vejo um país
cortar o déficit fiscal em
quase 9%, como a Grécia, é
muito duro.

l E quais as expectativas
para a América Latina?
Os países não devem es-

quecer que somos interde-
pendentes. Ninguémé imu-
ne à incerteza atual. É im-
perativo manter amortece-
dores e assegurar margem
fiscal suficiente para atuar
caso as coisas piorem. l
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Christine Lagarde

‘Chegou a hora de
tomar medidas drásticas’

lO senhor acha que a crise atual se
explica por má gestão dos bancos?
Certamente má gestão e má gover-
nança. Vou dar um exemplo: o JP
Morgan. A gestão dobanco foi exces-
sivamente longe nos riscos. Faltou
transparência mas também monito-
ramento da parte dos reguladores

(do governo). E emmuitos países ficou
evidente que a supervisão dos regula-
dores foi muito mais suave do que de-
veria ter sido.

lSeriam necessárias, então, duas re-
formas: uma na forma como os regu-
ladores operam e outra nas institui-
ções bancárias?
Totalmente! São necessárias duas pes-
soas para dançar um tango. E os bancos
não poderiam ter tomado tanto risco
sozinhos sem que houvesse umquadro
regulatório que favorecesse isso.

lUma das ideias em discussão na Eu-
ropa é dividir bancos universais,
obrigando-os a separar atividades
comerciais das atividades de investi-
mento ou de risco. É uma boa ideia?
Limitar os riscos que podem compro-
meter instituições e colocar em perigo
o setor financeiro é uma boa ideia. Mas
o outro lado da equação é que ativida-
des de investimento dos bancos são um
contrapeso nos momentos em que os
rendimentos com atividades comerci-
ais estão em baixa. Será que separando
atividades dos bancos não vamos estar
cortando um braço da instituição ban-
cária que pode ter bom desempenho
em vários tipos de situações?

lQuer dizer que, separando ativida-

des de risco e comerciais, alguns ban-
cos comerciais não sobreviverão?
Logo depois da crise, vimos casos em
que o lado comercial teve desempenho
muito ruim. Mas, aomesmo tempo, es-
tes bancos lucrarammuito com transa-
ções de investimento. Isso ajudou a
compensar pelas perdas no lado co-
mercial. Por outro lado, houve uma ta-
manha má gestão do risco na parte de
investimento que eu achoque chegou a
hora de tomar medidas drásticas.

l E como lidar com a concorrência
dos asiáticos e outros ?
Regulamentações mudam, vão e vol-
tam. Passa-se de uma crise para novas
regulamentações. Aí umpaís se dá con-
ta que regulamentou demais, porque
seus bancos não estão mais no topo no
mundo. Aí a regulamentação relaxa e
isso leva a uma nova crise. Acredite, va-
mos ter mais outra crise pela frente.

lOutra crise?
Tenho certeza. Não estou tentando di-
zer isso para ser provocador. É simples-
mente um fato da vida que estas crises
acontecem com alguma frequência.
Nos Estados Unidos, tivemos uma
grande crise nos anos 80, e tivemos ou-
tras crises depois demenormagnitude,
como a da bolha tecnológica. Esse tipo
de evento provoca mudanças sobre o

quanto se deve regulamentar o setor
bancário.

l Com todas estas mudanças, co-
mo o senhor vê bancos operando
dentro de dez anos?
Se continuarmos no caminho atual,
eu diria que os bancos vão voltar ao
que eram dez ou 15 atrás. Voltar ao
básico e a um ambiente sem muita
inovação. Aqui nos Estados Unidos,
empréstimos imobiliários estão vol-
tando a ser como nos velhos tem-
pos, em que se certificava que quem
pedia o empréstimo dava uma boa
entrada de capital, tinha qualidade
de crédito e mostrava que podia pa-
gar a cada mês. l

DIVULGAÇÃO

Futuro. Rossi: “É um fato da vida que crises acontecem com alguma frequência”

Clifford Rossi, professor da
Universidade de Maryland,
prevê que os bancos voltarão
de dez a 15 anos no tempo
devido à crise mundial. Rossi,
que passou mais de 20 anos
operando na gestão de riscos
de grandes bancos, diz que
reguladores tiveram, com
banqueiros, boa parte da
culpa e alerta: “Vamos ter
mais outra crise pela frente”

Professor americano diz que bancos deixarão de inovar

ENTREVISTA Clifford Rossi

“Limitar os riscos
que podem
comprometer e
colocar em perigo o
setor financeiro é
uma boa ideia”
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7,7%
DE EXPANSÃO
É o que projeta
o BDA para a
China este ano,
contra 9,3% em
2011

40%
DE QUEDA
É o que
amargou a
Toyota em
suas vendas
na China no
mês passado
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 out.  2012, Economia, p. 60.




