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Introdução – Trilha Financeira do G-20 

Bom dia Embaixadores Ronaldo Costa Filho e Sérgio Moreira Lima! Bom 

dia a todos os envolvidos com os grupos de engajamento do G-20! Em 

nome do Banco Central do Brasil, quero deixar aqui meu agradecimento 

pela oportunidade de falar algumas palavras sobre tão distinto fórum, em 

especial sua vertente original, atualmente chamada de trilha de finanças 

do G-20. 

Conforme é do conhecimento de todos vocês, o G-20 nasceu como fórum 

econômico e financeiro no final dos anos 90, em busca de uma resposta 

rápida para as crises financeiras que se multiplicavam em inúmeros países. 

À época, percebeu-se que o debate sobre assuntos-chave relacionados à 

conjuntura econômica e à estabilidade financeira global não poderiam 

mais prescindir do diálogo direto entre países industrializados e 

economias emergentes (episódios de crise no México em 1994, Argentina 

em 1995, Coreia e Sudeste Asiático em 1997, Rússia em 1998, Brasil em 

1999, demonstram a importância de se incluir um maior número de países 

no debate econômico e financeiro internacional). Logo, pode-se dizer que 

o G-20 teve, já em sua origem, maior grau de representatividade e 

legitimidade do que muitas iniciativas anteriores, preenchendo assim 

lacuna relevante na estrutura de governança da economia e sistema 

financeiro global.  



Ainda, o Grupo desempenha papel crucial de catalisador para o avanço de 

reformas estruturais à arquitetura financeira internacional. Exemplos 

claros disso são as seguintes ações, nascidas no berço do G-20 e 

concretizadas no pós-crise de 2008/2009: adequação e fortalecimento da 

rede de proteção financeira global com o aumento de recursos e a 

redistribuição parcial do poder de voto do Fundo Monetário Internacional 

(FMI); a ampliação do número de participantes do que veio a se tornar o 

Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, da sigla em inglês), 

possibilitando a países como o Brasil um papel de destaque na discussão 

do marco regulatório financeiro global; o rompimento de antigos 

paradigmas sobre questões tradicionais, com destaque para o auxílio no 

amadurecimento de discussões sobre políticas macroprudenciais e seu 

papel complementar à política monetária; a ratificação na adoção 

internacional de princípios de restruturação de dívida; dentre outras 

reformas. 

Em suma, percebe-se claramente a participação do G-20 na raiz de 

mudanças relevantes na configuração atual da governança econômica e 

financeira global, por meio de elementos de prevenção e resolução de 

crises (o que alguns chamam carinhosamente de engenheiro e bombeiro 

do sistema financeiro global). 

No que diz respeito ao papel do Banco Central do Brasil (BCB) na agenda 

de trabalho do G-20, pode-se dizer que seus eventos principais são 

sempre atendidos pelo Presidente e Diretores do BCB, com alta prioridade 

em suas agendas, assim como quando dos eventos do BIS e do FSB. As 

áreas técnicas do BCB, por sua vez, participam de praticamente todos os 



grupos de trabalho e seminários temáticos do fórum, dos quais falarei um 

pouco em seguida.  

Os representantes do BCB muitas vezes preferem debater assuntos 

específicos no âmago do G-20, uma vez que as economias emergentes 

têm mais voz dentro do fórum e conseguem maior taxa de sucesso na 

orientação e influência sobre os debates em andamento, mesmo quando 

conduzidos em outros organismos e fóruns internacionais. É o caso, por 

exemplo, de alguns aspectos na área regulatória internacional (como 

exemplo, vale destacar que toda a discussão da implantação e efeitos das 

reformas regulatórias do setor financeiro, acordadas no pós-crise, passam 

pelo selo de aprovação dos líderes do G-20). 

No contexto atual, em que o G-20 se encontra sob a coordenação da 

Argentina, a trilha financeira do G-20 está concentrada em quatro grandes 

pilares: aumentar o nível de crescimento e inclusão das economias; 

adequar e recompor níveis de proteção financeira; reduzir desequilíbrios 

globais porventura considerados excessivos; e, como não podia deixar de 

ser, mitigar riscos. Há clara preocupação no Grupo com os recentes 

episódios de volatilidade, o que mostra que vulnerabilidades persistem e 

desafios são inúmeros para solidificar o crescimento global e torná-lo mais 

inclusivo (3,9% em 2018, segundo as projeções do último World Economic 

Outlook do FMI). 

Neste sentido, pode-se afirmar que a coluna vertebral da trilha financeira 

do G-20 é composta de cinco grandes blocos (há, também, algumas 

iniciativas menores que passarei ao largo no momento). Os dois blocos 

centrais são constituídos pelo debate econômico e financeiro contínuo 

entre economias avançadas e emergentes, realizado com auxílio 



essencialmente de FMI e FSB.  Pretende-se, nestes blocos, gerenciar os 

riscos à economia global, ao passo em que também são desejados a 

aceleração do crescimento e o aumento da resiliência do sistema 

financeiro. Como uma exemplificação dessa parceria, vale destacar que o 

G-20 e o FSB têm se concentrado no momento na conclusão das reformas 

definidas no pós-crise (Basileia III é o seu grande expoente), assim como 

na mensuração efetiva de seus impactos, se desejáveis ou nem tanto. 

Quanto aos demais blocos, estes possuem um “ownership” ainda maior 

dos países do G-20, haja vista que são coordenados por tema por grupos 

de países específicos. São eles: Framework para o Crescimento, iniciativa 

basicamente para coordenação de iniciativas que fomentam o 

crescimento dos membros (coordenação de Canadá e Índia); Arquitetura 

Financeira Internacional, iniciativa que busca melhorar a governança e o 

entendimento sobre as matérias do sistema monetário internacional 

(França e Coreia do Sul); e Infraestrutura (Brasil e Austrália), cujo objetivo 

é tornar a infraestrutura uma classe de ativos. 

É importante mencionar também que, neste ano de 2018, a trilha 

financeira do G-20 tem dedicado atenção especial para a questão da 

tecnologia e do futuro do trabalho. Ministros de Finanças e Presidentes de 

Bancos Centrais estão tentando desenvolver um entendimento mais claro 

e comum sobre a natureza e as implicações das mudanças tecnológicas. 

Não são poucas. Grandes oportunidades, como novas formas de fazer 

negócio e novas indústrias, serão acompanhadas de perto por grandes 

desafios, como mudanças no mercado de trabalho e aumento de 

desigualdade intra- e inter- países. Neste sentido, é papel do G-20 atuar 

sobre o tema, de modo que é esperado ainda para esse ano o anúncio de 



um menu de políticas opcionais que aumentem a cooperação entre os 

países e que possibilitem a distribuição dos benefícios oriundos da 

tecnologia entre todos.  

Logo, pode-se concluir que a trilha financeira do G-20 pode ter um leque 

de atuação amplo, mas em geral debruçado sobre temas de relevância e 

complexidade elevados. Seu sucesso depende de muitos fatores, mas em 

especial de um aspecto que estamos desenvolvendo aqui hoje, que é a 

coordenação. A colaboração efetiva entre as economias, avançadas e 

emergentes, é possibilitada pelo G-20, trazendo a todos maiores e 

melhores possibilidades de influenciar e compreender o debate. Façamos 

o mesmo aqui hoje. Obrigado a todos.  

 


