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● O diretor do departamento de
mercados de capital e monetário
do FMI, José Viñals, disse ontem
que o Fundo está animado com
as medidas adotadas pelo gover-
no espanhol para reduzir seu défi-
cit orçamentário. Perguntado se
Madri pedirá um resgate interna-
cional, Viñals disse que “essa é

uma questão bastante delicada”.
“Se a Espanha pedirá a ativa-

ção do programa (Transações
Monetárias Diretas) é algo que
cabe às autoridades espanholas.
Estamos animados de qualquer
maneira porque a Espanha está
tomando decisões políticas im-
portantes”, afirmou Viñals. Para
ele, “enfrentar os problemas da
Espanha é algo desafiador, dado
o lento crescimento econômico
do país”. / REUTERS

O relatório do FMI sobre o
Panorama da Economia
Mundial, divulgado esta
semana, é um documento

sombrio imerso em dúvidas e incerte-
zas. Tudo nele é “condicional.” O
Fundo prevê que o PIB mundial vai
crescer 3,3% este ano, o que não seria
tão grave, comparado com a previsão
de 3,6%, feita em julho. Seria um re-
cuo até simbólico, uma tolerância es-
tatística. Mas esta é a segunda retra-
ção da economia global que o FMI
registra – a anterior foi em abril. E é o
menor índice de crescimento desde
2002 (que foi 2,9%) com exceção dos
dois anos da crise financeira de 2008.

Não é a recessão. Mas, de qualquer
forma, a economia mundial, pode-se

dizer, está longe da recessão. Não é bem
assim, diz o FMI. Em um dos cenários
prováveis, que constam do estudo divul-
gado em Tóquio, o Fundo é muito claro.
Se nada for feito agora, o risco de reces-
são na zona do euro é de 80%, 25% no
Japão e 15% nos Estados Unidos. E isso
só poderá ser evitado “se” os Estados
Unidos e a os países da zona do euro
frágeis adotarem nos próximos meses
medidas urgentes e vigorosas de incenti-
vo econômico. Fiscais, tributárias, fi-
nanceiras, monetárias, para gerar de-
manda do governo (leia-se gastos e in-
vestimentos) e emprego. É urgente por-
que as duas economias estão fragiliza-
das. O PIB dos Estados Unidos cresce
menos de 2%. Na zona do euro e na
União Europeia, é a recessão, com PIB
negativo de 0,4%, que se infiltra e se ins-

tala sem ser até agora incomodada. Está
feliz com a política de severa austerida-
de fiscal que implica mais impostos, me-
nos gastos e investimentos. Uma políti-
ca que está sendo aplicada há mais de
dois anos e não dá certo. Ninguem é con-
tra austeridade a não ser quando ela é
aplicada em dose suicida, como está
ocorrendo na Europa.

Em seminário organizado pelo Fun-
do, em Tóquio, o presidente do Banco
da Itália e vice-presidente do Banco
Central Europeu, Vitor Constancio,
alertou que os governos europeus de-
vem acompanhar atentamente os pla-
nos de cortes no orçamento para se cer-
tificarem de que eles não prejudicarão
muito o crescimento econômico, como
está acontecendo agora. Isso só tornará
mais difícil alcançar as metas de equilí-

brio fiscal e orçamentário. No Fundo,
ninguém é contra uma política de auste-
ridade, desde que não seja suicida.

Hipótese hipotética. Como nos Esta-
dos Unidos, tudo vai parando até os re-
sultados da eleição – e que seja Obama,
por favor, porque seu opositor, Rom-
ney, defende a mesma política suicida
da zona do euro. A hipótese de o FMI
contar com os dois blocos, que represen-
tam 50% da economia mundial, para al-
guma recuperação é apenas isso, uma
“hipótese hipotética”. Nem o FMI acre-
dita nela. O Fundo indica um longo pe-
ríodo de um mundo mais pobre, insegu-
ro e doloroso.

E para o Brasil? O que o Panorama da
Economia Mundial do FMI prevê? Vai
afundar com os outros? Parece que não,
diz o Fundo. É um caso de contrastes. O
Brasil foi o mais atingido pelas revisões
do FMI, que previa em julho um PIB de
2,5% e agora,dois meses depois, apenas
1,5%, índice de crescimento pobre que o
governo admite. Mas o Fundo reconhe-
ce que a economia brasileira voltou a
crescer e projeta um salto do 1,5% do
PIB para 4% no próximo ano. Deve ser o
país que mais vai crescer em 2013, de-
pois de China (8,2%) e Índia (6,8%). A
Rússia fica perto na previsão do Fundo,

3,8%, seguida do México, 3,5%. Os
motivos apontados pelo FMI para es-
se resultado quase isolado e distante
são do conhecimento do leitor da co-
luna e foram amplamente noticiados
no caderno de Economia.

Riscos. Mas o relatório do FMI não
é só elogios, há sérias observações so-
bre o risco do endividamento excessi-
vos das pessoas físicas, das empre-
sas, a exposição ainda existente à cri-
se financeira na zona do euro, a de-
pendência excessiva dos preços das
commodities e uma inflação que,
mesmo estabilizada, é de 5%. Mas
comparando com a recessão euro-
peia, a desaceleração americana e chi-
nesa são desafios mais fáceis de en-
frentar. E mais uma vez, como em
2008, o País vai ter de contar com
investimentos no seu mercado inter-
no para não ser contaminado pelo pí-
fio crescimento de 3,6% da economia
mundial em que nem mesmo o FMI
acredita muito. O Brasil tem a vanta-
gem de sair de 2012 crescendo 4%
com mérito próprio enquanto os ou-
tros lá fora desaceleram por inércia.
Temos desafios que são mais fáceis
de contornar do que o risco de reces-
são que existe lá fora, para o qual o
FMI alerta em vão até agora.

Todo sábado noEstadão.

Lagarde defende mais
flexibilidade nos ajustes
Diretora-gerente do FMI cobra mais ação dos europeus, pede pressa na
reforma financeira e cuidado com o impasse político nos Estados Unidos
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Brasil surpreende o FMI

Fundo está pronto
a ajudar a Espanha

Coletiva. Christine Lagarde confundiu chinesa com japonesa

Rolf Kuntz
ENVIADO ESPECIAL / TÓQUIO

A diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional
(FMI), Christine Lagarde, de-
fendeu programas de ajuste
mais flexíveis para os países
mais endividados, como Espa-
nha e Grécia, cobrou mais
ação e cooperação para o cres-
cimento da economia global,
mais pressa na reforma finan-
ceira, pregou entendimento
entre China e Japão e mostrou-
se incapaz de distinguir um
chinês de um japonês.

No fim da entrevista coletiva,
fez questão de responder a mais
uma pergunta para atender uma
“jovem japonesa”, numa gentile-
za ao país anfitrião. “De fato eu
sou de Hong Kong”, disse a re-
pórter antes de apresentar sua
questão. O auditório adorou.

Além de falar sobre economia
e finanças, Lagarde teve de cui-
dar de encrencas regionais. Auto-
ridades e banqueiros chineses
decidiram boicotar a assembleia
do FMI e do Banco Mundial, por
causa da disputa pelas Ilhas Sen-
kaku com o Japão. Além disso, o
Banco Central japonês suspen-
deu o acordo de swap cambial
(troca de moedas) com o BC da
Coreia, por causa de uma briga
por outro conjunto de rochedos,
chamados de Ilhas Takeshima
pelos japoneses.

“Eles vão perder uma grande
reunião”, respondeu a diretora
do FMI à pergunta de um japo-

nês sobre a ausência dos chine-
ses, e em seguida lembrou o dina-
mismo e a importância global da
economia asiática. A resposta so-
bre a suspensão do acordo mone-
tário com os coreanos foi no mes-
mo padrão: “A parceria é crítica
para todo o mundo”.

Lagarde começou sua fala
mencionando a reavaliação do
quadro mundial divulgada no co-
meço da semana, com redução
das estimativas de crescimento
em 2012 e 2013. A maior mudan-
ça, acrescentou, foi a perda de
impulso dos grandes emergen-
tes – China, Índia e Brasil. O no-
vo cenário, bem pior que o da reu-
nião de abril em Washington, é
marcado, segundo ela, por eleva-
do grau de incerteza global. Esse
ponto havia sido acentuado dois
dias antes pelo economista-che-
fe do Fundo, Olivier Blanchard.

Sem se deter na descrição, La-
garde avançou logo para as reco-

mendações e cobranças. Os euro-
peus tomaram decisões impor-
tantes em relação à supervisão
bancária e ao uso do mecanismo
de estabilização financeira, mas
falta ação, comentou. A Europa
continua no epicentro da crise,
acrescentou, e logo em seguida
chamou a atenção também para
os problemas americanos e para
o risco de novo e desastroso im-
passe sobre orçamento e eleva-
ção do teto da dívida pública.

Houve recado também para os
emergentes. Embora com de-
sempenho ainda melhor que o
dos países do mundo rico, já fo-
ram afetados pela piora da situa-
ção externa e precisam cuidar de
suas vulnerabilidades.

Tarefas. A agenda, segundo
ela, inclui quatro tarefas cen-
trais. A primeira é completar a
reforma do sistema financeiro.
Se perguntarmos se os bancos

são hoje mais seguros do que há
cinco anos, acrescentou, a res-
posta provavelmente será negati-
va. É preciso também cuidar dos
problemas dos países endivida-

dos, apoiar a criação de empre-
gos (especialmente para os jo-
vens) e reduzir os desequilíbrios
globais (referência aos países
com grandes déficits ou grandes

superávits externos, como EUA
e China). Esses desajustes, ad-
vertiu, podem crescer de novo.

Sobre o socorro aos endivida-
dos, defendeu uma posição fora
dos padrões clássicos do FMI.
Propôs mais flexibilidade e mais
tempo para os programas de ajus-
te, com transferência das metas
mais difíceis para o final. A ideia
é tornar os ajustes menos peno-
sos, deixar mais espaço para o
crescimento a curto prazo e com
isso criar condições de arrecada-
ção para facilitar o trabalho.

Um acerto desse tipo já foi fei-
to com Portugal. Lagarde pro-
pôs algo semelhante para Grécia
e Espanha, antecipando, talvez,
uma possível operação de socor-
ro aos espanhóis. Ela defendeu
também, como havia feito Blan-
chard, a substituição de metas
nominais por metas estruturais
para arrumar as contas públicas.
Na fixação de metas estruturais
levam-se em conta as variações
cíclicas e, em certos casos, o ajus-
te pode ser menos brutal.

Além dos grandes temas da cri-
se global, a agenda do FMI deve
incluir também, nas discussões
do fim de semana, os planos in-
ternos de redistribuição de co-
tas e de votos e as mudanças na
governança da instituição.
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