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Grandes crises oferecem grandes oportunidades. É o caso da crise financeira e da reunião dos 
Ministros de Finanças do G20 realizada em São Paulo, no último fim de semana, com o Brasil 
como coordenador desse encontro preparatório para a primeira reunião de cúpula do mercado 
financeiro e da economia mundial, realizada este fim de semana, em Washington.  
 
O primeiro encontro abriu uma grande oportunidade para o País ganhar força no cenário 
político internacional. Ministros do Japão, Estados Unidos, União Européia e países emergentes 
trouxeram diferentes propostas, debateram sobre as alternativas possíveis para o mundo sair 
da atual crise financeira e chegaram ao consenso de que é necessária uma ação rápida e 
coordenada.  
 
Na ocasião, o grande desafio para o Brasil, como coordenador dessa importantíssima reunião, 
era mostrar seu poder moderador, mantendo uma posição de alta racionalidade e buscando 
construir pontes entre as diferentes propostas. Seu desafio era mostrar a sua capacidade de 
liderança. E nisso o país foi bem-sucedido.  
 
Havia o temor de que o Brasil, em vez de buscar propostas de conciliação, politizasse o 
encontro, discutindo a origem da crise e os seus culpados. Apesar de algumas declarações de 
membros do governo neste sentido, o país optou, de modo geral, por uma postura racional e 
de cooperação na busca de soluções novas e permanentes no sistema financeiro internacional. 
Embora a conclusão final do encontro tenha ficado longe de mostrar que todos estavam 
alinhados em torno das mesmas propostas de combate à crise, esta foi uma chance de ouro 
para o Brasil permanecer na coordenação real de soluções e não somente na coordenação 
formal.  
 
O fato é que o País não pode abrir mão de exercer sua influência positiva nesse processo. Sua 
experiência dos últimos nove anos demonstrou que consolidou políticas públicas tanto do 
Banco Central quanto da Comissão de Valores Mobiliários e também da modernização das 
bolsas de valores e de futuros, que deram fortes exemplos da sustentabilidade desses 
sistemas perante a crise atual.  
 
Essa reunião, ocorrendo no Brasil, com seus preparativos na Europa e nos EUA, e participação 
crescente e ativa da nova equipe do Presidente Barak Obama, leva o Brasil a consolidar uma 
posição até então nunca antes obtida.  
 
George W. Bush convocou essa reunião para discutir propostas para reformas e regras para 
modificações institucionais para fazer frente à crise financeira econômica mundial. 
Normalmente, uma reunião desse porte seria planejada com um ano de antecedência, mas no 
caso pela situação emergencial da situação financeira e econômica global foi convocada em 
regime de urgência urgentíssima em menos de sete semanas. A movimentação e o 
envolvimento em torno dessa agenda não têm precedentes.  
 
O novo presidente eleito dos EUA, Barak Obama, demonstra uma extraordinária preocupação e 
rapidez em definir a equipe econômica, para acompanhar a evolução das propostas dessa 
cúpula, já que assumirá o governo a partir de janeiro de 2009. Todas e quaisquer deliberações 
do encontro de 15 de novembro terão fortes repercussões em seu governo. Participarão dessa 
reunião de cúpula a África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, 
Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos da América, França, Índia, Indonésia, Itália, 
Japão, México, Rússia, Turquia, R. Unido, além do FMI, do Banco Mundial, da Presidência da 
UE.  
 
A pauta da reunião é extremamente relevante porque poderão ser lançados os fundamentos 
de um "Bretton Woods II". Estarão sendo debatidos os principais temas da reforma do sistema 
financeiro internacional, que acontecerá por meio de melhores regulamentações e controles 
mais eficazes para assegurar a redução do impacto negativo dessa crise e desenvolver 
mecanismos preventivos para o futuro.  



 
Não devemos esperar que a reunião desse fim de semana já traga uma solução harmonizada 
de todos os participantes, mas poderá ser o draft básico, o mapa das soluções ou da rota para 
a solução. A partir desse encontro, certamente deverão ser criados grupos de trabalhos para 
aprofundar tematicamente as questões das reformas institucionais e dos mecanismos de 
controle e supervisão.  
 
A dificuldade de manutenção do FMI reside justamente em sua formatação histórica. Os EUA, 
que financiaram a Inglaterra e a França em 1944, ficaram com a parte do leão nas decisões, o 
que agora os europeus querem rever. E, com ou sem Obama, os Estados Unidos farão todo o 
possível para manter a importância relativa de seu peso econômico no mais alto patamar.  
 
Interessante é a sugestão da Rússia: o País propôs um processo de aliança similar ao do 
Tratado de Maastricht, que criou o Euro e o Banco Central Europeu. Participariam dos 
benefícios futuros desta aliança quem alcançasse, em data acordada, os compromissos 
mínimos propostos. Esta sugestão proporcionaria aos países partícipes a possibilidade de 
adequação de suas políticas em termos de tempo e de mecanismo. A partir deste 
entendimento, poderia ser formada a instituição financiadora e controladora. Esta sugestão 
colocaria os países partícipes em um esquadro de adequações, em que estes participariam do 
sistema internacional de acordo com sua proporcionalidade de decisão. Esta sugestão 
certamente levaria inovações do sistema também à China e à Índia, além evidentemente dos 
Estados Unidos da América.  
 
A grande questão será também superar a atual situação do FMI, que foi criado após 1944, no 
Bretton Woods, no qual o maior doador de fundos, os Estados Unidos, obteve o maior poder de 
voto e gestão. Em se tratando de uma crise de outras proporções com envolvimento de outras 
grandes nações, como França, Alemanha, Japão, União Européia, certamente essa balança de 
poder será rediscutida. Nesse contexto, os Bric, que têm uma atuação atual de grande 
relevância de reduzir fortemente os impactos da crise, pleitearão por uma posição de destaque 
na influência de gestão dessa nova instituição e dos mecanismos. Certamente, a criação de um 
novo FMI ou de um novo órgão serão partes integrantes das sugestões a serem discutidas.  
 
A posição brasileira é conhecida. O país pleiteará uma participação mais ativa tanto sua como 
de outros países emergentes nessa instituição e nas suas decisões. Por isso mesmo a função 
do coordenador se mostrava altamente delicada. Em ocasiões como essa, quanto mais 
racional, menos politizado e mais moderado o Brasil, maior será seu valor específico daqui 
para frente, na busca de soluções.  
 
Portanto, no Brasil, a reunião dos ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais do 
G20, em São Paulo, desenhou os contornos e a base dos conceitos a serem discutidos em 
Washington e deixou para o encontro desse fim de semana, nos EUA, a definição do futuro do 
G20.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A11. 


