
CAPÍTULO 6

O BRASIL E O G20 (2008-2015)
José Gilberto Scandiucci Filho1

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste capítulo é avaliar o desempenho do G20 a partir de 2008. Em 
um plano mais geral, calcula-se o grau de sucesso do grupo como foro estabiliza-
dor do sistema financeiro internacional; em outro mais específico, avaliam-se suas 
respostas às demandas e aos interesses brasileiros.

Não seria possível, neste espaço limitado, descrever e estudar todos os temas 
negociados no âmbito do G20 nos últimos oito anos, nem mesmo se a análise se 
circunscrevesse aos principais deles, tamanhos têm sido a amplitude e o escopo das 
discussões. De fato, o G20 tem-se apresentado como uma espécie de plataforma 
de debates para, eventualmente, decisões sobre quase qualquer tema da agenda 
econômica internacional: política fiscal, taxas de câmbio, regulamentação finan-
ceira, reforma das instituições financeiras multilaterais, financiamento à mudança 
climática, energia, desenvolvimento, tributação e comércio, para citar apenas alguns. 
Já houve quem afirmasse que o G20 é o ponto central de uma “matriz densa de 
instituições internacionais, de caráter altamente formal ou altamente informal, e de 
relevância e alcance amplamente multilateral, globalmente plurilateral, transregional 
ou regional restrito” (Kirton, 2013, p. 381-382, tradução nossa).2

A amplitude de temas no G20 decorre fundamentalmente da decisão de seus 
líderes3 de designá-lo como o “principal fórum para a nossa cooperação econômica 
internacional”, conforme expressado no parágrafo 19 da Declaração da Cúpula de 
Pittsburgh (Estados Unidos), em setembro de 2009.4 Naquele momento, a eco-
nomia mundial ainda se encontrava completamente submersa na crise financeira 
deflagrada um ano antes, na esteira da quebra do banco norte-americano Lehman 
Brothers, e o sentimento de quase pânico que então invadira os mercados e as elites 

1. Diplomata, atualmente lotado na Embaixada do Brasil em Washington e na Diretoria Executiva do Brasil no Banco 
Mundial. As opiniões e os comentários expressos neste capítulo são de natureza pessoal e de inteira responsabilidade 
do autor, não refletindo necessariamente a posição oficial do Ministério das Relações Exteriores (MRE) ou de qualquer 
outro órgão do governo brasileiro.
2. Para análises mais gerais e completas sobre a evolução do G20, ver Kirton (2013) e Dervis e Drysdale (2014).
3. No jargão do G20, a expressão líderes refere-se a chefes de Estado e de governo.
4. Disponível em: <goo.gl/4Zg8tN>.
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políticas certamente explicava a rapidez com que se intensificou a cooperação entre 
os principais países do mundo.

Neste capítulo, a análise será limitada ao papel do G20 para o sistema interna-
cional, em geral, e para a diplomacia financeira brasileira, em particular, sem entrar 
nos detalhes técnicos dos temas negociados. Justamente porque o grupamento se 
apresenta como o principal foro de cooperação econômica, cabe questionar sua 
efetiva importância para o mundo e para o Brasil; nesse último caso, indagando até 
que ponto e de que forma o grupo representa foro apropriado para a realização dos 
interesses nacionais. Além disso, este texto procura avaliar a extensão com que as 
atuais dificuldades econômicas brasileiras poderiam afetar nossas posições no G20.

Este capítulo está dividido em oito seções, incluindo-se esta introdução. A 
próxima seção, a segunda, apresenta a evolução da solidez do setor externo brasileiro, 
de modo a verificar em que medida esses indicadores influem nas posições e no 
comportamento dos nossos negociadores no G20. Na terceira seção, investigam-se 
os desafios diplomáticos do Brasil ao participar do G20, o qual, por reunir, em 
condições de igualdade, tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento, 
contestava a atualidade da tradicional polarização Norte-Sul. A recente desaceleração 
dos países emergentes, ao contrário, pode fomentar o retorno dessa polarização.

A quarta seção apresenta as condições necessárias para a estabilidade do sistema 
financeiro internacional. Em particular, será argumentado que a estabilidade sistê-
mica depende, entre outros fatores, da capacidade de os mecanismos de governança 
global acompanharem a dinâmica dos mercados financeiros. A crise de 2008, sob 
essa ótica, denunciou a insuficiência dos aparatos de cooperação internacional para 
enfrentar a profundidade e a complexidade das finanças internacionais contempo-
râneas, e o G20 procurou ser uma resposta para essa deficiência.

Na quinta seção, avalia-se o desempenho do G20 como principal mecanismo 
da governança financeira internacional. Será argumentado que o êxito do grupo 
variou conforme a área específica e que, de maneira geral, o G20 experimentou, 
desde 2008, duas fases distintas: um primeiro período, até 2011, mais otimista 
com a cooperação, seguido de uma fase de desencantamento. As sexta e sétima 
seções apresentam, respectivamente, as áreas de maior sucesso (regulação fi-
nanceira e reformas dos organismos financeiros internacionais) e de frustração 
(cooperação macroeconômica e reforma do sistema monetário internacional) 
do grupo, com especial enfoque sobre os interesses brasileiros. Finalmente, as 
consideações finais procuram oferecer alguns cenários para o futuro do G20 e 
para a atuação do Brasil no grupamento.
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2 A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SETOR EXTERNO BRASILEIRO

É impossível estudar a evolução da posição brasileira nos foros financeiros inter-
nacionais sem analisar o comportamento de seus principais indicadores do setor 
externo. Da mesma maneira que a política comercial de um país não pode ser 
dissociada de sua estrutura produtiva, na diplomacia financeira as decisões de um 
país são função direta do estado de suas contas externas.

Como se sabe, a economia brasileira apresenta tendência histórica à vulnera-
bilidade externa. Os recorrentes episódios de crise de balanços de pagamentos – por 
exemplo, em 1981, 1987 e 1999 –, muitas vezes associados a megadesvalorizações 
cambiais e à renegociação dos pagamentos devidos a credores internacionais, re-
velavam à exaustão a insustentabilidade do setor externo.

Entre 1947 (ano a partir do qual os dados estão disponíveis) e 2002 – ou 
seja, em um período de 55 anos –, foram apenas sete os anos em que o balanço 
de transações correntes brasileiro registrou superavit,5 e esses poucos episódios se 
mostraram quase sempre associados a recessões. Por sua vez, entre 2003 e 2007, 
o Brasil anotou cinco anos seguidos de superavit na conta-corrente e – ainda mais 
surpreendente – acompanhados de crescimento econômico. A partir de 2008 até 
o presente – este texto foi concluído em meados de 2016 –, retornou o deficit das 
transações correntes, traço característico de nossa economia (gráfico 1).

GRÁFICO 1
Brasil: resultado das transações correntes do balanço de pagamentos (1996-2016)
(Em % do produto interno bruto – PIB)
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Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os resultados positivos das transações correntes no período 2003-2007 
foram certamente determinados pelo comportamento da taxa de câmbio e dos 

5. Foram os anos de 1950, 1964, 1965, 1984, 1988, 1989 e 1992.
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termos de troca brasileiros, que mais tarde seriam parcialmente revertidos, mas o 
fato é que transmitiam a percepção de maior higidez financeira do setor externo. 
A maior sustentabilidade do balanço de pagamentos também se manifestava nos 
estoques; prova disso foi a redução progressiva da dívida externa pública líquida 
brasileira (isto é, descontado o estoque de reservas internacionais no Banco Central 
do Brasil – BCB), que, a partir de 2007, passou a ser negativa, conferindo ao país 
o status de credor líquido (gráfico 2). Além do superavit em transações correntes, 
também contribuíam para o aumento das reservas internacionais os intensos fluxos 
de entrada de capitais externos no período.

GRÁFICO 2
Brasil: dívida externa total líquida trimestral (1995-2015)
(Em US$ bilhões)
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Fonte: BCB.

Outros indicadores importantes para medir o grau de vulnerabilidade do setor 
externo são o volume de exportações em relação à dívida externa total e o estoque 
de reservas internacionais do BCB no que concerne às importações. Naturalmente, 
quanto mais elevados os valores atribuídos a esses indicadores, maior a solidez do 
balanço de pagamentos. Como pode ser observado no gráfico 3, a primeira década 
do século XXI caracterizou-se pelo movimento ascendente de ambos os parâmetros. 
Ao final da década, as reservas quase duplicavam os fluxos anuais de importações 
de mercadorias, ao passo que as exportações anuais eram equivalentes ao estoque 
da dívida externa bruta total do país.
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GRÁFICO 3
Brasil: indicadores de vulnerabilidade externa (1996-2015)
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Fonte: BCB.

Portanto, a partir de meados da década de 2000, a situação financeira do 
setor externo brasileiro indicava evidente solidez, ao menos quando comparada 
ao final da década anterior. Prevalecia, na equipe econômica, a sensação de que, 
após a estabilidade de preços domésticos dos anos 1990, o Brasil presenciava, a 
partir de 2004, também a estabilidade do setor externo; elemento essencial para 
garantir tranquilidade aos investidores. Entre 2008 e 2009, o país foi elevado a 
grau de investimento pelas principais agências de classificação de risco (Standard 
& Poor’s, Fitch e Moody’s).

Afastada a possibilidade imediata de crise de balanço de pagamentos no ho-
rizonte, excluída a hipótese de recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI) 
por empréstimos de emergência, consolidada a imagem de economia dinâmica e 
estável, o Brasil, pela primeira vez em décadas, não dependia da avaliação das ins-
tituições financeiras multilaterais e de governos estrangeiros para rolar seus títulos 
de dívida ou atrair recursos externos. Esse quadro favorável das contas externas6 
terá contribuído para a autonomia com que os representantes brasileiros operaram 
durante o período de auge do G20, após a eclosão da crise financeira global. Não 
havia o temor de que alguma posição negociadora viesse a influir nas decisões dos 
mercados financeiros. 

6. Certamente, como toda economia emergente e periférica, o Brasil não ostentava – nem poderia ostentar – um setor 
externo com a maturidade e a solidez de, por exemplo, um país emissor de moeda forte. Sempre persiste a possibilidade 
de reversões da dinâmica financeira e do ciclo de consumo, sobretudo em um quadro de endividamento do setor pri-
vado e com câmbio valorizado. O que se afirma aqui é que, a partir da metade da primeira década deste século, vários 
indicadores mostravam que essa possibilidade, embora não remota, demandaria tempo para se confirmar, oferecendo 
à equipe econômica margem inédita de manobra nessa área.
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Um exemplo pode ilustrar o argumento. Entre 2010 e 2011, o Brasil lide-
rou, no âmbito do G20, os argumentos em favor dos controles de capitais, que 
culminaram nas Conclusões Coerentes sobre Administração de Fluxos de Capitais, 
endossadas pelos líderes por ocasião da Cúpula de Cannes, em novembro de 2011. 
Em nenhum momento dessas negociações, imperou, entre os negociadores bra-
sileiros, o receio de serem interpretados como avessos ao mercado; contudo, essa 
mesma afirmação não pode ser feita para os países que enfrentavam, àquela altura, 
a resistência explícita da comunidade financeira internacional e cujos representantes 
não se permitiam mover com equivalente desenvoltura.

Poderão as dificuldades recentes da economia brasileira, evidentes a partir de 
2014, reverter o espírito autônomo das posições brasileiras? De acordo com os dados 
disponíveis (gráficos 1, 2 e 3), o grau de vulnerabilidade do setor externo brasileiro 
aumentou a partir de 2010, mas ainda se encontrava, em 2015, em patamares bem 
mais confortáveis que quinze anos antes. Vários analistas, por sinal, têm observado 
que o fraco desempenho da atividade econômica brasileira não se tem traduzido em 
aumento da vulnerabilidade externa ou do risco financeiro sistêmico do país.7 Por 
essa razão, a recessão atual não se configura – até o momento, ao menos – como 
uma crise clássica bancária ou de balanço de pagamentos, conforme registrado em 
ocasiões anteriores – 1981 e 1999, por exemplo.

Naturalmente, o prolongamento das dificuldades econômicas poderia levar 
o país, com o tempo, a um patamar de menor solidez externa, com efeitos sobre 
nossa posição negociadora nos foros econômicos multilaterais, inclusive o G20. 
O tempo dirá qual cenário será materializado.

Não somente a economia brasileira vem perdendo dinamismo no cenário 
global. A partir de 2011, a desaceleração dos países emergentes fez-se sentir de 
maneira clara, sobretudo para os grandes exportadores de commodities. Por sua vez, 
as economias avançadas encontraram alguma estabilidade, embora em um patamar 
de crescimento modesto (em torno de 2% ao ano, em média). O resultado foi que 
o diferencial de dinamismo econômico entre os países em desenvolvimento, de um 
lado, e os países desenvolvidos, de outro, que se posicionara, favoravelmente aos 
primeiros, no patamar de 4% a 6% anuais entre 2005 e 2012, começou a se reduzir 
e, em 2015, foi de apenas 2%, de acordo com as projeções do FMI (gráfico 4). 
Excluindo-se a China dos cálculos, o diferencial seria ainda menor, evidentemente.

É de se esperar que a relativa perda de dinamismo dos países emergentes 
produza reflexos nos foros financeiros internacionais. Em primeiro lugar, caso a 
desaceleração se mantenha ao longo dos anos, poderia haver o (re)fortalecimento 
do G7 vis-à-vis o G20. É um cenário que não deve ser descartado. Como visto 

7. Ver, por exemplo, os comentários do diretor para o Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Alejandro Werner, ao apresentar o cenário econômico latino-americano (IMF says..., 2016).
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anteriormente, o G20 foi elevado a foro de chefes de Estado, sobretudo em fun-
ção do maior dinamismo dos grandes países emergentes, e, portanto, eventual 
reversão desse fenômeno poderia reposicionar o G7 no centro das discussões 
financeiras internacionais.8 De fato, os últimos comunicados desse grupamento 
revelam tendência a tratar, de forma cada vez mais detalhada, dos principais temas 
da agenda financeira.9

GRÁFICO 4
Taxa anual de crescimento do PIB (2005-2015)
(Em %)
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Fonte: FMI.

Em segundo lugar, o quadro parlamentar no âmbito do G20 poderia caminhar 
progressivamente para o recrudescimento da dicotomia avançados-emergentes, 
em detrimento da geometria mais complexa da atualidade, que será mencionada 
adiante. Nesse cenário, a situação de maior vulnerabilidade dos países em desen-
volvimento posicioná-los-ia na defensiva, dificultando alianças circunstanciais com 
algumas economias avançadas.

3 O G20 E O PAPEL DOS PAÍSES EMERGENTES

Desde o final da década de 1980, o G7 alertava para a necessidade de incluir os 
grandes países emergentes em seus debates. Na Cúpula do G7 de Toronto, em 1988, 
por exemplo, mencionava-se a globalização como nova realidade a ser enfrentada, 
com especial enfoque sobre a Ásia. Também data desse período a criação da Coo-
peração Econômica Ásia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC), 

8. Ou, talvez, seria estabelecida alguma forma de G7 mais China, dada a importância sistêmica evidente da economia 
chinesa.
9. A G7 Ise-Shima Leader’s Declaration, de 27 de maio de 2016, registra oito parágrafos sobre a situação da economia 
global na seção Respostas de política econômica (p. 4-5). Disponível em: <goo.gl/5ZpMcx>.
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por liderança norte-americana e australiana. Com as sucessivas crises financeiras 
do período 1997-1999, o G7 passou a patrocinar ainda mais o estabelecimento 
de foros que contassem com a presença dos grandes países em desenvolvimento. 
Naquele período, foram criados: o Fórum de Estabilidade Financeira (Financial 
Stability Forum – FSF), para promover a troca de informações e coordenação entre 
os reguladores bancários; o Comitê Financeiro e Monetário Internacional (Inter-
national Monetary and Financial Committee – IMFC) do FMI; e o próprio G20.

Não há como analisar o G20 sem mencionar as crises financeiras; eles estão 
indissoluvelmente conectados. O grupamento, como se sabe, nasceu no final da 
década de 1990, na esteira das crises financeiras asiática, russa e latino-americana. 
Tratava-se de uma extensão do G7, que desta vez tinha o intuito de incorporar 
as economias que, embora emergentes, se revelavam sistemicamente relevantes e, 
portanto, poderiam, de forma inédita no pós-Guerra, ameaçar a estabilidade dos 
países ricos. A China, o Brasil, a Índia, a Argentina, a Coreia do Sul e a Indonésia 
eram alguns dos países convidados a dialogar com o G7 sobre as mais importantes 
questões da governança econômica global.

Nessa primeira fase do G20 – desde sua criação, em 1999, até sua ascensão a 
foro de líderes, em 2009 –, tratava-se de disciplinar os grandes países emergentes, 
em uma agenda visivelmente controlada pelo G7, como admitem até mesmo os 
principais defensores do G20.10 Mais tarde, com a crise financeira global de 2008, 
o espírito do grupo sofreu súbita mudança, invertendo a imagem anterior: agora, o 
epicentro da crise jazia nos países ricos, e às grandes economias emergentes reputava-se 
o motor da recuperação. No espaço de uma década, portanto, os países emergentes 
passaram de problema a solução das crises financeiras globais (Beckert, 2011).

Para países como o Brasil, a participação, na qualidade de membro pleno, em 
um grupamento como o G20 descerrava evidentes oportunidades. Tratava-se de 
sentar-se à mesa, em condições igualitárias, com as principais economias do mundo, 
superando o sentimento de exclusão que prevalecia desde a criação desses clubes de 
países ricos, como o G10 (anos 1960) e o G7 (anos 1970). A nova geografia finan-
ceira, traduzida pela importância relativa crescente dos países em desenvolvimento 
na economia mundial, cobrava agora novos instrumentos de governança, que lhe 
fossem mais adequados, e o G20 parecia responder a esses anseios.

A oportunidade, contudo, não excluía riscos diplomáticos, sobretudo os relacio-
nados às tradicionais demandas brasileiras. Nas mesas de negociações multilaterais, 
o Brasil dificilmente fugia à sua condição de país em desenvolvimento. Embora 

10. O acadêmico canadense John Kirton, por exemplo, notório advogado do G20 como espaço mais democrático da 
governança global, não deixa de reconhecer que, embora “no começo houvesse sinais de que os países emergentes 
membros [do G20] fossem cada vez mais influentes no grupo (...), no conjunto, as iniciativas e os resultados da go-
vernança exercida pelo G20 durante seus três primeiros anos foram conduzidos pelos membros tradicionais do G7” 
(Kirton, 2013, p. 375, tradução nossa).
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nunca identificado como defensor eloquente do terceiro-mundismo, suas condi-
ções socioeconômicas raramente o afastavam da identidade com os países do Sul. 
Salvo em raras oportunidades, a diplomacia brasileira sempre evitou o alinhamento 
incondicional e automático com as grandes potências ocidentais, preferindo antes 
trabalhar para a ampliação de suas margens de manobra, por meio da defesa de 
escolhas pragmáticas e soberanas. No campo das finanças internacionais, em par-
ticular, o Brasil protagonizava críticas ao caráter exclusivo do G7, tendo abraçado 
com vigor, desde o início, os debates no seio da Conferência das Nações Unidas 
para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) e, mais tarde, do G24; orga-
nismos criados justamente para questionar o statu quo do sistema internacional.

Portanto, quando o G20 foi elevado à condição de cúpula de líderes e ganhou 
notoriedade na cena internacional, o Brasil, como membro do grupo, teve de 
contornar duas ordens de questões diplomáticas sensíveis. Em primeiro lugar, era 
preciso evitar, ou ao menos minimizar, que fosse transmitida a imagem de que o 
Brasil, agora finalmente integrando um clube exclusivo, abandonava a demanda 
histórica de democratização das estruturas da governança financeira global. O 
estabelecimento do G20 como principal foro de cooperação internacional não 
deveria reverter a tradicional defesa da ampliação dos mecanismos de tomada de 
decisão nessa área. O próprio FMI, com todas as deficiências de legitimidade que 
lhe costumam ser imputadas,11 constitui o foro mais representativo da comunidade 
de países; afinal de contas, são 188 os países-membros do fundo, que é o único 
organismo efetivamente universal de cooperação monetária.

Com o intuito de contornar esse risco de perda de legitimidade perante seus 
aliados tradicionais, o Brasil tomou algumas decisões nos primeiros anos do G20 
Presidencial, como a defesa da inclusão de um país africano adicional no grupo 
e o apoio inconteste à Conferência das Nações Unidas sobre a Crise Econômica 
e Financeira (Nova York, junho de 2009). O Itamaraty, nesse período, entendia 
que as Nações Unidas deveriam ocupar papel central nos debates sobre a crise 
financeira e que o Brasil poderia servir de ponte entre os extremos do G77 – que 
reúne os países em desenvolvimento – e os países desenvolvidos. O objetivo era 
evitar a imagem de que o G20 poderia, por si só, responder aos interesses de toda 
a comunidade das nações.

Em segundo lugar, o Brasil precisava assegurar-se de que a agenda e os debates 
do G20 não seriam controlados pelas economias mais poderosas do grupamento. 
Havia motivos evidentes para esse temor. Como visto, o próprio G20 fora estabe-
lecido, dez anos antes, por iniciativa dos países desenvolvidos, com o intuito de 

11. Citam-se: a distribuição desigual dos votos no Conselho de Governadores, conferindo inclusive poder de veto aos 
Estados Unidos; um diretor-gerente tradicionalmente proveniente da Europa; funcionários majoritariamente oriundos 
dos países desenvolvidos e de suas universidades e seus centros de pesquisa etc.
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monitorar e disciplinar as grandes economias emergentes. Além disso, os países do 
G7 contavam com burocracias treinadas e habituadas a trabalhar com as negociações 
de clubes exclusivos, o que não se estabelece do dia para a noite.

Com o tempo, porém, percebeu-se que o quadro parlamentar do G20 era 
demasiado complexo para ser explicado pelas divergências Norte-Sul; tratava-se de 
foro de geometria variável, no qual os quadros de alianças dependiam, em grande 
medida, do tema específico em discussão. Assim, nos debates sobre austeridade 
fiscal e crescimento, os Estados Unidos uniam-se ao Brasil, à China e à Índia, 
na defesa do dinamismo econômico como pré-requisito para a estabilidade das 
contas públicas, ao passo que a Alemanha, o Canadá e o México se mostravam 
mais conservadores. Quando o assunto era a reforma das instituições financeiras 
multilaterais, os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) uniam-se 
em torno do aumento do poder de voto para os países emergentes, no que eram 
apoiados pelos Estados Unidos, em oposição aos europeus e ao Japão. Já nas dis-
cussões sobre regulamentação financeira, os países anglo-saxões manifestavam suas 
tradicionais objeções a medidas mais agressivas de controle de risco e alavancagem, 
ao passo que a Europa continental levantava essas demandas.

Além disso, as posições de cada país não poderiam deixar de refletir a coloração 
ideológica dos governos de turno. Schirm (2011) analisou o quadro parlamentar 
de cinco diferentes debates do G20 entre 2008 e 2010: regulação financeira e im-
posto sobre bancos; estímulos fiscais e endividamento público; política cambial; 
desequilíbrios globais; e reforma de cotas do FMI. Sua conclusão é que as alianças 
se formaram com base em diversos fatores, sobretudo interesses de classe e ideias 
dominantes no jogo político doméstico de cada país. Em suas palavras,

os grupos internacionais precedentes (G7, G20 dos países em desenvolvimento e 
BRIC) foram substituídos por agrupamentos ad hoc que geralmente combinavam 
países industrializados com economias emergentes lado a lado. Uma vez que as con-
dições para a coesão em questões específicas nos grupos antagonistas se encontram 
nas políticas domésticas adotadas anteriormente por cada país, os casos também mos-
tram que muitas vezes nem os países industrializados, nem as economias emergentes 
compartilhavam interesses e/ou ideias iguais ou compatíveis. Como consequência, 
nem os países industrializados, nem as economias emergentes puderam construir 
uma comunidade de interesses e/ou ideias nas relações internacionais (Schirm, 2011, 
p. 20, tradução nossa).

O Brasil, contudo, encarava com desconfiança um foro que pretendia superar 
a clivagem Norte-Sul, não apenas pelo histórico de nossas posições, mas também 
pela própria estrutura do sistema internacional, que certamente não havia supe-
rado as enormes disparidades econômicas e sociais entre os países. A suspeita era 
particularmente notada no Ministério das Relações Exteriores (MRE), habituado 
a enfrentamentos com países desenvolvidos em foros multilaterais como as Nações 
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Unidas e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Não por outro motivo, 
o Itamaraty costumava vetar a ampliação da agenda do G20, com receios de que 
temas como energia, meio ambiente ou comércio pudessem encontrar, nesse clube 
exclusivo, desdobramentos preocupantes para nossos interesses, sendo preferível 
tratá-los nos foros multilaterais.

No Ministério da Fazenda (MF), contudo, costumava-se olhar com maior 
tolerância para as possibilidades do G20, na expectativa de que a nova situação 
econômica e financeira do país, mais estável, como visto anteriormente, nos co-
locasse em um novo patamar nas mesas de negociação. De forma geral, os países 
emergentes do G20, cujo dinamismo era notável até, pelo menos, 2011, sentiam-se 
relativamente confiantes para defender suas posições com autonomia.

4 O G20 E A ESTABILIDADE DO SISTEMA MONETÁRIO-FINANCEIRO 
INTERNACIONAL: RUMO A NOVO REGIME?

O tema da estabilidade do sistema monetário-financeiro internacional vem assom-
brando gerações de economistas e estudiosos de relações internacionais, em um 
debate tão estimulante como inconclusivo. Para as abordagens mais conservadoras, 
geralmente representadas por economistas de formação ortodoxa, a condição ne-
cessária e suficiente para a estabilidade monetária sistêmica é o cumprimento das 
regras do jogo pelos principais países. Portanto, a estabilidade do conjunto advém 
da mera soma das estabilidades das partes. As regras do jogo variam conforme o 
período: no padrão-ouro do século XIX, por exemplo, a regra mais importante 
era a conversibilidade da moeda nacional em metal. Durante o sistema de Bretton 
Woods (1944-1973), as regras eram assimétricas: os Estados Unidos deveriam seguir 
políticas macroeconômicas sólidas, ao passo que os demais países deveriam manter 
fixas as taxas de câmbio em relação ao dólar norte-americano. A partir da década 
de 1970, passaram a valer as regras da livre flutuação cambial e da boa regulação 
financeira. Em todos os casos, o sistema entra em instabilidade quando as regras 
deixam de ser cumpridas pelas partes.

A teoria da estabilidade hegemônica, surgida na década de 1970, alterou 
o foco da análise, deslocando-o para a estrutura do sistema. Como se sabe, para 
autores como Charles Kindleberger (1973) ou Robert Gilpin (1975), o sistema 
monetário-financeiro internacional encontrará estabilidade na presença de um 
país central (hegemônico), com capacidade e disposição para arbitrar as regras 
e absorver os eventuais choques. Na ausência dessa figura-chave, o sistema teria 
dificuldades para levar a cabo o exercício da cooperação.

Muitas têm sido as críticas à teoria da estabilidade hegemônica, sobretudo no 
campo monetário internacional. Afinal de contas, nos últimos quarenta anos, cada 
vez mais forte tem sido o papel dos Estados Unidos como emissor da moeda-chave 
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do sistema, e ainda assim a instabilidade tem vigorado. Constatações como essa 
transmitem a sensação de que estariam em jogo outros fatores, ausentes nas análises 
dessa teoria.

Uma linha de pesquisa, inaugurada por Ruggie (1982) e desenvolvida por 
Eichengreen (1996), procura incorporar o propósito social, ou consenso social, 
para explicar a evolução histórica do sistema monetário internacional. As formas 
de organização das sociedades ocidentais, sobretudo suas expectativas em relação 
à estabilidade do emprego e da renda, definem em grande medida os parâmetros 
com os quais trabalham os formuladores de política econômica na definição dos 
regimes cambiais e monetários. Nos últimos quarenta anos, por exemplo, somente 
se tolera socialmente, entre as principais economias do mundo, o regime de taxas 
de câmbio flutuantes, dada sua capacidade de absorver choques com a menor 
volatilidade do produto. Esse regime, entretanto, quando combinado à crescente 
mobilidade de capitais, conduz inevitavelmente à instabilidade sistêmica, que seria 
uma espécie de preço a pagar pela estabilidade doméstica.

Para os fins deste capítulo, interessa sublinhar que um aspecto pouco de-
senvolvido pelas escolas citadas é a natureza e a profundidade dos mecanismos de 
governança internacional. Parece-nos fundamental, entretanto, analisar, em cada 
período histórico, as instituições e as regras de cooperação que se encontravam à 
disposição dos principais países. Essas regras e instituições não surgem esponta-
neamente, nem mesmo pelas necessidades impostas pelo sistema, mas são o fruto 
da construção política e diplomática de muitos anos. O alcance e o nível de com-
plexidade dos mecanismos de governança internacional dependem de uma série 
de fatores, inclusive do senso de oportunidade das principais lideranças políticas.

Não se quer aqui afirmar que a estabilidade sistêmica depende necessaria-
mente do grau de profundidade dos mecanismos de governança. O que importa 
é a coerência, ou melhor, a correspondência entre a estrutura desses mecanismos, 
de um lado, e o desenvolvimento do mundo material, sobretudo dos mercados 
financeiros, de outro. Quando as regras e as instituições de cooperação internacional 
não acompanham as transformações da economia global, o sistema apresenta vulne-
rabilidades na prevenção e, principalmente, na administração de crises financeiras.

Neste início de século XXI, estamos diante dessa inconsonância. Desde a 
década de 1970, os mercados financeiros internacionais aprofundaram-se enor-
memente, desenvolvendo produtos e tecnologia com incrível velocidade. O que 
se chamava, há vinte anos, de globalização financeira era justamente o fenômeno 
da progressiva integração dos mercados domésticos, por meio da mobilidade de 
capitais e de políticas sucessivas de desregulamentação financeira; primeiro nos 
países anglo-saxônicos, depois no continente europeu e, finalmente, nos mercados 
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emergentes. A China é a mais recente – mas provavelmente não a última – fronteira 
desse processo irresistível.

Os mecanismos de governança monetário-financeira internacional, contudo, 
pouco se alteraram nos últimos quarenta anos. Os instrumentos mais importantes 
continuam presos às esferas domésticas. O FMI é a instituição multilateral mais 
importante para a cooperação monetária, mas seu raio de manobra – para não 
dizer seus recursos – permanece muito limitado. O Banco de Compensações 
Internacionais (Bank for International Settlements – BIS) e o Conselho de Es-
tabilidade Financeira cumprem papéis importantes, mas restritos à regulação do 
setor privado. O G7 funciona como pouco mais que um mecanismo de troca de 
impressões, salvo em alguns episódios específicos, como no período1985-1987, 
em que efetivamente serviu de palco para a cooperação monetária.

Muitos argumentam que a principal causa da crise de 2008 foram as falhas 
dos aparatos domésticos de regulação, sobretudo nos Estados Unidos, que não 
puderam prevê-la nem administrar rapidamente seus efeitos. Esse argumento, 
contudo, não é incompatível com a tese aqui exposta, pois um dos principais in-
centivos para o aprimoramento da regulação financeira doméstica advém de acordos 
internacionais na matéria, tais como os acordos de Basileia. Portanto, a própria 
insuficiência das atividades de supervisão e fiscalização nos Estados Unidos pode 
ser explicada pela debilidade dos mecanismos de governança global. Além disso, 
uma vez irrompida a crise, mostrou-se evidente a urgência em se encontrar um 
foro plurilateral adequado para debater a cooperação internacional – que terminou 
por ser o G20 –, revelando as carências dos canais diplomáticos tradicionais para 
enfrentar desafios daquele porte.

A crise econômica global de 2008, portanto, pode ser vista sob essa ótica: como a 
manifestação da insuficiência dos mecanismos de governança internacional para enfrentar 
os desafios do mundo financeiro contemporâneo. Resta saber se o G20 é o começo de 
novo regime internacional, mais apropriado e adequado para administrar o sistema.

5 G20: ALTAS EXPECTATIVAS, RESULTADOS DESSEMELHANTES

Em seus primeiros anos como exercício de cúpula de líderes, o G20 parecia inaugurar 
nova era de cooperação internacional, mais profunda e mais institucionalizada; 
algumas lideranças políticas chegaram a mencionar o estabelecimento de um novo 
Bretton Woods, em uma ousada analogia com os acordos de 1944, que fundaram 
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as bases do regime internacional que viria a vigorar nas décadas seguintes.12 É certo 
que provavelmente ninguém imaginava seriamente a construção de um regime 
internacional tão inovador e institucionalizado como o de Bretton Woods, mas, 
sim, prevalecia o sentimento de que os mecanismos e as instituições da governança 
financeira internacional deveriam ser objeto de profunda mudança, de modo a 
acompanhar as transformações ocorridas na economia global nas décadas pretéritas.

Com o passar dos anos, contudo, o entusiasmo com o G20 foi cedendo lugar 
ao desencantamento, até mesmo a frustração. As referências são muitas: o G20 
estava “destinado a frustrar as elevadas expectativas de alguns membros” (Ocampo 
e Stiglitz, 2011, p. 3, tradução nossa); o G20 foi “paralisado pelas divergências de 
visões e interesses” (Carvalho, 2012, p. 28); o G20 “parece ter perdido seu pro-
pósito” (Subacchi, 2014, p. 40, tradução nossa); “a crise de 2008 foi – ao menos 
até agora – muito mais um evento de preservação do statu quo do que de trans-
formação” (Helleiner, 2014, p. 1, tradução nossa); houve uma “perda de ímpeto” 
do G20 (Manzi, 2015).13

Esse sentimento de frustração se revelou mais evidente em algumas áreas que 
em outras. Qualquer avaliação sobre o sucesso do G20, em seus primeiros anos 
como cúpula de chefes de Estado, depende da área em questão. Talvez por essa razão 
prevaleça alguma controvérsia quanto aos resultados do grupamento. Nos campos 
da regulação financeira e da reforma das instituições financeiras multilaterais, os 
avanços foram inegáveis, como será analisado adiante. Contudo, na cooperação 
macroeconômica, incluindo a correção dos desequilíbrios globais, e na reforma do 
sistema monetário internacional, o sistema pouco mudou – o mundo está de volta 
ao business as usual. As resistências, como imaginado, provieram da China – no caso 
da cooperação macroeconômica – e dos Estados Unidos – no caso da reforma do 
sistema monetário –, o que evidencia a grande dose de poder das superpotências 
econômicas; resta saber quais os impactos sistêmicos da paralisia nessas áreas, algo 
que será retomado nas conclusões deste capítulo.

De qualquer forma, o G20 foi bastante eficaz no estancamento e na superação 
da crise financeira global de 2008, a ponto de alguns analistas concluírem que o 
grupo jamais logrou superar sua função de gerente de crises, mostrando-se incapaz 

12. “Na preparação do encontro [a Cúpula de Washington do G20, de novembro de 2008], muitos analistas – e inclusive 
alguns líderes – esperavam que ele fosse desencadear uma ambiciosa reconstrução do sistema financeiro internacional, 
similar à que foi realizada pela Conferência de Bretton Woods, de 1944, a qual estabeleceu a ordem financeira interna-
cional do pós-guerra. Havia inclusive alguns paralelos interessantes entre a Conferência de Bretton Woods e a Cúpula do 
G20 sobre Mercados Financeiros e a Economia Mundial” (Helleiner e Pagliari, 2009, p. 275, tradução nossa). O premiê 
britânico Gordon Brown e o presidente francês Nicolas Sarkozy, por exemplo, mencionavam, em novembro de 2008, a 
possibilidade de um novo Bretton Woods, embora a substância dos argumentos fosse distinta entre eles (Gordon..., 2008).
13. Na imprensa, os comentários costumam ser mais virulentos, tais como os do editor de economia do Financial Times, 
Chris Giles, que, às vésperas da Cúpula de Brisbane, Austrália (15-16 de novembro de 2014), disparava que “as cúpulas 
fazem com que o G20 seja como um fórum para os países se exibirem, com encontros bilaterais sobre geopolítica, mas 
impotente sobre questões econômicas mundiais” (Giles, 2014, tradução nossa).
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de articular formas mais profundas de coordenação em tempos de estabilidade (Su-
bacchi, 2014). Mesmo supondo que esses analistas tenham razão, o exercício não 
perde sua validade: na hipótese de irrupção de nova turbulência grave no cenário 
internacional, o G20 estará automaticamente habilitado para entrar em ação como 
administrador de crises?14 A julgar pelos últimos relatórios do FMI, essa hipótese 
não pode, infelizmente, ser descartada no médio prazo. Nessa perspectiva, portanto, 
o G20 não consegue escapar do paradoxo de que sua relevância é inversamente 
proporcional à estabilidade sistêmica internacional.

O governo brasileiro acompanhou, de forma geral, o movimento de entusiasmo e 
desencantamento com o G20. Desde a irrupção da crise de 2008 até o início de 2011, 
o Brasil participou ativamente dos trabalhos do grupo, nutrindo expectativas quanto 
à construção de novo regime internacional no campo financeiro, mais estável, mais 
institucionalizado e mais democrático – em termos de seus mecanismos de governança. 
Os símbolos desse novo regime eram: o Arcabouço (Framework) para o Crescimento 
Forte, Sustentável e Equilibrado – exercício de cooperação macroeconômica entre 
os países do G20; as negociações do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária e do 
Conselho de Estabilidade Financeira, com o objetivo de aprimorar a resiliência do 
sistema financeiro e seus mecanismos de supervisão, regulação e administração de 
riscos, que viriam a desembocar no Acordo de Basileia III, de 2010; e a reforma do 
poder de voto do FMI e do Banco Mundial, que ampliaram a participação dos países 
emergentes em seus mecanismos decisórios. Esses temas serão desenvolvidos a seguir.

A partir de 2011, contudo, os negociadores brasileiros passam a nutrir des-
confiança quanto à efetiva disposição dos principais países (Estados Unidos, China 
e Alemanha) em colaborar para os mecanismos mais profundos de cooperação. 
O debate sobre a guerra cambial representou um ponto de inflexão na posição 
brasileira: a frustração do Brasil com seus desdobramentos levou-o a adotar posição 
defensiva, buscando espaços para preservar e, se possível, ampliar sua autonomia 
para a condução de políticas econômicas domésticas. Portanto, essa postura so-
beranista não representava um princípio político ou ideológico dos negociadores 
brasileiros; era, antes, uma reação pragmática à constatação de que eram claros os 
limites à cooperação financeira internacional.

6 ÁREAS DE PROGRESSO DO G20: REGULAÇÃO FINANCEIRA E REFORMA 
DAS INSTITUIÇÕES MULTILATERAIS

Conforme mencionado, o G20 exibiu, desde a eclosão da crise financeira global 
de 2008, inventário díspar quanto ao sucesso de suas empreitadas: em algumas 
áreas, os êxitos foram significativos; em outras, prevaleceu a frustração. Serão 

14. É preciso recordar que, entre o final de 2008 e o início de 2009, se perderam alguns meses e energia diplomática 
na definição de qual grupo seria o foro precípuo de cooperação econômica.
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analisados, a seguir, quatro temas específicos: regulação financeira; reforma das 
instituições financeiras internacionais; coordenação macroeconômica; e reforma 
do sistema monetário internacional. Juntos, esses debates ocuparam boa parte das 
negociações do grupo.15 A hipótese deste capítulo é que o G20 enfrentou com 
algum êxito os dois primeiros temas, mas que os resultados dos dois últimos se 
mostraram modestos.

6.1 Regulação financeira

O tema da regulação financeira foi um dos mais importantes e extensos da agenda 
de negociações do G20 nos anos que se seguiram à crise financeira global. Não 
houve reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais que não 
dedicasse ao menos algumas horas ao assunto. Prevalecia, entre os membros do 
G20 – e em toda a comunidade internacional –, o argumento de que duas das 
principais – se não a principal – causas da crise de 2008 foram a insuficiência 
das atividades de supervisão financeira – sobretudo do setor não bancário – e a 
necessidade de exercer maior controle sobre o setor.

O Brasil sempre se apresentou, nesses debates, como um país dotado de sistema 
financeiro sólido e estável, possuidor de arcabouço moderno e eficiente de supervisão 
e fiscalização bancária. A própria estrutura institucional e normativa da regulação 
financeira brasileira contrastava com a norte-americana, cujo desenho, após a crise, 
se revelou bastante aquém dos desafios impostos pelo mercado.16 Por essa razão, a 
delegação brasileira sempre se posicionou em favor do aprimoramento da regula-
ção financeira internacional, entendendo que seus desdobramentos não afetariam 
significativamente sua própria normativa doméstica, já bastante conservadora.

A rigor, já há alguns anos, a comunidade internacional procura estabelecer 
padrões globais de regulação financeira, sobretudo na forma de adequação de 
capital. Os acordos de Basileia I (1988) e Basileia II (2004) miravam a solvência 
dos bancos, estabelecendo a exigência de manutenção de requerimentos mínimos 
de capital, calculados pelo total de ativos ponderados pelo risco, e aprimorando 
as atividades de supervisão.

Entretanto, a crise financeira global de 2008 revelava a necessidade de apri-
morar esses acordos. O Acordo de Basileia II, em particular, era objeto de duas 
ordens de críticas (Romantini, 2012). Em primeiro lugar, ele privilegiava as me-
didas microprudenciais – isto é, os requisitos e os parâmetros de determinação do 

15. Outros temas importantes, que não serão tratados aqui, são: cooperação tributária; desenvolvimento; infraestrutura; 
e financiamento do clima/subsídios a combustíveis fósseis.
16. É certo que colaborava, para a estabilidade do sistema financeiro brasileiro, não apenas a qualidade das agências 
fiscalizadoras – sobretudo, o Banco Central do Brasil (BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) –, mas também 
a própria natureza de sua economia, cuja participação do crédito bancário no produto interno bruto (PIB) era muito 
inferior à de seus parceiros desenvolvidos.
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risco individual das instituições financeiras. A crise de 2008, contudo, trazia para 
o primeiro plano das preocupações dos supervisores a questão do risco sistêmico, 
principalmente a possibilidade de que comportamentos econômicos racionais 
por parte de cada instituição, tanto nos momentos de euforia como nos de crise, 
resultassem em problemas para o sistema como um todo. Nessas circunstâncias, 
medidas macroprudenciais seriam não apenas desejáveis, mas também necessárias. 
Entre outras medidas, recomendava-se a regulação financeira anticíclica, para fazer 
face ao caráter pró-cíclico dos negócios do setor financeiro.

A segunda ordem de críticas ao Acordo de Basileia II relacionava-se à insufi-
ciência de regulamentos quanto à exigência de liquidez mínima para as instituições 
financeiras. Toda a estrutura do acordo assentava-se sobre os requerimentos de 
capital, privilegiando, portanto, os aspectos de solvência. A crise de 2008, porém, 
evidenciara as enormes restrições de liquidez sistêmica a que estava sujeito o 
mercado, que não parecia dispor de oferta suficiente nos momentos mais críticos, 
exigindo a ação tempestiva dos bancos centrais.

O aprimoramento das regras de Basileia II, que viria a culminar no Acordo 
de Basileia III, em dezembro de 2010, foi certamente possibilitado pela ação ri-
gorosa do G20. Ao longo de 2009 e 2010, os ministros de Finanças e presidentes 
de bancos centrais do G20 foram estabelecendo os contornos da reforma, que era 
detalhada pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária.

A reforma, como se sabe, enfrentou vários dos problemas oriundos de Basi-
leia II. Os padrões de capital dos bancos foram reforçados, aprimorando tanto a 
quantidade como a qualidade do capital bancário e aumentando a resiliência do 
sistema financeiro (FSB, 2010). Também foi aprovada a introdução de dois amor-
tecedores (buffers) de capital, com o objetivo de mitigar o caráter pró-cíclico do 
crédito bancário. Esses amortecedores devem ser acumulados durante os períodos 
de alta, de forma a serem utilizados durante os momentos de estresse. Tratou-se 
ainda de introduzir uma taxa de alavancagem como medida suplementar aos re-
querimentos de capital. Dada a complexidade dos arranjos, foi estabelecido longo 
cronograma de implementação, que terminará em 2019.

Também é interessante notar o estabelecimento de padrões globais mínimos 
de liquidez, tornando os bancos mais resilientes a turbulências de curto prazo nas 
janelas de financiamento e reduzindo a necessidade de intervenções emergenciais 
das autoridades monetárias. Os acordos gestados no G20, entretanto, não se 
limitaram à adequação de capital e liquidez dos bancos. Também houve progressos, 
ainda que mais modestos, na regulação das atividades não bancárias, com maior 
atenção às operações de derivativos de balcão e ao shadow banking system. Assim, 
por exemplo, na Cúpula de Pittsburgh (setembro de 2009), os líderes do G20 
determinaram que, até o final de 2012, todos os contratos de derivativos de balcão 
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deveriam – embora em alguns países ainda não o foram devidamente – ser tran-
sacionados nas bolsas ou nas plataformas eletrônicas de negócios, além de serem 
compensados nas câmaras oficiais, com o intuito de oferecer maior transparência 
a essas operações. Também se avançou em outras áreas, tais como a convergência 
dos padrões internacionais de contabilidade e os limites às remunerações dos altos 
executivos das instituições financeiras.17

Discussão específica que se arrastou por vários anos no G20 foi o tratamento 
das instituições financeiras sistemicamente importantes, também conhecidas como 
grandes demais para falir (too big to fail). O problema é bastante conhecido: por 
suas dimensões e sua relevância sistêmica, essas instituições, quando em situação 
de falência, contam com o resgate financeiro dos governos, os quais, temerosos dos 
efeitos em cascata, hesitam em deixá-las à própria sorte. A partir da crise de 2008, 
os membros do G20 passaram a debater a regulação específica a que deveriam ser 
submetidas as instituições financeiras sistemicamente importantes, justamente para 
evitar esse problema de risco moral. Em novembro de 2015, por ocasião da Cúpula 
de Líderes de Antália (Turquia), foram aprovados dois documentos,18 que, uma vez 
implementados pelas jurisdições nacionais, representarão progresso relevante no 
tratamento da matéria. Mas não interessa para o âmbito deste capítulo analisar os 
detalhes técnicos dessas iniciativas; o importante aqui é indicar o papel relevante 
desempenhado pelo G20 para o bom andamento das discussões.

Uma das motivações mais importantes a explicar os acordos internacionais 
de regulação financeira é a prevenção contra o fenômeno da arbitragem regulató-
ria, expressão conferida à tendência dos agentes do mercado de buscar, em cada 
atividade, as jurisdições menos restritivas e menos onerosas para os negócios. Os 
resultados da arbitragem regulatória são a flexibilização generalizada das normas 
– pois, em seu temor de afugentar capitais, cada país procurará acompanhar, ao 
menos parcialmente, seus concorrentes mais amigáveis ao capital – e, eventualmente, 
o aumento do risco sistêmico. É preciso, portanto, garantir padrões mínimos de 
regulação aos quais todas as partes devem se adequar. O G20 foi, nesse sentido, 
um foro bem-sucedido de construção de consenso entre pares.

Ainda é objeto de discussão o real alcance da reforma de regulação financeira 
patrocinada pelo G20 – para alguns, o sistema estaria caminhando lentamente de 
volta ao business as usual (Helleiner, 2014), o que significa a possibilidade de novas 
crises globais no horizonte. Tampouco se deveria pensar que a reforma trouxe apenas 
benefícios. O Brasil, por exemplo, vem alertando para algumas de suas consequências 

17. Alguns analistas e autores são mais céticos quanto aos progressos da regulação financeira, em geral, e da regulação 
das atividades não bancárias, em particular. Ver, por exemplo, Helleiner (2014).
18. Padrão Internacional Comum para a Capacidade de Absorção de Perda Total para os Bancos Globais Sistemicamente 
Importantes; e Requerimentos do Conselho de Estabilidade Financeira para Absorção de Perdas Maiores para os Bancos 
Globais Sistemicamente Importantes.
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indesejadas; em particular, a maior aversão das instituições financeiras à tomada de 
risco em operações de longo prazo em países em desenvolvimento, o que poderia 
comprimir o financiamento de projetos de infraestrutura.

6.2 Reforma das instituições financeiras multilaterais

O tema da reforma das instituições financeiras multilaterais foi prioritário para o 
Brasil, ao menos entre 2008 e 2012. A partir da eclosão da crise, o país notabilizara-se 
por defender a maior participação dos países emergentes nas instituições financeiras 
internacionais. No mais abrangente e completo volume sobre a história do G20 
encontrado na literatura (Kirton, 2013), quase todas as referências específicas ao 
Brasil nesse período são dedicadas ao tema da reforma da governança.19 No docu-
mento de nove páginas circulado aos demais membros do G20 antes da Cúpula de 
Washington, o Ministério da Fazenda do Brasil dedicava cerca de metade do texto 
ao assunto, em pé de igualdade com o tema da regulação e da supervisão dos mer-
cados financeiros – que constituía o objeto central do encontro. Desde o início das 
negociações, o Brasil deixou claro que não aceitaria qualquer pacote de iniciativas 
que não incluísse a maior democratização das instituições financeiras multilaterais.20

O termo da reforma das instituições financeiras multilaterais engloba vários 
aspectos, dos quais o mais conhecido é a reforma do poder de voto no FMI e no 
Banco Mundial. As negociações do último realinhamento de poder de voto nesses 
organismos foram concluídas em outubro de 2010, em reunião de ministros das 
Finanças do G20 em Gyeongju, na Coreia do Sul, e ratificadas pelos líderes por 
ocasião da Cúpula de Seul algumas semanas mais tarde. Como se sabe, a reforma 
foi favorável aos países emergentes e em desenvolvimento – embora em um grau 
menor do que o inicialmente pretendido: seu poder de voto, no FMI, aumentou 
de 39,4% para 44,7%; e, no Banco Mundial, subiu de 42,7% para 47,2%. O 
Brasil foi um dos países mais beneficiados, dado que seu poder de voto passou de 
1,37% para 2,22% no FMI e de 2,07% para 2,23% no Banco Mundial. O Brasil 
é atualmente o 10o maior país no FMI e o 12o no Banco Mundial.

O aumento do poder de voto dos países emergentes nas estruturas de gover-
nança das instituições de Bretton Woods respondia às transformações do sistema 
econômico global, dado que o dinamismo dos países em desenvolvimento vinha 
sendo, há vários anos, superior ao dos desenvolvidos.21 A crise de 2008, cujo epicentro 

19. Outro tema caro ao Brasil, a que John Kirton (2013) também faz várias referências, era a dimensão social da crise 
e seus impactos sobre o emprego.
20. Mesmo depois de aprovado o pacote de reformas, em novembro de 2010, a demora em sua efetiva implementação, 
motivada pela hesitação do Congresso norte-americano em ratificá-la, provocou, por alguns anos, como demonstração 
de contrariedade, a recusa do Brasil em assinar acordo bilateral de aumento de recursos do FMI.
21. Na perspectiva dos grandes países emergentes, as reformas de 2010, embora bem-vindas, foram insuficientes, pois 
ainda se registra descompasso entre o peso econômico dos países em desenvolvimento na economia mundial, por um 
lado, e seu poder de voto nos organismos de Bretton Woods, por outro.
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jazia nos Estados Unidos e, mais tarde, na Europa, reforçava o argumento. Tratava-
-se, na verdade, de modernizar os mencionados organismos, adequando-os à nova 
realidade internacional, como lembravam, na ocasião, os editoriais dos principais 
jornais do mundo ocidental. Ainda assim, foram árduas as batalhas diplomáticas. A 
resistência dos países europeus, visivelmente sobrerrepresentados no FMI e no Banco 
Mundial, exigiu grande esforço por parte dos BRICS e de outros países emergentes. 
Foi providencial, é certo, o apoio norte-americano ao realinhamento do poder de 
voto, mas o fator fundamental foi a composição do G20.

À diferença dos conselhos de diretores executivos do FMI e do Banco Mun-
dial – que contam, respectivamente, com 24 e 25 membros –, o G20 não inclui 
a Bélgica, os Países Baixos, a Suíça e os países nórdicos; portanto, a representação 
europeia é menos pronunciada no G20 que nesses conselhos. Dado esse quadro 
parlamentar, se o processo fosse liderado pelos conselhos do FMI e do Banco 
Mundial, seria menos provável lograr consenso em favor das reformas: as posições 
conservadoras dos países europeus provavelmente prevaleceriam, principalmente ao 
se considerar o comportamento similar do Japão e dos países árabes, que também 
tendem a perder poder de voto relativo com o realinhamento. Ao transferirem as 
negociações para o G20, os BRICS e outros emergentes, com o apoio dos Estados 
Unidos, colocaram-se em uma arena mais auspiciosa para a reforma, que efetiva-
mente ocorreu.22

A reforma das instituições financeiras multilaterais, contudo, não se restringia 
ao realinhamento do poder de voto dos países-membros nos organismos de Bretton 
Woods. Outras demandas também foram efetuadas, muitas delas vitoriosas a partir 
da crise de 2008. O FSF foi transformado em Conselho de Estabilidade Financeira, 
com três assentos para o Brasil, a China, a Índia e a Rússia. Além disso, o Brasil, a 
China e a Índia foram incluídos no comitê técnico da Organização Internacional 
das Comissões de Valores (International Organization of Securities Commissions – 
IOSCO); e o Brasil, a Austrália, a China, a Coreia do Sul, a Índia, o México e a 
Rússia, no Comitê da Basileia sobre Supervisão Bancária.

Ponto importante da reforma foi a reivindicação de processo claro e trans-
parente na sucessão dos cargos máximos das instituições de Bretton Woods. Por 
um acordo tácito que vigora desde a criação desses organismos, o diretor-gerente 
do FMI e o presidente do Banco Mundial foram sempre provenientes, respecti-
vamente, da Europa e dos Estados Unidos. Em desacordo com essa convenção, 
os países emergentes postulavam que a seleção desses cargos não deveria encerrar 

22. O raciocínio inverso também é verdadeiro: atualmente – este capítulo foi escrito em meados de 2016 –, estão em 
negociação novas reformas de poder de voz no FMI e no Banco Mundial. Ao contrário de 2010, desta feita, os debates 
estão sendo conduzidos em Washington, com modesta participação do G20.
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nacionalidades predeterminadas, ao contrário, deveria ser baseada no mérito; as 
declarações do G20 passaram a ecoar esses anseios.

O teste da verdade chegou antes do esperado. Em maio de 2011, o diretor-
-gerente do FMI, o francês Dominique Strauss-Kahn, renunciou inopinadamente 
ao cargo, sob alegações de assédio sexual em um hotel de Nova York, antecipando 
em mais de um ano o processo de seleção. Com o argumento de que a instabilidade 
da economia global não permitia hesitações por parte dos líderes políticos, os países 
europeus sugeriram que o período de transição fosse bastante rápido e indicaram 
para o cargo, em poucos dias, a ministra francesa das Finanças, Christine Lagarde. 
O Brasil e outros emergentes procuraram reagir; o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, transmitiu carta aos seus homólogos do G20, alertando para os riscos de 
processo apressado e reiterando a antiga demanda dos países em desenvolvimento 
por seleção baseada em mérito, não em nacionalidade. Mais tarde, o presidente do 
banco central mexicano, Agustín Carstens, também se apresentou no páreo, o que 
permitiu a abertura do processo de seleção, no qual ambos os candidatos viajaram 
pelo mundo apresentando suas plataformas.

No ano seguinte, houve o processo de seleção do presidente do Banco Mun-
dial, que se revelou ainda mais transparente. Apresentaram-se três candidatos (o 
norte-americano Jim Kim, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala e o colombiano José 
Antonio Ocampo), que permitiram inédito debate aberto sobre a estratégia e o 
futuro do Banco Mundial.

No final das contas, o resultado manteve a tradição; foram escolhidos uma 
cidadã europeia para o FMI e um norte-americano para o Banco Mundial. O 
rompimento dessa regra não será trivial, uma vez que os países desenvolvidos, 
em conjunto, detêm mais de 50% do poder de voto em ambos os organismos e, 
portanto, se estiverem de acordo, podem controlar a seleção dos cargos. O custo 
político, todavia, tem-se mostrado crescente, e o G20 cumpriu papel relevante 
para sublinhar esse aspecto da reforma da governança financeira internacional.

7 ÁREAS DE FRUSTRAÇÃO DO G20: COORDENAÇÃO MACROECONÔMICA E 
REFORMA DO SISTEMA MONETÁRIO INTERNACIONAL

7.1 Desequilíbrios globais e coordenação macroeconômica

A crise financeira global de 2008 não foi, na ocasião, atribuída apenas à insuficiência 
da regulação financeira ou à falta de legitimidade e agilidade das instituições de 
Bretton Woods. Muito se mencionava, ademais, a acumulação de desequilíbrios 
globais, cuja correção implicava maior grau de coordenação macroeconômica entre 
as grandes economias.
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Como se pode observar no gráfico 5, os desequilíbrios de transações correntes 
das maiores economias do mundo aceleraram-se significativamente na primeira 
década do século XXI, atingindo o ponto máximo justamente às vésperas da crise 
de 2008. As explicações para o crescimento dos desequilíbrios globais são várias; 
alguns enfatizam as insuficientes taxas de poupança nos Estados Unidos, e outros, 
ao contrário, preferem apontar para o excesso de poupança nos países superavitários 
(Fernandes, 2015). O fato, porém, é que uma das consequências desse fenômeno 
era a contínua expansão das reservas internacionais em dólares nos bancos centrais 
dos grandes países emergentes, sobretudo a China, o que passou a ser motivo de 
preocupação para o Tesouro norte-americano.

GRÁFICO 5
Desequilíbrios globais de transações correntes (1980-2013)
(Em % do PIB mundial)
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Fonte: IMF (2014, p. 117).

Em princípio, a acumulação de reservas em dólares pelo resto do mundo era 
uma das características do sistema monetário internacional que se desenvolveu a 
partir da virada do século, por muitos batizado de Bretton Woods 2. Nesse sistema, 
vários países, sobretudo asiáticos, voltaram – como no sistema original de Bretton 
Woods (1944-1971) – a fixar suas moedas no dólar norte-americano, evitando a 
sobrevalorização cambial que originara graves desequilíbrios na década de 1990. 
Para os Estados Unidos, o novo sistema trazia evidentes vantagens, na medida em 
que financiava automaticamente seus deficit em transações correntes. Entretanto, 
também lhes era necessária dose de cautela, pois a superacumulação de títulos do 
Tesouro norte-americano por outros países envolvia riscos – sobretudo porque, em 
Bretton Woods 2, os acumuladores de reservas não mais eram os aliados tradicionais 
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dos Estados Unidos (Europa e Japão), os quais, no segundo pós-Guerra, se preocu-
pavam em estabilizar a economia norte-americana, como nota Eichengreen (2006).23 
Portanto, não é de se estranhar que, desde meados da década de 2000, a diplomacia 
financeira norte-americana passasse a mirar a taxa de câmbio do renminbi como um 
de seus principais alvos.

Contudo, nunca foi trivial pressionar bilateralmente a China; o Poder Exe-
cutivo norte-americano tradicionalmente encontra dificuldades em conciliar suas 
críticas à política cambial chinesa, de um lado, e seus interesses mais amplos na 
relação sino-americana, de outro. Daí a necessidade de encontrar algum foro plu-
rilateral ou multilateral para cumprir essa função (Foot e Walter, 2011).

Nas décadas de 1970 e 1980, era o G7 que encaminhava o tema dos dese-
quilíbrios globais, posto que o Japão e a Alemanha – os maiores superavitários 
daquele período – eram membros do grupo. A China, no entanto, não integra o 
G7, e, na década de 2000, os Estados Unidos recorreram ao FMI para fazer valer 
seus interesses. Em 2007, o então diretor-gerente do fundo, Rodrigo Rato, logrou 
aprovar decisão que fortalecia a supervisão bilateral das taxas de câmbio. Foram 
determinados gatilhos que seriam acionados para a supervisão externa dos regimes 
cambiais, e, evidentemente, moedas com desalinhamento cambial fundamental, 
como o renminbi, estavam na mira. O governo chinês, contudo, nunca implemen-
tou a decisão de maneira efetiva, postergando deliberadamente as atividades de 
supervisão do FMI (Prasad, 2014). Era mais um sinal da incapacidade política e 
institucional do fundo de funcionar como organismo de coordenação de políticas 
macroeconômicas.

Quando, em setembro de 2009, na Cúpula de Pittsburgh, o G20 foi desig-
nado como o foro mais importante de cooperação econômica, a delegação norte-
-americana procurou lançar nova ofensiva em direção aos chineses em matéria 
cambial. Nas cúpulas anteriores (Washington, outubro de 2008; e Londres, abril 
de 2009), a China resistira à inclusão do tema dos desequilíbrios globais na agenda 
do G20; agora, porém, os norte-americanos trabalhavam mais detalhadamente a 
estratégia. A partir dos debates sobre um modelo de crescimento futuro que fosse 
menos propenso a crises como a de 2008, os norte-americanos passaram a circular 
propostas para a correção dos desequilíbrios globais. Essas propostas culminaram 
no Arcabouço (Framework) para o Crescimento Forte, Sustentável e Equilibrado.

O framework foi a tentativa mais ousada de coordenação macroeconômica 
no âmbito do G20. Trata-se de exercício contínuo de intercâmbio de informações 

23. Raciocínio similar é conduzido por Lawrence Summers, em artigo para a Foreign Policy em 2004, em que admite 
haver “algo estranho” quando a maior potência mundial é também o maior devedor mundial. Os Estados Unidos não 
deveriam aceitar – continua Summers – após finalmente deixarem para trás o “equilíbrio militar de terror” da Guerra 
Fria, uma nova versão de ameaça de destruição recíproca, consubstanciada pelas imensas reservas de dólares nas mãos 
de outros países (Summers, 2004).
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macroeconômicas – incluindo-se projeções das principais variáveis fiscais, monetárias 
e cambiais – e de avaliação mútua. O papel do FMI é de assistência aos países nesse 
processo, e não de supervisão direta – vale ressaltar que esse ponto foi uma vitória dos 
países emergentes, liderados pelo Brasil, nas negociações ao longo de 2009 e 2010.

Ao contrário da China, o Brasil nunca tivera dificuldades em debater o tema 
cambial nos foros multilaterais, inclusive porque o real brasileiro se encontrava 
claramente valorizado nesse período. O governo brasileiro, portanto, participou 
ativamente do exercício do framework, nutrindo alguma esperança de que se pu-
desse aprofundar os mecanismos multilaterais de coordenação macroeconômica. 
Diferentemente dos Estados Unidos, contudo, o Brasil avaliava que o problema 
dos desequilíbrios globais não era provocado apenas pela política cambial chinesa, 
mas também pela superexpansão dos ativos monetários do Federal Reserve e dos 
bancos centrais dos demais países desenvolvidos, que colaboravam, na perspectiva 
brasileira, para a insustentabilidade da economia global.

Assim, quando o ministro da Fazenda, Guido Mantega, cunhou a expressão 
guerra cambial, em setembro de 2010, parecia-lhe claro que os ajustes deveriam ser 
efetuados por todos, a começar pelos Estados Unidos: “a desvalorização de moedas 
internacionais, como o dólar norte-americano, traz preocupações legítimas para 
a economia brasileira” (Para Mantega..., 2010). Às vésperas da Cúpula de Seul, 
Mantega circulava carta aos seus homólogos do G20, equiparando os efeitos das 
políticas monetárias expansivas dos países emissores de moeda forte às políticas 
deliberadas de desvalorização da taxa de câmbio.

Os ruídos trazidos pelo governo brasileiro à mesa do G20, contudo, não sen-
sibilizaram as autoridades monetárias dos países desenvolvidos, que continuaram 
a exercer suas políticas com base nos interesses domésticos. Era a evidência de que 
o framework tinha encontrado seus limites: talvez nunca tivesse sido mais que um 
mecanismo de pressão sobre a China. Os debates sobre a guerra cambial (2010 e 
2011) representaram, portanto, um ponto de inflexão na atitude do Brasil em rela-
ção aos temas macroeconômicos no G20; depois deles, os negociadores brasileiros 
tomariam posições mais defensivas, em linha com o isolacionismo manifestado 
pelas maiores economias do mundo. O lançamento, em 2012, das negociações 
para o Acordo Contingente de Reservas entre os BRICS – finalmente assinado em 
2014 – foi exemplo da nova estratégia brasileira.

Como se sabe, a coordenação macroeconômica internacional não é, e nunca 
foi, um exercício trivial. Muitos são os obstáculos políticos para que grandes 
economias, em suas decisões monetárias e cambiais, levem em consideração seus 
efeitos sobre o resto do mundo. Historicamente, a coordenação macroeconô-
mica funcionou quando a integração econômica profunda já era uma realidade 
(União Europeia, por exemplo) ou em momentos isolados de grande tensão 
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(acordos de Plaza e de Louvre, na década de 1980). Apesar desses limites, a crise 
de 2008 exigia o aprofundamento da atividade de coordenação entre as maiores 
economias, tal como reconhecido pelos líderes do G20 na ocasião. Não parecia 
realista imaginar a inauguração de um novo Bretton Woods, conforme visto, 
mas era preciso fundar as bases de exercício regular de compromissos no nível 
dos países. O framework do G20 foi lançado, em 2010, com esse objetivo, mas 
seus resultados revelaram-se insatisfatórios, devido à falta de comprometimento 
das maiores economias do mundo na matéria.

7.2 Reforma do sistema monetário internacional

Desde os acordos de Bretton Woods, em 1944, estava claro que o sistema mone-
tário internacional não mais poderia se submeter aos limites impostos pela quan-
tidade física de um metal, como o ouro. Âncoras como essa eram – e continuam 
a ser – consideradas rígidas demais para acompanharem e regularem a atividade 
econômica global, e contribuíram, no passado, para a geração de crises financeiras 
prolongadas, tais como a da década de 1930. Em Bretton Woods, o ouro continuava 
a ser mencionado, mas se tentou estabelecer dispositivo engenhoso de variação de 
seu valor – que nunca foi utilizado na prática –, de modo a enfrentar o desafio 
das vicissitudes da economia internacional e evitar a camisa de força do padrão 
do século XIX. A verdade, porém, é que, de fato, o nascente sistema monetário 
internacional seria baseado em uma moeda nacional (o dólar norte-americano), 
o que se tornou mais claro nas décadas que se seguiram aos acordos, quando os 
Estados Unidos consolidaram sua hegemonia política, econômica e financeira, e 
se libertaram, eles mesmos, da obrigação de converter dólares em ouro.

Um sistema baseado em uma moeda nacional é muito mais flexível e, em 
princípio, estável do que um sistema baseado no ouro. O exercício discricionário 
da política monetária no país emissor da moeda-chave confere ao sistema interna-
cional maior adaptabilidade às circunstâncias cambiantes da atividade econômica 
mundial. O desafio, entretanto, passa a ser a confiança na autoridade monetária do 
país emissor. Quais as garantias de que dispõem os demais países de que o emissor 
da moeda-chave os leva em consideração nas suas decisões de política monetária? Em 
outras palavras, para que o resto do mundo atribua, sem turbulências, a uma moeda 
nacional o papel de moeda-chave do sistema, é necessária a percepção legítima de 
que as decisões do país emissor dessa moeda não sejam tomadas em bases egoístas 
ou introvertidas e incluam o resto do mundo em suas equações. Essa inclusão traz, 
necessariamente, custos para o país emissor, pois sua política monetária poderá ser 
eventualmente conduzida de maneira diferente do que o seria em um cenário em 
que fossem considerados somente os fatores domésticos, mas esses são justamente 
os custos inerentes ao privilégio de emitir a moeda-chave do sistema.
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Certamente, não é recente a percepção de que os Estados Unidos não apre-
sentam disposição em cumprir com sua função de estabilizador da moeda-chave 
do sistema. Ao estudar a derrocada, no período 1971-1973, do sistema de taxas de 
câmbio fixas entre os países desenvolvidos que marcara o regime de Bretton Woo-
ds, Harold James não deixa de responsabilizar o unilateralismo norte-americano:

quando, no final dos anos 1960, os Estados Unidos começaram a ver o dólar da 
mesma forma que o Reino Unido viu por muito tempo a libra esterlina, como um 
recurso nacional a ser manipulado para o favorecimento nacional, o sistema rapidamente 
entrou em colapso (...). Muitos membros começaram a considerar que o sistema não 
lhes era benéfico; ao contrário, viam-no como um mecanismo para forçá-los a se 
ajustarem e a sofrerem os efeitos da expansão monetária dos Estados Unidos. Esta 
foi a base para um ataque contra a posição “hegemônica” dos Estados Unidos, ou 
aquilo que o general De Gaulle chamou de “privilégio exorbitante”(James, 1996, p. 
591 grifo e tradução nossos).

A política monetária superexpansiva do Federal Reserve, após a crise de 2008, 
apenas acentuou essa percepção de unilateralismo norte-americano e ofereceu 
oportunidade para debater o tema. Se o Brasil trouxe à mesa do G20 o tema da 
guerra cambial, os países que enfrentaram mais diretamente os Estados Unidos 
nos debates sobre a reforma do sistema monetário internacional foram a China 
e a França.

De maneira defensiva, os chineses suscitam o tema do papel do dólar toda vez 
que pressionados a alterar sua política cambial. Em março de 2009, o presidente 
do banco central chinês, Zhou Xiaochuan, divulgou pronunciamento em que apre-
sentava as “fraquezas inerentes” do sistema monetário internacional, cuja reforma 
exigiria “iniciativa ousada” de restabelecimento de uma moeda de reserva amplamente 
aceita, nos moldes da proposta de John M. Keynes em Bretton Woods. No mo-
mento do estabelecimento do framework, por exemplo, o governo chinês procurava 
responsabilizar os países emissores de moeda de reserva pela crise global e por suas 
consequências. Esses movimentos, porém, não parecem integrar estratégia ampla e 
agressiva de questionamento do sistema, parecem mais avanços táticos, em busca de 
resultados concretos, tais como a recente decisão, em novembro de 2015, de incluir 
o renminbi como a quinta moeda a integrar a cesta que compõe os direitos especiais 
de saque do FMI – antes limitada ao dólar, ao euro, à libra esterlina e ao iene.

Desde, pelo menos, a célebre cruzada de De Gaulle contra os privilégios 
exorbitantes24 do dólar, a França procura questionar o papel da moeda norte-ame-
ricana no sistema internacional. Em novembro de 2010, os franceses assumiram 

24. A expressão privilégio exorbitante foi cunhada pelo então ministro francês da Economia, Valéry Giscard D’Estaing, 
nos anos 1960, mas é muitas vezes erroneamente atribuída a Charles de Gaulle. Procurava sintetizar o argumento 
de que, como emissores da moeda de reserva do sistema internacional, os Estados Unidos teriam a capacidade de 
sustentar elevados níveis de deficit em transações correntes e de endividamento externo e, portanto, de viver acima 
dos próprios meios.
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a presidência anual pro tempore do G20 e desde logo indicaram que a reforma do 
sistema monetário internacional seria um dos temas prioritários da agenda do 
grupo. No início de 2011, o governo francês circulou no âmbito do G20 artigos 
acadêmicos bastante críticos a um sistema internacional unimonetário, mas não 
houve avanços significativos posteriores. O agravamento da crise europeia, ao longo 
do ano, foi absorvendo as energias da presidência de Nicolas Sarkozy, cujas con-
clusões, na Cúpula de Nice (novembro de 2011), versavam apenas sobre aspectos 
menores – porém relevantes – da composição dos direitos especiais de saque, dos 
mercados de títulos em moedas locais dos países emergentes e do monitoramento 
da liquidez global.

Com o benefício da leitura retrospectiva, pode-se afirmar que, por 
resistência norte-americana, os temas da reforma do sistema monetário in-
ternacional e do papel do dólar nunca avançaram de maneira significativa 
no G20, muito menos no FMI. A realpolitik ainda parece ser a força mais 
importante a explicar os debates financeiros multilaterais, como será analisado 
nas conclusões a seguir.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise de 2008 pode ser interpretada sob diversas óticas; neste capítulo, privi-
legiou-se a leitura de que a crise foi provocada – ou, ao menos, não foi evitada –  
pela inconsonância entre a profundidade e a complexidade dos mercados finan-
ceiros internacionais, de um lado, e a debilidade dos mecanismos de governança 
internacional, de outro. A assim chamada globalização financeira exigia a cons-
tituição de aparato robusto e profundo de cooperação intergovernamental, e o 
G20 – elevado a foro de chefes de Estado a partir de 2008 – procurou corrigir 
essa insuficiência.

Nessa linha de raciocínio, a crise de 2008 pode ter sinalizado o começo do 
fim do regime financeiro internacional inaugurado em meados da década de 1970, 
a partir da derrocada do sistema de Bretton Woods. Esse sistema, como se sabe, se 
caracterizou pela livre flutuação cambial entre as principais partes envolvidas. Por 
cerca de três décadas, o regime funcionou razoavelmente bem, na medida em que 
as crises nos países ricos, embora recorrentes, se mostraram localizadas e breves. 
A cooperação esporádica entre os principais bancos centrais, normalmente sob a 
égide do G7, somada à atuação do FMI junto aos países em desenvolvimento, 
mais vulneráveis, possibilitou desempenho satisfatório da economia mundial 
naquele período.

Entretanto, o progressivo desmantelamento da regulação financeira, sobretudo 
quanto ao movimento transfronteiriço de capitais, a partir da década de 1980, 
gestava nova realidade das finanças privadas, com instrumentos extremamente 
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ágeis e complexos de crédito. Na virada do século XXI, as bolsas e as instituições 
das principais praças financeiras movimentavam volumes antes inimagináveis de 
capitais, em operações que logravam escapar dos aparatos regulatórios nacionais. 
Diante dessa realidade, era necessário às lideranças políticas oferecer nova estrutura 
de governança internacional, inclusive para estimular e pressionar pelo aprimora-
mento da regulação e da supervisão domésticas, evitando a arbitragem regulatória 
e conferindo maior sofisticação aos reguladores domésticos.

Está o G20 à altura desse desafio? Este capítulo concluiu que, em algumas 
áreas (regulação financeira e reforma das instituições internacionais), o agrupamento 
ofereceu avanços concretos e importantes, respondendo aos desafios a que se propôs. 
Em outras, porém, o desempenho foi mais modesto: analisaram-se aqui os temas 
de coordenação macroeconômica e reforma do sistema monetário internacional. 
Se o G20 pretende consolidar-se, conforme registrado na Declaração de Pittsburgh 
(2009), como o “principal fórum para a nossa cooperação econômica internacional”, 
inaugurando um novo regime, será mister exibir progressos nesses temas.

Evidentemente, o aprofundamento da cooperação internacional em torno do G20 
encontrará resistências e dificuldades. Poderá ser acusado de irrealista quem imaginar que 
as principais economias do mundo terão disposição para intensificar os mecanismos de 
governança internacional. Como convencê-las a abrir mão, ao menos em parte, de sua 
soberania monetária e fiscal? Como persuadir o governo norte-americano a reformar 
o sistema monetário internacional, atualmente baseado no dólar? Como convencer a 
China a participar de forma mais ativa na cooperação macroeconômica?

De fato, as dificuldades serão muitas, sobretudo porque, como sugere Helleiner 
(2014), o sistema internacional ainda se baseia nos Estados nacionais e, portanto, o 
fortalecimento da cooperação multilateral dependerá, paradoxalmente, de decisões 
tomadas no nível da política doméstica dos países mais poderosos.

A crise de 2008, contudo, por sua profundidade e duração, afetou a todas as 
economias desenvolvidas, incluindo os Estados Unidos. Seus custos econômicos e 
sociais foram os maiores dos últimos setenta anos. Eventos dessa natureza terminam 
por mobilizar a opinião pública contra seus efeitos deletérios. Talvez a crise de 2008 
não tenha sido severa o bastante para aprimorar de modo adequado a estrutura 
da governança financeira internacional, embora tenha certamente mobilizado as 
elites políticas em torno de importantes reformas, como visto ao longo deste texto. 
Infelizmente, talvez apenas novas crises globais – sobretudo se atingirem duramen-
te as economias norte-americana e chinesa – poderiam criar a disposição política 
necessária para o aprofundamento da cooperação internacional. Seria resposta mais 
progressista do que as alternativas de fechamento dos mercados e reversão do pro-
cesso de integração, que costumam ser acompanhadas de aumento do nacionalismo 
político. Em meados dos anos 1970, como se sabe, os Estados Unidos promoveram a 
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transformação do regime financeiro internacional, com a finalidade de preservar sua 
hegemonia, ameaçada na crise do sistema de Bretton Woods. Talvez esteja chegando 
o momento de liderarem nova mudança, com o mesmo objetivo.

De qualquer forma, o G20 – fortalecido ou não – deverá verificar mudanças 
no seu quadro parlamentar. O menor dinamismo das economias emergentes – com 
a exceção da China – subtrai-lhes o protagonismo inicial. É possível que os países 
ricos ganhem espaço, não apenas no G20, mas também em torno do G7, que já tem 
voltado a se concentrar nos temas financeiros internacionais, após anos de tibieza 
na área. Um cenário possível seria o aumento da polarização Norte-Sul no G20.

Para o Brasil, o G20 representou, conforme analisado, oportunidade inédita 
de participar dos debates e endereçar suas demandas em uma mesa que reunia as 
principais economias do mundo. Várias conquistas foram registradas em favor 
dos interesses do Brasil, que inclusive liderou algumas delas, como a reforma das 
instituições de Bretton Woods e o arcabouço sobre a administração dos fluxos 
de capitais. A partir de 2011, entretanto, o país passou para a fase de desencanto 
com as possibilidades do G20, embora continue a ser foro prioritário para sua 
diplomacia financeira.

Este capítulo também procurou vincular a autonomia e o desembaraço dos 
negociadores brasileiros no G20, nos anos após a crise de 2008, à solidez de suas 
contas externas. Até – pelo menos – 2013, os indicadores de solvência e liquidez 
do setor externo brasileiro mostraram-se altamente positivos, transmitindo sinais 
de confiança para os mercados internacionais e para os parceiros do Brasil no G20. 
O grau de investimento conferido aos títulos públicos brasileiros, em 2008 e 2009, 
pelas principais agências de classificação de risco foi o corolário dessa situação, 
inédita na história recente do país.

Ainda não parece claro se as contas externas brasileiras voltarão à situação de 
vulnerabilidade que lhes caracterizou por décadas. Até o momento (junho de 2016), 
o balanço de pagamentos e o setor financeiro doméstico têm revelado resiliência à 
recessão econômica. Os indicadores de vulnerabilidade externa, como visto, não 
se deterioraram significativamente.

A manutenção de uma diplomacia financeira ativa e soberana dependerá 
de um setor externo sólido, o qual exige, por sua vez, a retomada do crescimen-
to econômico sustentável. A diplomacia pode procurar explorar ao máximo as 
oportunidades – e as contradições, inclusive – abertas pelo sistema internacional 
e buscar com tenacidade as soluções que sejam de seu interesse; ela não pode, con-
tudo, fazer milagres. No final das contas, a superação das dificuldades domésticas 
(econômicas, políticas, sociais e ambientais) é condição sine qua non para a atuação 
consistente do país no G20.
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