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Não houve grande inflexão, mas sim a aceleração de tendências e incerteza. 

Terá a crise financeira mudado muita coisa? Essa era minha indagação a caminho da 
reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na semana passada. A resposta 
é: sim. Acima de tudo, acelerou a chegada de nosso futuro. Mesmo para os vencedores, 
esse é um choque muito grande. 

Faz três anos e meio desde que a crise financeira começou e pouco mais de dois anos 
desde que atingiu seu auge. Bob Diamond, principal executivo do Barclays, deu os 
agradecimentos do setor financeiro aos governos pelo socorro. Agora o clima é de 
otimismo temeroso. Segundo o relatório Perspectivas Econômicas Mundiais do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), a produção mundial cresceu 5% em 2010 em termos de 
paridade de poder de compra (PPP) e 3,9% em termos de taxas de câmbio de mercado. 
Isso contrasta com a queda de 0,6% e 2,1%, respectivamente, em 2009. O FMI acredita 
que, em 2011, o crescimento desacelerará ligeiramente para 4,4% em termos de PPP e 
3,5% em termos cambiais. O otimismo continua reinando. 

Agora que a crise está se desvanecendo na memória, como os historiadores avaliarão 
seu legado? Os jornalistas não têm o benefício da distância. Então, aqui vão os meus 
palpites. Começarei com possíveis reviravoltas. 

A crise não foi o início de uma depressão nem o fim do capitalismo. Mas provocou um 
aperto da regulamentação financeira, em particular dos bancos, embora isso tenha 
ocorrido dentro da estrutura intelectual e institucional preexistente. Após três décadas de 
desregulamentação, o movimento é no sentido oposto, embora não imune a resistências. 

    A crise também assinalou uma reversão na alavancagem privada nos países de alta 
renda. A proporção de dívida bruta privada em relação ao PIB americano cresceu de 
123% em 1981 para 293% em 2009. No terceiro trimestre do ano passado, a proporção 
caíra para 263%. O setor financeiro avançou nos dois sentidos: a dívida bruta do setor 
financeiro aumentou de 22% por cento do PIB em 1981 para 119% em 2008. Ela havia 
baixado para 98% no terceiro trimestre de 2010. A provavelmente desalavancagem 
continuará. Mesmo que não persista, outro período de aumento da alavancagem parece 
inconcebível. 

No curto prazo, ao menos, a crise também marcou uma reversão do desequilíbrio 
mundial, como observa a atualização das Perspectivas Econômicas Mundiais. O FMI 
espera uma reversão parcial, embora a escala dos desequilíbrios não deva ser o que era 
antes da crise. Uma aspecto notável desses desequilíbrios - o acúmulo de reservas em 
moeda estrangeira, em particular pela China - não foi alterado: entre fevereiro de 2009 e 
outubro de 2010, as reservas em moeda estrangeira aumentaram em US$ 2,004 trilhões, 



dos quais China apenas responde por US$ 849 bilhões. Isso é perigoso. 

A crise também revelou a vulnerabilidade da zona do euro ao acúmulo excessivo de 
alavancagem do setor público e privado, causado por enxurradas de superávits de 
poupança em maus investimentos por imtermédio de instituições financeiras 
subcapitalizadas. O gerenciamento da desalavancagem será muito difícil, especialmente 
sem flexibilidade cambial interna. 

Agora, abordemos os terrenos onde a crise foi muito mais um acelerador. 

A mudança mais óbvia é o terreno fiscal. Qualquer pessoa bem informada sabia que o 
envelhecimento produziria um aperto fiscal nos países de alta renda, à medida que os 
gastos aumentassem e o crescimento ficasse mais lento. A crise adiantou isso em uma 
década. Segundo o FMI, a dívida pública líquida total do Grupo dos Sete países de alta 
renda saltará de 52% do PIB em 2007 para 90% em 2015. Isso não significa 
hiperinflação ou inadimplência. Mas a gestão das finanças públicas governará a política 
no futuro previsível. Será uma experiência dolorosa. 

Igualmente importante é a mudança acelerada no equilíbrio mundial do poder 
econômico. Se fixássemos o PIB em 100 para 2005, em 2010 ele seria 105 nos EUA, 
104 na zona euro e 102 no Japão e no Reino Unido. Mas foi 125 no Brasil, 147 na Índia 
e 169 na China. Crise? Que crise? Essa deve ser a reação na China e na Índia. 

Segundo o FMI, a participação dos países avançados no PIB mundial em PPP foi 63% 
em 2000. Era 56% em 2007, às vésperas da crise. Estava em 53% no ano passado e 
cairá abaixo de 50% em 2013. A China e a Índia respondem por 80% da participação no 
previsto aumento da produção mundial nos países emergentes entre 2000 e 2013, sendo 
a China sozinha responsável por 63%. O crescimento desses gigantes tem sido 
acompanhado por pressões sobre os recursos naturais. Isso também só poderá aumentar. 

O que a crise acelerou ainda mais fortemente é uma mudança de atitude em relação ao 
Ocidente - especialmente em relação aos EUA. Os asiáticos já não respeitam a 
competência do Ocidente, fustigados como têm sido por infortúnios militares e depois 
por calamidades financeiras. Juntamente com mudanças de atitudes vêm mudanças de 
responsabilidades. A ênfase no G-20 - em detrimento do G-7 e do G-8 - no auge da 
crise, simbolizou essa transformação. Isto teria acontecido de qualquer maneira. Mas 
aconteceu muito rápido, como resultado direto da crise. 

O que me impressionou ainda mais em Davos foi a incerteza que a crise, a um só tempo, 
desvelou e provocou. Embora o clima esteja mais otimista, também está repleto de 
dúvidas. Reservadamente, mantive uma longa discussão sobre o seguinte: conseguirão 
os EUA evitar o destino do Japão? Isso é considerado pela maioria das pessoas como 
inconcebível. Mas também nos idos de, digamos, 1993, poucos acreditavam que o Japão 
permaneceria enfermo por período tão prolongado. Como deverá ocorrer a 
desalavancagem do setor privado sem contratempos está longe de claro. Também são 
grandes as probabilidades de choques financeiros, talvez como reação às preocupações 
fiscais. 

Mas de que maneira a zona do euro deverá livrar-se de suas dificuldades é algo que 
permanece obscuro. Os líderes europeus determinaram o fim: a sobrevivência da zona 



euro. Se e como poderão determinar os meios ainda é uma incógnita. 

O fato de a crise ter catapultado o mundo ao seu futuro também cria enormes incertezas. 
Algumas de minhas discussões mais interessantes foram sobre se a China tem planos 
claros para os sistemas econômico e político mundiais. Um acadêmico chinês bem 
relacionado assegurou-me que a resposta é não. No entanto, se a China for capaz de 
sustentar seu rápido crescimento, esse colosso terá que desenvolver suas próprias ideias 
muito em breve. O país conquistou sua grandeza. Agora, depois da crise, queira ou não, 
terá de assumir as responsabilidades que estão sendo postas sobre seus ombros. 

A crise não se revelou um grande ponto de inflexão - até agora. Mas não podemos 
concluir que tenha pequena importância. Ela produziu algumas transformações, grande 
aceleração de tendências anteriores e, acima de tudo, grande incerteza. Essa incerteza 
estava presente o tempo todo. Mas agora sabemos. 
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