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1. Introdução

Pedro da Motta Veiga*

Roberto Magno Iglesias*

Sandra P. Rios*

* Do CINDES – Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento

O aprofundamento da crise financeira internacional e a intensificação de seus 
efeitos sobre a economia real tornaram-se claros a partir de meados de setembro 
de 2008. Nesse ambiente de crise, os governos são chamados a adotar políticas 
fiscais e monetárias expansionistas e a implementar iniciativas de resgate de insti-
tuições financeiras e empresas.  Na agenda internacional, voltam a ganhar espaço 
o debate sobre o papel do Estado na economia e as demandas por um “novo 
multilateralismo”.

A percepção de que iniciativas de salvamento e de revisão do arcabouço regula-
tório dos sistemas financeiros nacionais seriam mais eficientes se fossem coor-
denadas e de que crescem os riscos de recrudescimento do protecionismo e de 
medidas no estilo beggar-thy-neighbour alimentou a demanda por novos meca-
nismos de cooperação.

A convocação de uma reunião do G20 em novembro de 2008, pelo então presi-
dente dos Estados Unidos, foi uma resposta a essa demanda. O interesse no envol-
vimento dos países emergentes nessas iniciativas responde não apenas ao reconhe-
cimento da contribuição que esses países possam dar para amenizar as tendências 

recessivas na economia mundial, mas também ao objetivo de mantê-los alinhados 
aos novos modelos de políticas públicas e regulamentação dos mercados financei-
ros, que poderiam resultar desse esforço. 

O Brasil foi um dos países emergentes convidados a integrar o G-20 Sua atuação 
nesse foro de governança global reflete uma matriz historicamente consolidada de 
formulação de política externa, mas também traduz a percepção governamental 
sobre os mecanismos de transmissão da crise internacional e as restrições que a 
política econômica doméstica tem para enfrentar a crise.

Décadas de hegemonia de uma visão em que as relações econômicas com o mundo 
eram percebidas principalmente como ameaça ao projeto nacional de desenvol-
vimento marcaram profundamente corações e mentes dos atores que definem os 
rumos das políticas econômicas externas do Brasil.

A partir da década atual, o amadurecimento de transformações estruturais inicia-
das nos anos 90 propiciou a emergência de interesses e visões menos defensivas 
em relação ao tema da inserção internacional do Brasil e à participação brasileira 
em negociações com países desenvolvidos. 

A consolidação do agronegócio competitivo, a integração da exportação às estra-
tégias de crescimento das grandes empresas e a expansão dos investimentos bra-
sileiros no exterior são fatores domésticos que estão por trás da emergência de 
posições negociadoras que se afastam da tradição brasileira.

Ao lado desses fatores estruturais, registre-se a crescente participação de variada 
gama de atores não governamentais nas arenas em que se definem as posições de 
negociação do Brasil em temas como comércio, meio ambiente e mudança cli-

2. A emergência do Brasil nas arenas 
econômicas globais
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mática, entre outros. Essa evolução produziu, no plano doméstico, uma heteroge-
neidade de visões e interesses que não se acomodam com facilidade na definição 
oficial do “interesse nacional” naquelas áreas temáticas. 

Há também fatores externos que “empurram” o Brasil a rever posições e interesses 
na negociação dos principais temas da agenda econômica global. Consolida-se no 
mundo a percepção de que o Brasil será um importante player da economia mun-
dial do século XXI, juntamente com os demais BRICs. Para a consolidação dessa 
percepção, concorrem o crescente peso do país como grande fornecedor mundial 
de alimentos, o elevado potencial de contribuição do país ao encaminhamento de 
questões energéticas e ambientais que ganham prioridade na agenda internacional 
(inclusive na agenda de mudança climática) e o papel central desempenhado pelo 
Brasil nas negociações multilaterais de comércio. Também contribui a constatação 
de que, embora tenha sido, nos anos anteriores à crise, o BRIC menos dinâmico 
economicamente, é aquele que apresenta o maior grau de institucionalização e de 
apego aos valores da democracia de mercado. 

Em diferentes campos e esferas da vida internacional, o Brasil vem sendo cha-
mado a participar dos processos de agenda-setting que reúnem os principais países 
desenvolvidos e um grupo limitado de emergentes. O G-20 é apenas o exemplo 
mais recente e notório desse fato. Nos últimos anos, o Brasil recebeu diversos 
sinais, vindos de diferentes partes, de que essa nova dimensão internacional do 
país foi percebida e é avaliada positivamente fora do país. O então Presidente 
dos EUA propôs uma relação especial com o Brasil na área de bio-combustíveis, 
a União Européia estendeu ao Brasil sua proposta de parceria estratégica formu-
lada anteriormente a outros BRICs e a OECD deu indicações de seu interesse em 
iniciar negociações com vista à entrada do Brasil na Organização. Além disso, o 
Brasil participa do diálogo de políticas entre o G-8 e um grupo de cinco grandes 
países emergentes (o G-5) conhecido como o Processo de Heiligendamm. 

Apesar dessas evoluções, que traduzem mudanças estruturais nas esferas domés-
tica e internacional, o posicionamento oficial do Brasil em diferentes arenas de 

negociação econômica tem mais elementos de continuidade do que de ruptura 
com o paradigma que informou a política econômica externa durante o período de 
industrialização protecionista. 

Nessa visão, o posicionamento brasileiro é definido essencialmente por uma deter-
minada percepção do “interesse nacional”. Reconhece-se internacionalmente a 
competência da diplomacia brasileira na defesa desses interesses. Para além da 
defesa do “interesse nacional” definido oficialmente, a matriz de formulação das 
políticas econômicas externas e das posições de negociação do Brasil em foros 
econômicos somente abre espaço para a idéia de coalizões entre países em des-
envolvimento (ou Sul-Sul) para fazer frente aos países desenvolvidos. Na visão 
brasileira da ordem global, atribui-se papel central à oposição Norte-Sul como 
fator explicativo dos problemas de desenvolvimento enfrentados por países como 
o Brasil, mas também dos desequilíbrios e disfunções da ordem econômica inter-
nacional vigente.

Nos últimos anos, as posições negociadoras do Brasil passaram a traduzir com 
maior intensidade essa combinação entre “interesse nacional” e “interesses dos 
países em desenvolvimento”, como o atesta a participação brasileira na Rodada 
Doha e o papel do Brasil na formação do G-20 nas negociações agrícolas. 

Nessa matriz de formulação de políticas e posições negociadoras, não há espaço 
para agendas de governança global. O caso do sistema multilateral de comércio, 
por exemplo, é eloqüente a esse respeito. Chama a atenção o contraste entre, de um 
lado, o protagonismo adquirido pelo Brasil em Doha e o papel do país na formação 
de coalizões Sul- Sul e, de outro, a timidez brasileira quando se trata de debater 
temas de governança de um regime cuja estabilidade é percebida como fundamen-
tal pelos formuladores de política externa e comercial. 

Ora, as evoluções domésticas e externas que “empurram” o Brasil a rever suas 
posturas defensivas em diferentes foros de negociação questionam precisamente 
os limites da matriz hegemônica de políticas externas. Ao participar do G-20 (o 
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atual, não o das negociações de Doha), o Brasil se insere em um órgão – informal, 
é verdade – de governança global, reunindo países desenvolvidos e em desenvol-
vimento. É tautológico, mas necessário, lembrar: os temas do G-20 são globais, 
assim como o são os da mudança climática. Para obter reconhecimento e acumular 
capital político na negociação das agendas de temas globais, a matriz de formu-
lação de políticas externas do Brasil deverá integrar a dimensão “governança glo-
bal”, ao lado do “interesse nacional”1.

1 Quanto à preferência “automática” por coalizões Sul-Sul, sua funcionalidade para orientar a atuação 
internacional do Brasil em um mundo onde as diferenças de inserção internacional entre países em des-
envolvimento se acentuam mereceria ser discutida em profundidade. 

3. A crise financeira internacional e o Brasil

Os primeiros impactos da crise se manifestaram no financiamento externo, na queda 
dos preços dos produtos de exportação e na redução da demanda externa. Estes 
fatores impulsionaram a alta da taxa de câmbio, que se desvalorizou em aproxi-
madamente 40%, saindo de valores próximos de 1,60 reais por dólar para flutuar 
em torno de 2,30 reais por dólar. A abrupta e inesperada alta do dólar teve impac-
tos negativos no mercado de derivativos cambiais para algumas grandes empre-
sas exportadoras, o que combinado com a redução do fluxo de crédito comercial 
externo, gerou fortes restrições financeiras para essas empresas e para bancos de 
porte médio e pequeno. A maioria das empresas exportadoras começou reduzir sua 
produção, em função tanto da queda dos pedidos externos quanto da diminuição da 
renovação do crédito de exportação e do desaparecimento de linhas novas.

O estresse financeiro de algumas empresas com posições nos mercados de deri-
vativos e de bancos menores associados a essas operações não se alastrou ao con-
junto do sistema financeiro pela solidez do mesmo (baixa alavancagem, reservas 
compulsórias elevadas, e baixa inadimplência) e pela pronta e correta resposta 
das autoridades monetárias no mercado de crédito e câmbio.  As políticas imple-
mentadas reduziram os requerimentos de reservas compulsórias e agilizaram as 
operações de redesconto; facilitaram os processos de fusões e aquisições de ban-
cos; permitiram aos dois principais bancos comerciais públicos adquirirem parti-
cipação acionária em instituições financeiras; aumentaram a oferta de dólares no 
mercado spot e futuro de câmbio para reduzir flutuações e evitar desequilíbrios a 
empresas com posições devedoras em dólares; e ofertaram linhas em dólares para 
substituir os mecanismos tradicionais de crédito comercial externo. 

Na visão inicial das autoridades, a crise era responsabilidade dos países desen-
volvidos e o Brasil devia procurar reduzir os efeitos que já se faziam sentir pela 
redução do financiamento externo e das exportações. Por isso tornou-se impor-
tante para o governo brasileiro discutir mecanismos de cooperação internacional 
na área do financiamento e de política comercial. 

A reação brasileira à crise internacional foi marcada pelo lento reconhecimento 
dos efeitos que ela teria sobre a economia brasileira e pela cautela na condução da 
política monetária e fiscal. Por outro lado, na arena internacional o governo brasi-
leiro foi enfático ao atribuir a responsabilidade pela superação da crise ao governo 
norte-americano e aos países desenvolvidos – em oposição aos países em desen-
volvimento, identificados como “vítimas” de uma crise produzida pelo Norte - ao 
mesmo tempo em que buscava ocupar espaço como player relevante do G-20.

A demora em reconhecer a gravidade da crise e em reagir aos seus efeitos pode 
ser atribuída ao ritmo de crescimento que se encontrava a economia brasileira.  No 
início da fase aguda da crise internacional, até o terceiro trimestre de 2008, o Bra-
sil estava crescendo a taxas próximas de 6% ao ano, o que significava expansão de 
quase 1,5% em bases trimestrais. A indústria de transformação crescia quase 7% 
ao ano, com taxas superiores na produção de bens de capital. O investimento e o 
consumo se expandiam a taxas superiores ao produto interno, o que produzia uma 
gradual redução do superávit da balança comercial.
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Mas as autoridades econômicas acreditaram, nesse momento inicial, na possibi-
lidade de manter o crescimento da economia, ainda que a taxas menores, pela 
força da demanda doméstica e pela concentração do estresse financeiro local em 
um conjunto limitado de bancos e empresas. Contribuiu também para esta visão 
otimista a percepção inicial de que a crise estaria circunscrita aos países desenvol-
vidos, que a fase mais aguda tinha acabado em outubro e que o mundo em desen-
volvimento poderia se isolar2. 

Em um segundo momento, as autoridades perceberam que a crise ia se prolongar 
mais do que o esperado e que não havia certeza sobre sua profundidade. Adicio-
nalmente, os primeiros sinais de queda da atividade acima do esperado se tornaram 
visíveis. Dado o novo diagnóstico, e apesar de as autoridades afirmarem que a 
continuidade e eventual aprofundamento do Programa de Aceleração do Cresci-
mento poderiam sustentar o nível de atividade da economia, foram anunciadas e 
executadas diversas medidas de estímulo à atividade econômica. 

Em primeiro lugar, a política monetária mudou seu curso e, posteriormente, acele-
rou-se o ritmo da redução dos juros básicos da economia. No sentido de diminuir 
os custos financeiros da economia, iniciou-se o estudo de medidas para reduzir o 
spread bancário. Em segundo lugar, foram anunciados programas de financiamen-
tos e subsídios específicos para setores como agricultura, construção civil e setor 
automobilístico. Em terceiro lugar, o governo anunciou que o BNDES passaria a 
contar com recursos adicionais para financiar o investimento e a exportação. Em 
quarto lugar, diversas medidas de desoneração e de facilitação da carga tributária 
foram postas em prática3.   

Por último, o governo anunciou a intenção de ampliar os programas de investimento 
público a nível federal e de algumas de suas empresas, assim como foi anunciado 
um programa habitacional, para construir 1 milhão de moradias até 2010.

Informações recentes indicam que o impacto da crise será maior do que o esperado 
pelo governo e por muito analistas. O PIB do último trimestre do ano passado 
caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior. Esta queda é muito alta em termos 
trimestrais e indica que muito dificilmente a economia brasileira terá crescimento 
positivo em 2009. Junto com  outros indicadores recentes de atividade, a queda do 
PIB no quarto trimestre de 2008 mostra que estaria havendo uma revisão  profunda 
dos planos de produção e investimento do setor privado.    

Frente a este quadro de aprofundamento da queda da atividade, com impactos 
significativos sobre as decisões empresariais futuras, as autoridades econômicas 
apostam no investimento público como fator de sustentação da atividade e de esti-
mulo às decisões privadas de produção e investimento. Mas essa é uma aposta 
arriscada.  Existem dúvidas sobre a possibilidade de cumprir as metas de investi-
mento do governo federal4, pois sua capacidade de execução tem sido inferior à 
planejada e porque se espera uma forte queda da arrecadação como resultado da 
redução da atividade e das desonerações fiscais concedidas a setores econômicos. 
Receitas tributárias declinantes e gastos correntes rígidos terminarão comprimindo 
o investimento público. Nesse contexto, parece difícil que o Brasil possa praticar 
uma política fiscal fortemente expansiva baseada no investimento público.

2 De acordo com palavras do Ministro de Economia, Guido Mantega, em palestra de novembro de 2008: 
“...os emergentes dinâmicos podem manter o ritmo de crescimento e não entrarão em recessão”.
3 Algumas das medidas anunciadas foram: redução do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) - Veí-
culos e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), alteração das alíquotas do Imposto de Renda,  
extensão do prazo para o recolhimento de impostos e contribuições, aceleração da devolução de créditos 
tributários, e suspensão da exigência da Certidão Negativa de Débito, por 6 meses, para empréstimos 
nos bancos públicos.   

4 O investimento do governo federal no PIB é inferior a 1% do PIB. A participação das empresas públi-
cas no investimento total da economia é significativa, mas algumas dessas empresas, como a Petrobras, 
enfrentam quedas dos seus preços de exportação e da demanda, o que pode dificultar a realização de 
investimentos.  
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A participação brasileira no G-20 reflete três características que têm marcado as 
posições brasileiras em foros negociadores internacionais: (i) capacidade para 
identificar e formular propostas compatíveis com os interesses domésticos; (ii) 
reduzido envolvimento nos debates sobre questões de governança global e (iii) 
intenso esforço por reconhecimento internacional do país como player relevante e 
como “representante” dos países em desenvolvimento. 

Como mencionado anteriormente, a crise entra na economia brasileira pela porta 
do setor externo: escassez de financiamento e queda na demanda externa por 
exportações são os principais mecanismos de transmissão.  Esses são os vetores 
que orientam a atuação brasileira no G-20: demandas de medidas de facilitação do 
acesso ao crédito comercial e reforço do discurso contra o protecionismo. 

No dia 2 de outubro, o Brasil encaminhou um documento5 ao Grupo de Trabalho 
sobre Comércio, Dívida e Finanças da OMC, chamando a atenção para as dificul-
dades enfrentadas pelos exportadores de países em desenvolvimento para acesso a 
linhas de financiamento comercial. O documento brasileiro solicita uma avaliação 
do impacto da crise financeira sobre o crédito ao comércio e que a OMC busque 
alternativas para mitigar o problema. Embora não apresente proposta específica, 
o documento coloca em dúvida a conveniência de implementar integralmente as 
regras dos acordos de Basiléia II, uma vez que estas podem ter efeitos pró-cíclicos 
no sistema financeiro internacional, com impactos eventualmente negativos sobre 
a disponibilidade de linhas de financiamento ao comércio.
 
A demanda brasileira para que o tema fosse tratado pela OMC foi apoiada por 
outros países em desenvolvimento e acabou ensejando a convocação pelo Diretor-

4. A participação brasileira no G20
Geral da instituição de uma reunião do grupo informal de especialistas de insti-
tuições fornecedoras de crédito ao comércio em 12 de novembro. O BNDES foi 
chamado a participar da reunião. Embora o papel da OMC nesta área seja limitado 
e o encontro não tenha chegado a conclusões ou recomendações específicas, a 
iniciativa ajudou a colocar o tema na agenda do G-20.

Em outra frente, o governo brasileiro adotou o discurso contra o protecionismo 
como importante bandeira nos foros econômicos internacionais. O comunicado 
da primeira reunião do G-20, em 15 de novembro de 2008, inclui uma declaração 
de rejeição ao protecionismo e o compromisso de que nos doze meses seguintes 
os países evitarão o aumento ou a criação de novas barreiras ao comércio e ao 
investimento ou a imposição de novas restrições às exportações. Os membros do 
G-20 comprometem-se a buscar, ainda em 2008, um acordo sobre modalidades de 
liberalização comercial no âmbito da Rodada Doha. 

A inclusão deste tema no comunicado do G-20 foi comemorada no Brasil e ser-
viu de estímulo aos esforços concentrados dos negociadores brasileiros para bus-
car um acordo sobre modalidades de liberalização comercial na OMC até o final 
daquele ano. Apesar disso, o governo tropeçou em duas iniciativas que confrontam 
com a bandeira que o Brasil vem defendendo. A primeira refere-se à possibilidade 
de aumentar a Tarifa Externa Comum do Mercosul para alguns produtos têxteis, 
móveis e lácteos. As demandas de elevação de tarifas para os dois primeiros pro-
dutos partiram da Argentina, mas a proposta para produtos lácteos foi apresentada 
pelo Brasil. As propostas não foram aprovadas na Reunião de Cúpula do Mercosul 
em dezembro de 2008, mas continuam na agenda do bloco. A elevação de tarifas 
de importação, ainda que seja compatível com a OMC, seria uma violação aos 
compromissos assumidos em novembro.

A decisão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de 26 de 
janeiro de 2009, de exigir licenças prévias nas importações para cerca de 3.000 

5 WT/WGTDF/W/39 de 6 de outubro de 2008.
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produtos que correspondem a cerca de 60% do valor total das importações brasilei-
ras gerou controvérsia ainda maior. Tendo desagradado a outras áreas do governo 
e tendo sido alvo de reações fortemente negativas de empresas brasileiras e de 
outros países e organismos internacionais, a decisão foi revogada três dias depois, 
sem que tivesse chegado a ter efeito prático.

Não está claro de onde partiu a decisão e se esta havia sido articulada entre os 
vários ministérios da área econômica, mas o episódio deixou claro que se reduziu 
o espaço para a adoção de medidas protecionistas ad hoc no Brasil. As repercus-
sões fortemente negativas no âmbito interno e internacional causaram mal-estar no 
Palácio do Planalto, que terminou por capitalizar de forma positiva a decisão de 
reverter a adoção da medida. Dias depois, o Brasil era citado pelo Diretor-Geral da 
OMC, Pascal Lamy, como modelo de resistência ao protecionismo.

Se as iniciativas descritas acima refletem o empenho em defender condições 
favoráveis ao setor externo da economia brasileira, na preparação para a segunda 
reunião do G-20, que acontecerá em Londres em 2 de abril, o governo brasileiro 
concentrou sua atuação na busca por mais espaço nas instâncias decisórias mun-
diais e na coordenação de interesses com países em desenvolvimento. 

Como preparação para a reunião de ministros de finanças e economia e presidentes 
de bancos centrais do G-20, realizada em Horsham, Inglaterra, em 14 de março, 
o Brasil convocou, na véspera, um encontro de representantes dos BRICs com o 
objetivo de coordenar posições nos principais temas. A declaração final do encon-
tro teve como principal ênfase o consenso de que os quatro países não vão aportar 
recursos adicionais ao Fundo Monetário Internacional (FMI) enquanto a insti-
tuição não for reformada para permitir maior participação do grupo. A articulação 
produziu algum resultado – na reunião ministerial do dia seguinte foi anunciado o 
consenso entre os 20 países para a antecipação do prazo previsto para a reforma do 
FMI de 2013, como previsto na última reunião do G-20, para 2011.

Em outros temas da agenda do G-20, como metas para expansão dos gastos fis-
cais para a retomada do crescimento ou para a reforma do sistema financeiro 
internacional, o Brasil continua tendo dificuldades para contribuir. A postura tem 
sido a adoção de posições conservadoras, que têm, em geral, o objetivo de evitar 
compromissos que possam reduzir a margem de manobra do país para adotar 
políticas autônomas. 

A agenda do G-20 nessa área não é trivial e não se pode esperar que um país como 
o Brasil possa se comprometer com metas específicas de expansão do gasto fiscal, 
por exemplo. Menor ainda será a contribuição financeira do país para fundos inter-
nacionais. Mas parece estar ficando claro que será crescente a exigência externa 
de que o país mantenha coerência entre as políticas domésticas e as declarações ou 
posições defendidas nos foros internacionais.
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A reação brasileira à crise internacional foi marcada pelo lento reconhecimento 
dos efeitos que ela teria sobre a economia brasileira e pela cautela na condução da 
política monetária e fiscal. Na arena internacional o governo brasileiro foi enfático 
ao atribuir a responsabilidade pela superação da crise ao governo norte-americano 
e aos países desenvolvidos – em oposição aos países em desenvolvimento, identi-
ficados como “vítimas” de uma crise produzida pelo Norte - ao mesmo tempo em 
que buscava ocupar espaço como player relevante do G-20.

A participação brasileira no G-20 reflete três características que têm marcado as 
posições brasileiras em foros negociadores internacionais: (i) capacidade para 
identificar e formular propostas compatíveis com os interesses domésticos; (ii) 
reduzido envolvimento nos debates sobre questões de governança global e (iii) 
intenso esforço por reconhecimento internacional do país como player relevante e 
como “representante”  dos países em desenvolvimento. 

A participação em um grupo com uma agenda ambiciosa como a do G-20 não é 
trivial para um país como o Brasil, que tem limitações de ordem macroeconômica 
para mobilizar recursos fiscais no enfrentamento da crise e para contribuir para 
fundos internacionais.  Mas será crescente a exigência externa de que o país man-
tenha coerência entre as políticas domésticas e as declarações ou posições defen-
didas nos foros internacionais.

5. Comentários finais


