
G-20 termina pedindo reforma do sistema financeiro 

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o sistema financeiro não pode usar o mercado 
como cassino. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira (10/11) que espera que as 
decisões tomadas pelos representantes do G-20 neste final de semana em São Paulo sirvam 
para nortear as discussões da reunião de cúpula no próximo dia 15 em Washington. 
Lembrando que “tudo na vida é regulado”, ele afirmou que não é possível ter um sistema 
financeiro que acha que o mercado financeiro é um cassino. 

Em seu programa semanal “Café com o presidente”, o presidente diz que espera que o 
mercado passe por uma profunda revisão para que sejam ampliadas as regulações para evitar 
crises como a atual, deflagrada pelo mercado de carteiras subprime (hipotecas de alto risco) 
nos Estados Unidos. 

No encontro em São Paulo, ministros da Economia e representantes dos bancos centrais dos 
países integrantes do G-20 defenderam uma profunda reforma e o fortalecimento do papel do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial na atual crise financeira.  

No documento de encerramento do encontro, os representantes financeiros pediram maior 
representação dos países emergentes nesses organismos multilaterais.  

"O FMI, o Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais têm um papel 
importante a representar, consistente com seus mandatos, de ajudar a estabilizar e fortalecer 
o sistema financeiro mundial, avançar na cooperação internacional para o desenvolvimento e 
auxiliar os países afetados pela crise", diz o documento.  

Para Lula, o encontro nos EUA será a oportunidade para discutir questões da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e a Rodada de Doha. “Eu tenho consciência de que essa reunião 
não vai definir tudo o que nós precisamos que ela defina, mas é um início extraordinário que 
os políticos, chefes de Estado, assumam a responsabilidade de trazerem para si a discussão 
das soluções futuras, para evitar que outras crises como essa voltem a acontecer”, disse.  
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