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Não se pode dizer que a reunião do G-20, grupo das 20 economias desenvolvidas e em 
desenvolvimento do mundo, inclusive a da União Europeia (UE), se inseriu na rotina 
anterior de fracassos. 
 
Em Toronto (Canadá), local do encontro de três dias encerrado domingo, houve 
decisões de alguma relevância. 
 
Mas a ambivalência foi a tônica do acordo lavrado no documento final, expediente 
necessário para que todos o aprovassem. 
 
Nenhuma abertura no sentido de fundar princípios à governança global, pauta há tempos 
em debate, conseguiu ser explicitada. 
 
Prevaleceu a convicção de que as políticas fiscal e monetária dos países avançados 
devem ser objeto de controles severos para cortar pela metade, até 2013, o deficit nas 
contas públicas. O espectro da crise desatada pelo estouro da bolha imobiliária nos 
Estados Unidos, em 2008 — que ainda afeta, sobretudo, a UE —, motivou as fortes 
restrições. Também estiveram na raiz da decisão indicações de que ainda há riscos de 
retorno às turbulências financeiras provocadas por Wall Street. O temor parece tirar o 
sono dos líderes europeus da zona do euro. 
 
A marca bifronte da Cúpula do G-20 reside em que, apesar de exigir ajustes fiscais e 
financeiros rigorosos a todos os parceiros, em particular às nações mais sensíveis, cedeu 
às pretensões de EUA, Brasil, China, Argentina, Indonésia e Turquia de seguirem 
orientação divergente. 
 
Na declaração publicada após o evento, acolheram-se as posições de tais países em 
conceder estímulos à economia e mais investimentos para gerar empregos. 
 
Trata-se de visão que incorpora o fomento à expansão econômica como principal 
instrumento para superar eventuais crises financeiras. 
 
A política de contração das atividades produtivas e financeiras, redução do crédito, 
reorganização do sistema bancário e outras medidas para civilizar os deficits e alcançar 
a estabilidade formam conta com destino certo. Quem vai pagá-la são os países pobres. 
Em razão dos objetivos do desenvolvimento do milênio (ODM), sancionados pela 
Assembleia Geral da ONU em 2000, a pobreza no mundo deveria cair pela metade até 
2015. As nações ricas até agora não cumpriram os compromissos. Daqui por diante, a 
indisponibilidade de recursos, mercê das diretrizes retracionistas, vai agravar a miséria. 
 
O secretário-geral da ONU, Ban Kimoon, a despeito de apoiar as decisões da Cúpula do 
G-20, mostra-se inconformado com o desprezo aos milhões de pessoas atiradas à mais 
perversa violação dos direitos humanos — a fome. Reclama investimentos que gerem 
“altos e imediatos” resultados: emprego, tecnologia e sistemas de saúde, em especial 



para crianças e mulheres. Em tal sentido, a Cúpula do G-20, como de vezes anteriores, 
não passou de conclave egoístico. 
 
Kim-moon, voz isolada no encontro, parece pregar no deserto. 
 


