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O Brasil conseguiu o que queria: transformar o G-20 no diretório da economia global, reunindo 
os principais países desenvolvidos e emergentes, ao invés do grupo restrito de ricos do G-8. 
 
A questão agora será definir a abrangência da agenda do G-20 a partir do ano que vem. No 
papel, o grupo será o novo fórum econômico e financeiro, mas na medida em que países vão 
saindo da crise, existe uma tendência a ampliar a agenda com discussão de segurança 
alimentar, clima etc. Ou seja, toda a estrutura do G-20 como fórum central da governança 
econômica mundial e seu próprio funcionamento ainda precisam ser negociados na prática. 
 
Esta semana, durante reunião dos ministros de finanças em St. Andrews, Escócia, eles devem 
oferecer um cardápio de alternativas. Mas o Brasil insistirá que o G-20 deve funcionar nesse 
caso como um estimulador. A negociação poderá acontecer em Copenhague em dezembro. 
 
Os líderes do G-20 vão se reunir em junho no Canadá e em novembro na Coreia do Sul. Até lá, 
deverá estar definida uma modelagem de coordenação de políticas econômicas para 
reequilibrar a economia global.  
 
A implementação implica em os Estados Unidos pouparem mais e cortarem seu déficit 
orçamentário, reduzindo a demanda global; a China e o Japão dependerem menos de 
exportações e mais consumo doméstico; e a Europa de passar por reformas estruturais para 
reforçar seus investimentos. 
 
Mas para o Brasil, nesse 're-equilíbrio' os emergentes precisam continuar a ter crescimento 
econômico maior do que as economias desenvolvidas e não poderão se conformar com "ritmo 
de expansão insuficiente''. Devemos levar em conta não apenas os números 
macroeconômicos, mas também políticas de desenvolvimento para redução da pobreza, 
programas sociais e investimentos públicos, como indica o secretário de Assuntos 
Internacionais do Ministério da Fazenda e "sherpa" brasileiro, o embaixador Marcos Galvão. 
 
O Brasil continuará se posicionando também ao lado dos europeus na busca de uma 
regulamentação forte do setor financeiro, tanto para evitar a repetição da crise atual, como 
isso também ajudará na internacionalização de bancos brasileiros. 
 
O que se vê atualmente é que com sinais de saída da recessão por alguns, a desinibição 
aumenta para resistir a regulamentação, que inclui aumento de capital dos bancos, maior 
proteção dos depósitos e controle no pagamento dos executivos. 
 
Outra batalha será sobre a reforma do FMI e do Banco Mundial. O Brasil entende que o G-20 
mantenha pressão política para isso. Ao lado de outros emergentes, o país entende que no FMI 
é preciso primeiro implementar o aumento do voto e a voz do grupo e só depois se discutir 
mudança de governança. Os países desenvolvidos pensam o contrário. Certo é que o Brasil 
está de vez no centro das decisões.  
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