
Palavras do Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, Embaixador 
Sérgio Eduardo Moreira Lima, na abertura do seminário “Diálogo com 
Grupos de Engajamento do G20”, na Sala San Tiago Dantas, Palácio 
Itamaraty, em Brasília, no dia 19 de junho de 2018. 
 
 
 

Embaixador Ronaldo Costa Filho, Subsecretário-Geral de Assuntos 

Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores e Sherpa 

do G20; 

Ministro Luiz Cesar Gasser, Subsherpa do G20; 

Senhor Erivaldo Gomes, do Ministério da Fazenda; 

Senhor Diogo Nogueira, do Banco Central; 

Conselheiro César Bonamigo, Chefe da Divisão de Política Financeira 

do Ministério das Relações Exteriores; 

Caros colegas; 

Senhoras e senhores; 

 

Em nome da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), gostaria de 

dar as boas vindas a todos os participantes do Seminário “Diálogo com 

Grupos de Engajamento do G20”, uma iniciativa conjunta do 

Departamento de Assuntos Financeiros e Serviços do Ministério das 

Relações Exteriores e da FUNAG. 

 

Para compreender o que são os Grupos de Engajamento do G20, é 

preciso ter presente que o G20 é uma organização de governança “sui 

generis”, que não possui uma estrutura formal. O Grupo não conta com 

um secretariado permanente. Seu funcionamento baseia-se na rotação 

anual da presidência do Grupo, a quem cabe organizar as reuniões e 

atividades do Grupo durante o ano. O país que ocupa a presidência do 



G20 goza de relativa autonomia para decidir sobre os temas a serem 

discutidos durante seu mandato – o que implica poder decisório sobre a 

continuidade ou não de linhas de trabalho específicas –, bem como para 

decidir a quais organismos internacionais encomendará estudos técnicos 

para orientar os trabalhos do Grupo. A OCDE é particularmente 

demandada quando a presidência é ocupada por um de seus membros (11 

dos 20 países membros do G20 são membros da OCDE, além da União 

Europeia). Órgãos do sistema das Nações Unidas (UNCTAD, PNUD etc.), 

OMC, FMI, Banco Mundial e bancos multilaterais regionais também 

costumam ser demandados para esse fim. Os trabalhos do G20 estão 

divididos em dois tracks: o track de finanças, que trata de temas 

econômicos e financeiros e que, no Brasil, é coordenado pelo Ministério 

da Fazenda, e o track de Sherpas, que trata de ampla gama de temas e, no 

Brasil, é coordenado pelo MRE. 

  

São os seguintes os “grupos de engajamento do G20”: 

1. Business 20 (B20) 

2. Civil 20 (C20) 

3. Science 20 (S20) 

4. Labor 20 (L20) 

5. Think 20 (T20) 

6. Women 20 (W20) 

7. Youth 20 (Y20) 

  

Com exceção do B20, que criou um secretariado permanente, os 

demais grupos de engajamento, assim com o próprio G20, não possuem 



estrutura formal. A convocação das reuniões dos agrupamentos é 

coordenada pelo país que ocupa a presidência do G20. A despeito desse 

estreito contato entre os Grupos de Engajamento e o G20, por intermédio 

do país que ocupa a presidência do Grupo, os Grupos de Engajamento 

operam, essencialmente, de forma independente do G20. Ao longo do 

ano, realizam reuniões e eventos com vistas a debater os temas discutidos 

no G20 e a formular recomendações. As recomendações costumam ser 

transmitidas ao Grupo durante as reuniões de Sherpas, no caso do track 

de Sherpas, ou nas reuniões de Ministros da Fazenda e Presidentes de 

Bancos Centrais, no caso do Track Finanças. 

  

Partindo desse esclarecimento, o propósito do “Diálogo com os 

Grupos de Engajamento” é estabelecer contato entre os representantes 

do Governo brasileiro que coordenam os trabalhos do G20 e os brasileiros 

que atuam nos vários Grupos de Engajamento. Cabe registrar que este é o 

primeiro evento desta natureza e que, até o momento, o G20 e os Grupos 

de Engajamento vinham atuando de forma autônoma, sem contato entre 

si. O objetivo do Diálogo é, por um lado, oferecer espaço para que o 

Governo faça uma breve explanação sobre sua visão sobre o G20 (que 

será feita pelo Embaixador Ronaldo Costa), bem como para que ouça dos 

Grupos de Engajamento um relato do trabalho que eles têm realizado, 

com oportunidades para livre debate. Ao final do evento, após o 

encerramento, está prevista sessão de “networking” (das 16h00 às 

17h00), com vistas a permitir um livre “match making” entre os membros 

do governo e os participantes dos Grupos de Engajamento. 

Desejo que este seminário atinja seus objetivos. Muito obrigado. 

 


