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Quando se reunir no Canadá na sexta-feira, o G-20, grupo que reúne dois terços do PIB 
mundial, estará colocado diante do dilema de optar pela prioridade em um ajuste fiscal 
para reduzir o endividamento insustentável a longo prazo dos países desenvolvidos ou 
por evitar medidas drásticas de combate aos déficits para assegurar que a recuperação 
econômica, ainda hoje ameaçada, possa prosperar. Nas duas reuniões anteriores do G-
20, a questão estava subjacente e agora aflorou porque novas crises surgiram no meio 
do caminho. Os países da periferia da zona do euro estão com grandes dificuldades para 
refinanciar suas dívidas, pagam preço alto por isso e boa parte das apostas do mercado é 
de que o calote em um ou mais países é provável. O socorro do Banco Central Europeu, 
que se jogou nos mercados para comprar títulos dos governos em dificuldades, foi um 
marco importante nas ações do bloco de moeda comum, ainda que insuficiente para 
acalmar os investidores. 

O abalo na zona do euro moveu as duas principais economias, a da Alemanha e França, 
na direção da austeridade. Depois de os mercados forçarem a adoção de medidas de 
ajuste na Espanha e Portugal, o governo alemão resolveu cortar € 80 bilhões em gastos 
e o francês apertou os cintos, elevando os impostos para os mais ricos e a idade de 
aposentadoria de todos, de 60 para 62 anos. Diante do ataque dos mercados e da 
derrocada do euro, o aperto nas contas públicas tornou-se palavra de ordem na região. 
Há muitos motivos para se temer que esse movimento seja arriscado, prematuro e de 
consequências funestas a curto prazo. O crescimento europeu tem sido anêmico, com a 
provável exceção da Alemanha, a potência exportadora europeia, e a dose de 
austeridade, se não for bem calibrada ao longo do tempo, poderá arrastar a Europa de 
volta à recessão. 

Do outro lado do Atlântico, a situação é um pouco diferente. Embora sua recuperação 
não esteja assegurada, os Estados Unidos exibem crescimento acima de 3% e torcem 
para que as grandes economias que consomem suas mercadorias voltem a mostrar 
dinamismo. Os países emergentes já estão fazendo a sua parte e puxando para frente a 
economia mundial, mas a Europa ainda vive uma situação perigosa e a economia 
americana voltou a dar sinais de fragilidade evidentes. 

A carta do presidente americano Barack Obama aos líderes do G-20 expressa com toda 
a clareza que, do ponto de vista dos EUA, há uma ordem de prioridades - afiançar a 
recuperação é a primeira delas. "É crucial que a hora e o ritmo da consolidação (fiscal) 
em cada economia siga as necessidades da economia global...", escreve. "Temos de ser 
flexíveis para ajustar o ritmo da consolidação e aprender com os erros do passado, 
quando os estímulos foram retirados muito rapidamente e resultaram em renovadas 
dificuldades econômicas e recessão". 

No auge da crise, os países do G-20 agiram em conjunto e fizeram unidos até mais do 
que se esperava de um grupo tão heterogêneo. Agora, a situação econômica distinta de 



Europa, EUA e emergentes torna uma decisão comum relevante sobre as políticas 
econômicas a serem seguidas muito mais difícil de ser tomada, ou sequer seguida. É 
possível que nas declarações finais do encontro se teçam loas às duas coisas, à 
necessidade de um equilíbrio ao longo do tempo das contas públicas e a de garantir a 
recuperação. Com exceção das medidas para regular o sistema financeiro, ainda que 
haja várias divergências sobre elas, há poucas coisas que podem unir os países do G-20 
daqui para a frente. 

A encruzilhada entre aperto fiscal e recuperação se traduz em outra, a do desequilíbrio 
entre países com grandes superávits em conta corrente e países com grandes déficits. 
Para os primeiros, se recomenda que estimulem os mercados domésticos e reduzam seus 
saldos comerciais gigantescos. O alvo principal dessa admoestação, assumida pelo 
governo americano na carta de Obama, é a China. Os chineses, porém, mostraram 
singular astúcia diplomática ao anunciarem o fim do câmbio atrelado ao dólar. Dessa 
forma, sobrou para o G-20 a tarefa importante de apertar as amarras de controle do 
sistema financeiro. Reino Unido, França e Alemanha fecharam proposta em torno de 
uma taxa sobre os ativos dos bancos, que querem ver estendidas aos demais países do 
G-20. A forma de o G-20 mostrar serviço, diante das divergências macroeconômicas, 
será avançar na regulamentação bancária. É um passo vital, que pode ser dado. 

  
 


