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foi a queda do Ibovespa em 16 de setembro de 2008, após a quebra do Lehman Brothers;
o Índice Dow Jones, o mais importante da Bolsa de Nova York, caiu 4,42% naquela dia

Países ricos resistiram à consolidação do G-20

7,59%

KEVIN COOMBS/REUTERS-11/9/2008

Crise sem fim. Avaliações equivocadas

Para líderes,
recuperação
começaria
em 2010
Telegramas da diplomacia americana mostram
que efeitos da crise foram minimizados

Membros do G-8
não desejavam dar mais
espaço aos emergentes
na discussão dos
assuntos globais

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Cinco anos após a quebra do
banco americano Lehman
Brothers, evento que se tor-
nou o “marco zero” da crise
financeira global, vêm à tona
telegramas produzidos pela
diplomacia americana mos-
trando que os principais líde-
res mundiais subestimaram
o tamanho do problema. A
avaliação era que o prazo de
recuperação da economia
mundial seria relativamente
curto.

O Lehman Brothers quebrou
em 15 de setembro de 2008, pro-
vocando uma reação em cadeia
que culminaria com a falência
de outros bancos, queda de go-
vernos, fechamento de empre-
sas e milhões de desemprega-
dos pelo mundo. Os telegramas
americanos, coletados pelo gru-
po WikiLeaks e obtidos pelo Es-
tado, mostram que, nas sema-
nas seguintes à quebra do Leh-
man, uma intensa atividade di-
plomática foi lançada pelo mun-
do, com uma proliferação de
reuniões e propostas.

Uma demonstração da falta

de compreensão da dimensão
da crise seria dada pelo presi-
dente do Banco Central do Ca-
nadá, Mark Carney – hoje à fren-
te do BC da Inglaterra. Num te-
legrama de 28 de novembro de
2008, o banqueiro era aponta-
do pelos diplomatas america-
nos como otimista em relação à
crise. Ele teria, num encontro
com americanos, expressado
“sua tremenda fé numa recupe-
ração” americana. “Os EUA te-
rão um período de recuperação
relativamente curto, ainda que
doloroso”, estimou.

Num outro telegrama, de 20
de outubro de 2008, a diploma-
cia americana fazia uma avalia-
ção da situação na Europa. A
previsão era de que, de fato, o
Velho Continente sofreria uma
recessão em 2009. Mas que, em
2010, “uma recuperação econô-
mica já ocorreria”. Naquele mo-
mento, líderes europeus ainda
resistiam em admitir a seus elei-
tores que, em 2009, o bloco vive-
ria uma recessão.

No dia 16 de outubro daquele
ano, antes mesmo da reunião
do G-20 ou do colapso de al-
guns governos, um dos princi-
pais conselheiros diplomáticos

da França diria aos americanos
que a decisão de governos de in-
jetar dinheiro nos bancos “pare-
cia estar funcionando”. O que
viria a se provar um diagnóstico
equivocado.

Em outubro de 2008, a avalia-
ção dos europeus em relação à
crise que havia chegado era de
que “o impacto na confiança de
consumidores e de investido-
res era o real problema”, e não
os empréstimos e fluxos de di-
nheiro para o setor privado.
“Até agora, a crise teve apenas

um efeito marginal nos emprés-
timos ao setor privado”, indi-
cou o telegrama, fazendo um
raio X sobre a Europa.

Exatamente um mês após a
quebra do Lehman Brothers,
um outro telegrama enviado pe-
la embaixada americana em Ber-
lim também mostrava que posi-
ções iniciais adotadas por gover-
nos acabaram atrasando uma
resposta mais eficiente para a
crise. O relato se referia a um
encontro entre o subsecretário
do Tesouro americano, Robert
Kimmitt, e Thomas de Maiziè-
re, chefe da chancelaria da Ale-
manha. Maizière criticou os res-
gates de bancos por Reino Uni-
do e Irlanda e insistiu que a Ale-
manha não tinha “a intenção de
pagar por um resgate europeu”.

Segundo ele, a Alemanha
“não colocaria um saco de di-
nheiro no meio da Europa para
quem quisesse”. Cinco anos de-
pois, a Alemanha já teve de desti-

nar bilhões para garantir a so-
brevivência do euro e de seu pro-
jeto político para a Europa.

Emergentes. Nos diversos do-
cumentos, fica claro que tanto
europeus como americanos es-
tavam preocupados com a posi-
çãoque os países emergentes to-
mariam diante da crise. A estra-
tégia foi a de buscar uma forma
de convencer os emergentes a
apoiar as propostas que sur-
giam nos países ricos, cedendo
em alguns pontos justamente
para não criar um racha na co-
munidade internacional.

Em um dos telegramas emiti-
dos depois da primeira reunião
de cúpula do G-20, no dia 19 de
novembro de 2008, a diploma-
cia americana relata como os eu-
ropeus saíram aliviados diante
do fato de os governos emergen-
tes terem “comprado” o recei-
tuário proposto durante o even-
to. Dias depois, o governo da

França insistia aos americanos
que a estratégia para lidar com a
crise teria de contemplar um
plano para envolver os emer-
gentes e não gerar “uma divisão
Norte-Sul” no mundo.

O temor tinha fundamentos.
Pelos documentos, fica eviden-
te a preocupação dos america-
nos diante da insistência do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva em apontar os países ricos
como culpados pela crise. Num
documento de 31 de outubro de
2008, os americanos diziam co-
mo Lula “colocava a culpa” em
“atores dentro dos EUA”.

A constatação da diplomacia
americana foi de que Brasília
também usava a crise para ob-
ter uma maior voz no cenário
internacional. “O Brasil dificil-
mente vai apoiar maiores pode-
res ao FMI sem reformas e sem
um maior papel do próprio Bra-
sil dentro do FMI”, alertava tele-
grama de 31 de outubro.

Estados Unidos ainda tentam se recuperar. Págs. B4 e B5
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Se hoje o G-20, grupo que reúne
as 20 maiores economias do
mundo, é uma realidade, sua
criação foi bastante questiona-
da, nos bastidores, pelos países
ricos nas semanas que se segui-
ram à quebra do Lehman Bro-
thers. Em reuniões, lideranças
desses países declaravam que
não iriam aceitar o fim do G-8
ou a transferência de poder aos
países emergentes.

Num encontro entre as cúpu-
las financeiras do Canadá e dos
Estados Unidos, no dia 28 de no-
vembro de 2008, o presidente
do BC canadense, Mark Car-
ney, deixou claro que seu país
estava satisfeito com os resulta-
dos da primeira cúpula do
G-20, realizada em Washing-
ton naquele mês, principalmen-
te com o fato de que as institui-
ções de Bretton Woods não fo-
ram “redesenhadas”, como pe-

diam países emergentes.
Ainda assim, segundo docu-

mentos obtidos pelo Estado
com o grupo WikiLeaks, Car-
ney gostaria que mais atenção
fosse dada a ações mais imedia-
tas de governos e gostaria que o
encontro tivesse tido um impac-
to mais real nos mercados finan-
ceiros. Em contraste, segundo
Carney, o encontro de minis-
tros de Finanças realizado no
Brasil teria sido uma “decep-
ção” típica do G-20, “com postu-
ras e pedidos de adolescentes
das maiores economias emer-
gentes”.

A resistência em aceitar um
número maior de líderes na ges-
tão da economia mundial tam-
bém veio da Europa, continen-
te que, em público, sempre de-
fendeu o multilateralismo.
Num telegrama de 19 de novem-
bro de 2008, a diplomacia ame-

ricana relata um encontro com
a responsável por temas comer-
ciais na UE, Elisabetta Capan-
nelli, representante do comissá-
rio Joaquin Almunia.

Segundo ela, a UE continuava
“a ter preocupações sobre se a
configuração do G-20 é apro-
priada para esse trabalho duran-
te o longo prazo”. Elisabetta in-
dicou que o Brasil tinha adota-
do um “bom papel”. Mas aler-
tou que a China expressou uma
“oposição vocal” a alguns dos
interesses de países ricos, o que
acabou “aguando a declaração
final”. De acordo com ela, o pri-
meiro G-20 mostrou uma Índia
e uma Argentina “quietas”, en-
quanto a Arábia Saudita “não so-
mou realmente nada”.

O espaço dado aos emergen-
tes já era motivo de desacordo
antes mesmo do evento. Dias
antes do primeiro encontro do
G-20, Carlo Baldocci, conselhei-
ro diplomático do ministro de
Finanças da Itália, Giulio Tre-
monti, indicou que o governo
italiano não via no G-20 “o fó-
rum mais adequado para a conti-
nuação da colaboração e coor-
denação” internacional.

Em relação ao Brasil, os ame-
ricanos começavam a conside-

rar que o País poderia ter um
papel mais relevante no cenário
diplomático global. Num tele-
grama de 21 de outubro de
2008, diplomatas americanos
avaliavam os resultados da reu-
nião de cúpula do Ibas (Índia,
Brasil e África do Sul) que havia
ocorrido no dia 15 de outubro
em Nova Délhi. Como conclu-
são, Washington estimava que
“talvez esses países” pudessem

“ter um papel mais construtivo
na cúpula global que está sendo
planejada (G-20)”.

Mas considerar o Brasil como
uma voz ativa na gestão da crise
internacional atenderia uma ló-
gica que, para os americanos, ia
muito além de resolver proble-
mas de bancos. Num documen-
to de 29 de outubro de 2008, a
embaixada americana em Brasí-
lia sugeria ao Departamento de

Estado que passasse a tratar o
Brasil “mais como um Japão ou
uma França”. Ou seja: “um par-
ceiro que pode ser frustrante e
que nem sempre concorde co-
nosco, mas que possamos traba-
lhar de forma construtiva com
interesses comuns em algumas
áreas e onde a cooperação pode
existir.”

“O Brasil ainda não é um Ja-
pão ou uma França. Mas enga-
jar o Brasil de forma séria pro-
moverá um fortalecimento do
País nesse papel”, indicou. “Se-
ria um erro tratar o Brasil como
um país de terceiro nível.” / J.C.

Subestimado. Funcionários do Lehman Brothers, em Londres, em sala de reunião no dia 11 de setembro 2008

● Veto
Em dezembro de 2008, na Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU), o governo americano vo-
tou contra uma resolução pedin-
do “uma nova ordem econômica
internacional”.

● Diagnóstico
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“Os EUA terão um período
de recuperação
relativamente curto,
ainda que doloroso.”
Mark Carney
EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL

DO CANADÁ, CITADO NUM TELEGRAMA

DA DIPLOMACIA AMERICANA
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 set. 2013, Economia & Negócios, p. B3.




