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Queridos delegados,  

Estamos honrados com a oportunidade de participarmos do UFRJMUN 2019 como seu 

secretariado. É uma honra para nós passarmos esses dias ao lado de pessoas brilhantes como 

vocês, que nos dão a certeza de que os desafios propostos pelo nosso comitê serão bem 

enfrentados.  

Sendo você um veterano ou não na comunidade de modelos de simulações econômicas, 

queremos te dar as boas-vindas e lhe afirmar que, desde já, nos prontificamos a lhe ajudar da 

melhor forma possível. Os temas escolhidos para esse ano são de extrema importância e possuem 

uma enorme implicação no mundo que vivemos hoje. Esperamos que todos vocês se sintam 

inspirados em discutir a retomada do crescimento, a reforma do sistema financeiro e as questões 

comerciais que envolvem esse contexto da crise de 2008. Ao longo desses dias pretendemos 

compartilhar conhecimentos, amizades e momentos que serão levados para a vida toda.  

Informamos que devido a dinâmica do G20, a mesa do nosso comitê será composta pelo próprio 

secretariado, composto pelos diretores do comitê. Isso ocorrerá porque nas reuniões do G20 a 

mesa é composta pela “troika”, tríade composta pelo anfitrião atual do G20, do anfitrião da 

reunião anterior e do anfitrião da reunião seguinte. No início do debate a mesa realiza a leitura 

de uma carta introdutória e no final o país anfitrião poderá, ou não, realizar um discurso de 

encerramento.  

Os membros do comitê do G20, na condição de chefes de Estado poderão produzir os seguintes 

documentos:  

● Documentos acordados: Planos de ações, parcerias, iniciativas de 

investimento/financiamento. Cada país pode enviar um modelo de Plano de Ação (ver 

exemplo 2008 Governança financeira global, Proposta brasileira, Ministério da Fazenda do 

Brasil, 15 novembro).  

● Carta conjunta dos líderes do G20 – essa carta pode ser endereçada à Órgãos 

Internacionais. Normalmente ao Fórum Econômico Mundial, FMI, dentre outros. A carta 

pode enfatizar algum objetivo ou recomendar outras ações para as próximas reuniões do 

G20. Ver modelo no arquivo “Carta Conjunta”.  

● Declaração Final dos Líderes  - “Communiqué". Obrigatório. ( Ver exemplo em Declaração 

dos Líderes Cúpula de Pittsburg)  
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Os modelos com exemplos desses documentos estarão disponíveis no drive do comitê. 

Recomendamos que, além da leitura desses documentos, os delegados leiam a respeito das 

cúpulas do G20 que ocorreram desde 2008, quando os líderes mundiais se reuniram em 

Washington logo após o início da crise. Desejamos a todos vocês uma ótima simulação.  

Atenciosamente, seus diretores:  

Amanda Bárbara, Ingrid Faria, João Vitor S. Almeida e Matheus Santos 
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Introdução: 

 

O ano de 2010 é de extrema importância para a recuperação da economia mundial, uma vez que 

muitos países ainda se encontram afundados nos efeitos da terrível crise financeira de 2008, que 

começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo quase que imediatamente. Diante desse 

contexto, as principais lideranças mundiais e seus ministros de Finanças se reúnem na cúpula do 

G20, em Toronto no Canadá, nos dias 26 e 27 de junho.  

Diante da crise pessoas de todos os países do globo foram afetadas. O desemprego e a pobreza 

se tornaram problemas ainda mais gritantes. Governantes estavam sendo pressionados a 

encontrarem a solução. Entre os políticos, economistas e formuladores de políticas públicas no 

geral, a discussão que pairava era sobre a necessidade de intervenção do Estado, e o grau em que 

tal intervenção deveria ocorrer.  

Criado em 1999 para responder às sucessivas crises financeiras da década de 1990, o G20 

concentra 90% do PIB mundial, 80% de todo o comércio global e dois terços da população do 

planeta. Combater as crises econômicas já está na razão de formação da cúpula dos chefes de 

Estado que se reuniu pela primeira vez em Washington, Estados Unidos, em novembro de 2008. 

As reuniões seguintes, em Londres e Pittsburgh, ambas no ano de 2009, falharam em apresentar 

resultados concretos. Por isso, o encontro do grupo dos 20 em Toronto ganha ainda mais 

importância, se consolidando solução para a urgente crise financeira. Lá os participantes poderão 

definir de uma vez por toda as estratégias mundiais de combate à crise. 
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Parte I:  

Apresentação do G20  

 

1. O G20 

1.1  História 

O G20 (Grupo dos 20) é um fórum financeiro fundado pelo G7 em 26 de setembro de 1999, com 

19 países que “representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio internacional e dois terços 

da população mundial” e a União Europeia como membros permanentes, os quais se reúnem a 

cada ano para discutir novas políticas econômicas mundiais. 

A década de noventa foi marcada por várias crises financeiras, em 1994 no México; 1997 nos 

“Tigres Asiáticos”; 1998 na Rússia, e em 1999 no Brasil. A criação do G20 foi de extrema 

importância nesse contexto de instabilidade econômica, pois outros Estados que não tinham 

participação nas tomadas de decisões econômicas internacionais, passaram a ter voz nesse novo 

fórum que atualmente fala sobre desenvolvimento e sustentabilidade. 

No início, apenas os chefes dos bancos centrais e os ministros de finanças que participavam do 

fórum, o que mudou em 2008 graças à crise que afetou todo o sistema internacional, desse modo, 

tanto os chefes de governo quanto os de Estado começaram a participar dos encontros da cúpula 

G20.   

 

1.2 G20 Toronto 2010 

Toronto foi escolhida para sediar o quarto encontro do G20 em 2010, em que os países membro, 

representantes do FMI e os presidentes do Banco Mundial discutirão novas estratégias 

econômicas para superar a crise financeira global de 2008 e novas políticas públicas para impedir 

que isso se repita no futuro. Os Estados que participarão da cúpula do G20 em Toronto terão que 

reformular o sistema financeiro mundial, focando na sustentabilidade, e considerando as 

economias emergentes.  

 

1.3 Relacionamento com outras instituições: 
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O Grupo dos 20 coopera principalmente com duas instituições econômicas e financeiras para 

promover o crescimento econômico mundial, o FMI e Banco Mundial.  

Fundo Monetário Internacional (FMI) é um organismo internacional criado em 1944 em Bretton 

Woods, e que faz parte da ONU (Organização das Nações Unidas). “O FMI trabalha para 

promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio 

internacional, promover o alto nível de emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir 

a pobreza em todo o mundo.” Além do FMI monitorar as economias de seus 189 países que são 

membros, ele concede empréstimos aos que precisam e os ajudam a como gerenciar as suas 

políticas públicas a fim de manter uma estabilidade econômica.  

O Banco Mundial é um grupo de 189 países (tanto desenvolvidos como emergentes) que foi 

fundado em 1944 nos Estados Unidos. No começo, ele realizava empréstimos aos países mais 

afetados pela II Guerra Mundial, atualmente ele oferece consultoria e conhecimento a países em 

desenvolvimento. “O Grupo Banco Mundial trabalha com governos de países, setor privado, 

organizações da sociedade civil, bancos regionais de desenvolvimento, grupos de reflexão e 

outras instituições internacionais em questões que variam de mudanças climáticas, conflitos e 

segurança alimentar a educação, agricultura, finanças e comércio.” 

 

1.4  Outras organizações internacionais que também cooperam com o Grupo dos 20:  

“Conselho de Estabilidade Financeira - FSB, Organização Internacional do Trabalho - OIT, 

Organização das Nações Unidas - ONU, Organização Mundial do Comércio - OMC e 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE. Há também 

importantes foros consultivos não governamentais que dão suporte às formulações de políticas 

pelos líderes, como o de negócios (B20), de sociedade civil (C20), trabalho (L20), instituições 

de pesquisa (T20) e juventude (Y20).” 

 

1.5 Poderes e Funções  

O G20 possui uma condição de informalidade, não possui caráter jurídico, os Estados não serão 

punidos legalmente, caso não cumpra com o que é acordado nas reuniões. Contudo, isso não 
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significa que os documentos não sejam decisórios, as decisões do Grupo dos 20 podem impactar 

nas atitudes dos seus países-membros. Desde a crise de 2008, o G20 buscou tratar de outros 

temas também importantes no sistema internacional, relacionados a sustentabilidade, 

alimentação, clima, fiscalização, dentre outros. Tem como objetivo a coordenação de políticas 

econômicas entre os membros, promover a estabilidade financeira e modernizar a estrutura 

financeira mundial. 

 

 1.6 Estrutura 

O grupo dos 20 têm dezenove países-membros, dentre eles: “África do Sul, Alemanha, Arábia 

Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, 

Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia”, e a União Europeia, 

representada pelo presidente do Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho 

Europeu. Tanto o secretariado quanto a cúpula são mutáveis, e o grupo não tem o seu próprio 

fundo, diferente do FMI e do Banco Mundial.  

As reuniões do G20 são de caráter deliberativo, ocorrem todos os anos, a presidência é rotativa, 

sendo que três países trabalham juntos para coordenar a cúpula, o país que sediou um ano antes, 

o que será a sede da reunião no ano em questão, e o que será o próximo a receber o grupo. Quem 

participa dos encontros são os ministros das finanças, presidentes do Banco Central, 

representantes do FMI, chefes de Estado e de Governo. 

 

Parte II 

Conceitos econômicos básicos 

 

2. Introdução à economia  

O presente capítulo propõe-se a oferecer uma breve introdução à economia para que os debates 

dentro do comitê possam ser realizados a partir da disseminação do conhecimento técnico 

necessário por parte dos delegados.  
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Para ilustrar a importância da desconstrução dos termos técnicos de modo a permitir o 

enfrentamento das questões de modo nu e cru, quer dizer, sem dubiedades, ambiguidades ou 

silogismos, recorde-se o seguinte fato do anedotário político nacional: querendo desqualificar o 

discurso de um adversário político, Carlos Lacerda pede uma parte, para nele mencionar a obra 

do grande economista Windows retomando o discurso, aquele que foi apartado agradeceu o 

aparte e concordou inteiramente. Disse-lhe então Lacerda: Vossa Excelência não entende nada 

de economia. Esse economista Windows não existe. Fui eu quem o inventou agora para mostrar 

que Vossa Excelência não sabe nada.  

 

2.1  Termos de comércio exterior 

Autoridade Sanitária: Autoridade que tem diretamente a seu cargo a aplicação das medidas 

sanitárias apropriadas com a legislação local própria.  

 

Alíquota: Percentual ou valor fixo que será aplicado sobre a base de cálculo para apurar o valor 

de determinado tributo. A alíquota será um percentual quando a base de cálculo for um valor 

econômico, e será um valor quando a base de cálculo for uma unidade não monetária. O uso 

mais comum, no Brasil, é na cobrança de tributos como IPVA, IPTU, IR e ICMS.  

 

Bunker surcharge (BAF): Sobretaxa de combustível adicional ao frete cobrado pelo armador 

dos embarcadores, em momentos de preços oscilantes do combustível.  

 

Commodities: A matéria-prima comercializada no mercado internacional. 

 

Órgãos anuentes na importação: Um órgão anuente tem, entre suas obrigações, a função de 

analisar licenças de importação registradas pelos importadores no SISCOMEX, respeitadas suas 

respectivas competências.  
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Inflação 

 

Um fenômeno que ocorre na economia quando o preço dos bens aumenta implicando na 

diminuição do seu poder de compra. As principais causas para o aumento da inflação são: 

capacidade de produção no limite, choque de contração da oferta, variação cambial, exportação 

de inflação e memória inflacionária.  

 

Capacidade de produção no limite: Refere-se a aproximação entre a oferta agregada e a 

demanda agregada da economia de um país. Quando o consumo interno de um país fica muito 

perto de sua capacidade produtiva, os empresários podem ver incentivos para aumentar os 

preços.  

 

Demanda agregada: A demanda total de bens e serviços numa dada economia para um 

determinado momento e nível de preços.  

 

Choque de contração da oferta: Ocorre quando algum imprevisto causa queda brusca no 

volume de produção de determinado bem.  

 

Memória inflacionária: A inflação passada também pode alimentar reajustes de preços no 

presente. Relacionada a cultura da indexação da economia.  

 

Taxa de Juros 

 

O valor cobrado pela remuneração do capital transferido temporariamente das mãos do seu 

proprietário (rentista) para tomador que se propõe a remunerá-lo.  

 

Câmbio 
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Taxa de câmbio: Forma-se primeiro no mercado futuro e é transmitida arbitrariamente para o 

mercado à vista.  

 

Overshooting cambial: Ocorre quando os agentes econômicos retornam progressivamente à 

taxa de câmbio de equilíbrio, a longo prazo. A que os fundamentos macroeconômicos apontam. 

Surge devido à incapacidade de antecipação correta da taxa de câmbio a longo prazo.   

 

Cupom cambial: Definido como a diferença entre a taxa de juros interna e a expectativa de 

depreciação da taxa de câmbio do país.  

 

Doença holandesa: Um conceito econômico utilizado para explicar a aparente relação entre a 

exploração de recursos naturais e o declínio do setor manufatureiro. O economista Luiz Carlos 

Bresser-Pereira explica como uma falha de mercado fundamental que se origina na existência de 

recursos naturais ou humanos baratos e abundantes que mantém a taxa de câmbio sobreapreciada 

impedindo a produção de bens comercializáveis usando a tecnologia; um obstáculo ao 

crescimento do lado da demanda agregada. Em países que sofrem da doença holandesa, além da 

taxa de câmbio vigente, há duas taxas de câmbio de equilíbrio: a taxa de câmbio de equilíbrio 

corrente e a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Por sua vez, uma taxa de câmbio 

sobreapreciada impede que empresas modernas e eficientes do país em desenvolvimento tenham 

acesso ao mercado internacional.  

 

Taxa de câmbio de equilíbrio corrente: a taxa, que equilibra intertemporalmente a conta 

corrente do país, em torno da qual a taxa de câmbio nominal deverá flutuar sem sofrer 

interferência da entrada e saída de capitais. 

 

Taxa de câmbio de equilíbrio industrial: a taxa que torna competitiva empresas produtoras de 

bens e serviços comercializáveis internacionalmente, por sua vez, a taxa de câmbio em torno da 
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qual deveria flutuar a taxa nominal de câmbio. A taxa de câmbio competitiva do país que ele 

deve buscar para se desenvolver.  

 

Sudden stop: uma parada repentina de financiamento externo definida como uma súbita 

desaceleração dos fluxos de capitais privados para as economias emergentes e, 

consequentemente, uma reversão acentuada de grandes déficits para déficits menores ou 

pequenos superávits.  

 

Crowding-in: uma consequência do aumento da atividade econômica, originando-se 

oportunidades para empresas obterem maior lucratividade. Assim, o setor privado precisa 

satisfazer às necessidades do consumidor.  

 

Crowding-out: uma consequência do aumento da taxa de juros e da diminuição de 

investimentos privados que é causada, indiretamente, pelo aumento dos gastos públicos causado, 

por sua vez, pela intenção do governo em estimular a economia. Desta forma, o efeito crowding-

out aumenta proporcionalmente ao PIB e surge uma armadilha de liquidez, conceito apontado 

pela primeira vez por John Maynard Keynes; uma situação em que a taxa de juros se encontra 

em 0% ou muito próxima a isto.  

 

Balanço de pagamentos  

 

Método de contabilidade nacional utilizado para análises macroeconômicas sobre a capacidade 

de um país fazer comércio com o resto do mundo. Estruturado, por sua vez, para registro das 

transações correntes, operações de capital e operações financeiras. 

 

Curva de Phillips: A teoria foi desenvolvida pelo economista A. W. Phillips a fim de explicar 

a economia no período entre 1861 e 1957 no Reino Unido. Nela, afirma-se o fato da inflação 

ser o inverso do desemprego, ou seja, um trade-off entre inflação e desemprego. Logo, o gráfico 

é representado como uma parábola. Para o economista Phillips, a inflação é afetada pelo 
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aumento do custo marginal das empresas, que podem ser causados pelo aquecimento da 

economia.  

 

Parte III 

Tópicos de discussão para o G20 2010 Toronto 

3.1 Tópico A. Políticas para a retomada do crescimento sustentável e reforma do sistema 

financeiro internacional.   

 

Panorama inicial e causas da crise: o mecanismo do colapso 

Em 2008, o mundo vivenciou a maior crise do capitalismo desde 1929. A falência do Banco 

Lehman Brothers na madrugada de 15 de setembro de 2008 foi o marco que decretou a enorme 

recessão que assolou a economia global nos anos seguintes. O fato foi o expoente dos sinais de 

fragilidade que o sistema financeiro global já demonstrava por um bom tempo. A crise, que teve 

início no setor imobiliário estadunidense, deixou mais de 20 milhões de pessoas sem casa no 

país e, posteriormente, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo ficaram 

desempregadas. A origem do problema se deu a partir da imprudência no sistema financeiro – 

sobretudo nos Estados Unidos – aonde o risco associado ao sistema chegou a níveis alarmantes. 

Bons resultados na economia e os juros baixos incentivaram a concessão de crédito que passou 

a ser usada de forma imprudente, principalmente no financiamento de imóveis, o que formou 

uma bolha no mercado imobiliário. Na ponta do sistema, estavam os bancos que incentivaram o 

crédito arriscado e criavam novos produtos financeiros com alto risco e rentabilidade ainda 

maior. As agências avaliadoras de risco, por sua vez, negligenciaram a fragilidade desses 

produtos – que eram lastreados em imóveis não quitados -  até que os empréstimos deixaram de 

ser pagos e os bancos começaram a tomar os imóveis como forma de executar as garantias num 

mecanismo que levou ao colapso do sistema financeiro nos Estados Unidos, e em seguida, no 

mundo. Nessa sessão iremos entender o mecanismo que desencadeou a crise mundial, 

destacando o papel dos agentes que atuaram nesse sentido.  
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O que ocorreu em 2008 foi, sobretudo, uma crise de crédito que desencadeou uma crise 

financeira sistêmica e levantou questionamentos sobre a estrutura do sistema financeiro global 

(CINTRA, 2008). Para entendê-la é necessário compreender a complexidade do sistema 

financeiro à época e como essa característica contribuiu para a amplificação dos efeitos e para 

dificultar a atuação dos agentes públicos que tentavam reverter o cenário catastrófico. Numa 

crise de crédito clássica, o somatório dos prejuízos potenciais (correspondente aos empréstimos 

concedidos com baixo nível de garantias) já seria conhecido. No entanto, as inovações 

financeiras representadas por novos produtos de investimento, como derivativos de crédito e 

outros produtos estruturados lastreados em diferentes operações de créditos – como as hipotecas, 

os chamados subprime bonds – aumentaram significativamente os riscos do sistema financeiro, 

bem como a capacidade de se prever a dimensão da crise que ocorreu quando a bolha de crédito 

imobiliário estourou. Todo esse cenário aumentou o risco sistêmico e apesar das enormes 

injeções de liquidez via políticas monetárias dos países, a liquidez interbancária persistiu restrita, 

dada a profunda desconfiança dos agentes na capacidade de solvência dos credores. Em suma o 

que ocorria era: desde 1998 os bancos americanos liberavam empréstimos para devedores que 

não tinham condições de honrar suas dívidas (chamados subprimes); para isso esses eram 

obrigados a deixar seus imóveis como garantia; em determinado momento os bancos 

transformaram essas dívidas de alto risco oriundas de um “crédito podre” em ativos financeiros 

(chamados CDOs, ou obrigações de dívida com garantia); os investidores que compravam os 

CDOs só recebiam sua remuneração com juros quando os norte-americanos -  tomadores inicias 

de empréstimo - efetuassem o pagamento; a demanda pelos CDOs era grande no mundo todo 

devido à alta remuneração prometida pelos bancos e asseguradas pelas agências avaliadoras de 

risco, o grande problema ocorreu quando os devedores não pagaram suas dívidas que estavam 

nas mãos de bancos e fundos de investimento do mundo todo, desencadeando um efeito dominó 

que levou à crise mundial.  

Um importante fator que contribuiu para colocar em xeque essa estrutura financeira frágil foi a 

interação entre bancos universais e as demais instituições financeiras, que se deu, sobretudo, nos 

opacos mercados de balcão, por meio do qual os bancos buscaram diferentes formas de retirar 
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os riscos de crédito de seus balanços com o objetivo de ampliar suas operações sem ter de 

reservar os coeficientes de capital requeridos pelos Acordos de Basiléia, acordo firmado 

inicialmente em 1988 por 100 países que possuía inicialmente duas medidas básicas: estabelecer 

uma metodologia comum para avaliação de risco de crédito e obrigar instituições financeiras a 

manterem sempre um índice mínimo de capital depositado em caixa (este comitê destaca a 

necessidade de leitura dos Acordos de Basileia firmados até o presente momento). Para se 

livrarem dos riscos de crédito os bancos passaram a realizar a emissão de títulos de créditos com 

rendimentos atrelados ao recebimento de dívidas devidas pelos tomadores de empréstimo (o caso 

dos CDOs descrito anteriormente). Essas emissões só eram possíveis devido a existência de 

agentes que assumiam a contraparte dessas operações, ou seja, aqueles que comprovam os 

créditos podres. Tais agentes integravam a chamada global shadow banking system ("sistema 

bancário global na sombra" ou paralelo). Integravam esse sistema todos aqueles agentes 

financeiros que atuavam como bancos sem seguir as regras do Acordo de Basileia, portanto, não 

tinham acesso aos mecanismos de segurança dos bancos em caso de crise, como as linhas de 

empréstimo de última instância, reservas de capital e o redesconto. Na prática esses agentes eram 

os fundos de investimento, fundos private equity, hedge funds, fundos de pensão e no caso dos 

Estados Unidos, bancos regionais especializados em créditos hipotecários.  

Uma vez que o mecanismo que levou à crise foi amplamente exposto, iremos agora explicitar os 

efeitos e as consequências desse fenômeno que ocorreu em 2008.  

Efeitos e consequências: recessão e desconfiança 

Como foi exposto acima, os primeiros a serem afetados pela crise foram os hipotecários 

devedores que perderam suas casas. Em seguida, veio a falência dos bancos integrantes do global 

shadow banking system, e por fim, os bancos privados. De acordo com a Federação Mundial das 

Bolsas de Valores, a desvalorização da riqueza acionária global somou US$ 29,5 trilhões entre 

outubro de 2007 e outubro de 2008. Segundo o Banco da Inglaterra, os bancos ingleses 

registraram perdas com marcação a mercado da ordem de £ 10 bilhões ao mês, entre maio e 

outubro de 2008, somando £ 122,6 bilhões. Nos Estados Unidos, Reino Unido e área do euro, as 
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perdas com marcação a mercado atingiram US$ 2,8 trilhões. No entanto, por se tratar de uma 

crise bancária com características bem distantes das crises no balanço de pagamentos – muito 

comuns nos países em desenvolvimento, os quais tentavam sustentar seu crescimento com base 

no déficit nas contas correntes e endividamento externo (BRESSER-PEREIRA, 2009) – os 

efeitos reais da mesma não ficaram limitados ao sistema financeiro. Segundo dados do FMI, o 

crescimento do PIB mundial que era de 5% ao ano entre 2006 e 2007, caiu para 2,2% em 2009. 

Nesse último ano, as economias avançadas deverão apresentar queda no Produto Interno Bruto 

(PIB) de 0,3%. A média da taxa de crescimento dos países em desenvolvimento cairá de 8%, em 

2007, para 5,1%. O dinamismo do comércio internacional também aponta para um acentuado 

arrefecimento, caindo de 7,2%, em 2007, para 2,1%, em 2009. (ver tabela I). 

 

Retirada em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002008000300003&script=sci_arttext 

Muitos na época comparavam a crise de 2008 com a de 1929, alguns até consideravam que a 

mais recente poderia ter efeitos maiores. Porém, um fator diferencial foi determinante para 

controlar os efeitos nefastos da crise de 2008: a atuação imediata dos governos. Nota-se que os 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002008000300003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002008000300003&script=sci_arttext
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Estados assumiram a responsabilidade pela defesa das instituições financeiras e passou a atuar 

para garantir a liquidez, garantir integralmente os depósitos e reduzir as taxas de juros de suas 

economias. Destaca-se a decisão de o governo americano disponibilizar US$ 2,25 trilhões, sendo 

US$ 1,5 trilhão para garantir novas dívidas emitidas pelos bancos (método chamado quantitative 

easing, pelo qual o Banco Central estadunidense garante a compra de títulos de bancos privados 

para reduzir as taxas de juros e aumentar a oferta de moeda), US$ 500 bilhões para garantir os 

depósitos nos fundos mútuos e US$ 250 bilhões para capitalizar os grandes bancos3. O Banco 

Central americano (Federal Reserve) aumentou ainda para US$ 900 bilhões seus acordos de 

troca de moedas com dez bancos centrais (Austrália, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Nova 

Zelândia, Japão, Noruega, Suécia, Suíça e Banco Central Europeu) para ampliar a liquidez em 

dólares nos principais centros monetários4. Os países da União Europeia (Alemanha, França, 

Holanda, Espanha, Áustria, Portugal, Reino Unido e Suécia) e a Noruega, por sua vez, 

disponibilizaram US$ 2,75 trilhões para garantir as operações interbancárias. Além disso, a Itália 

anunciou disponibilizar "o quanto for necessário" e a Polônia sinalizou plano semelhante. De 

fato, a ação imediata dos Estados através da injeção de recursos públicos foi fundamental para 

impedir o colapso total da economia mundial. É importante destacar que essa ação estatal 

tipicamente keynesiana – doutrina econômica que segue os princípios elencados pelo economista 

britânico John Maynard Keynes, dentre eles o da necessidade de intervenção do Estado na 

economia -  foi uma das principais consequências da crise de 2008. Assim como ocorreu após a 

crise de 1929 com a doutrina liberal, a doutrina neoliberal que ganhou força na década de 1970 

também foi enfraquecida após a eclosão de uma crise mundial. Essa doutrina que defendia a 

eficiência perpétua dos mercados e sua capacidade de auto regulação, defendia também que a 

ação estatal era dispensável, uma vez que sua intervenção só poderia causar desequilíbrios 

econômicos. Os neoliberais também defendiam que os sistemas financeiros se autorregulassem, 

dispensando assim a atuação de órgãos estatais nesse sentido. Num contexto de crise, os adeptos 

dessas ideias perderam evidência e a intervenção estatal na economia, não apenas na regulação 

dos mercados, como também através das políticas monetárias, cambiais e fiscais passaram a ter 

enorme respaldo, da mesma forma que ocorreu após a crise de 1929 (BRESSER-PEREIRA, 
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2009). Surgiram também a necessidade de se discutir reformas no sistema financeiro 

internacional a fim de evitar uma nova crise.  

Portanto, após a crise de 2008 os Estados se viram diante de dois grandes desafios: reestabelecer 

a credibilidade do sistema financeiro e de suas instituições e atuar por meio de políticas fiscais, 

monetárias e cambiais para retomar o crescimento de forma sustentável. Nesse sentido, a 4ª 

reunião da cúpula do G20, que ocorrerá nos dias 26 e 27 do presente ano, na cidade de Toronto 

no Canadá busca alcançar soluções para esses problemas, discutindo os caminhos para a 

retomada do crescimento sustentável através de mecanismos disponíveis aos Estados, tais como: 

● Políticas fiscais e monetárias de retomada da demanda e empréstimos privados: como 

os Estados devem atuar utilizando dos recursos disponíveis para continuar 

combatendo os efeitos da crise e retomar o crescimento da melhor forma possível.  

● Discussão das finanças públicas sustentáveis: como países com dificuldades nas 

finanças públicas devem atuar e como podem ser ajudados. 

● Papel, legitimidade, credibilidade e efetividade das instituições Financeiras 

Internacionais e o Desenvolvimento: como recuperar a confiança nas instituições 

financeiras para reduzir o risco sistêmico e evitar a armadilha da liquidez.  

● Quais tipos de projetos de desenvolvimento a serem priorizados? Deverão ser 

priorizados projetos de desenvolvimento baseado no Investimento Externo Direto, na 

demanda interna, na exportação, etc. 

3.2 TÓPICO B - Papel da Organização Mundial do Comércio no combate ao protecionismo 

e da Organização Internacional do Trabalho como impulsionadores do desenvolvimento. 

História e conceito da internacionalização da produção 

Desde antes dos primórdios da teoria econômica, o comércio internacional de bens e serviços 

sempre se encontrou presente das mais variadas formas e contextos de políticas pré-econômicas 

mercantis como o metalismo, bulionismo e o colbertismo, entre outros; a favor da busca pelo 

superávit no balanço de pagamentos como fator de desenvolvimento do país. Desde então, com 

a evolução dos modelos econômicos, esse processo de integração entre as economias nacionais 

se ampliou e intensificou, resultando no crescimento de 3,58% ao ano em média de 1800 a 2009 
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dos valores de exportações globais a preços constantes, segundo dados do London Centre for 

Economic Policy Research. 

No entanto, o comércio internacional de bens e serviços se denota como apenas uma das três 

formas básicas desse processo de internacionalização da produção: o comércio, o investimento 

externo direto e as relações contratuais. Ou seja, ampliando o conceito desse fenômeno como 

quaisquer transações de um residente de um país que acessa recursos, bens ou serviços com 

origem em não-residentes. 

O comércio significa que a mercadoria (bem ou serviço) é produzida no país de origem e 

exportada, cruzando a fronteira nacional. O investimento direto representa o deslocamento da 

pessoa jurídica (empresa) – a presença comercial. Já as relações contratuais (por exemplo, 

franquias, assistência técnica, licenças, royalties, entre outros) são aquelas que regulam a 

transferência de ativos (p.e., tecnologia de produto ou processo, capacidade gerencial ou 

organizacional ou mercadológica); desse modo, é um processo de transferência de ativos dos 

proprietários, não residentes, para residentes sob a proteção de contratos. 

Portanto, a teoria moderna da internacionalização da produção incorpora o comércio, IED e as 

relações contratuais. E desse modo, o desenvolvimento desses termos vai resultar no ganho de 

participação do comércio na economia mundial a taxas de crescimento maiores que a do próprio 

PIB mundial nos períodos mencionados, elevando a relevância desse tema pelo ganho de 

participação no produto total internacional e gerando implicações e consequências que serão 

explicitadas a seguir. 

Globalização nos dias atuais e posicionamentos pró/contra o comércio 

A partir do pós-segunda guerra mundial, as taxas de comércio passaram a crescer em ritmo ainda 

mais acelerado, a 5,43% ao ano em média segundo o centro londrino, fazendo parte de uma 

grande aproximação internacional ocorrida além apenas do eixo econômico. A globalização foi 

fortemente influenciada pelas mudanças tecnológicas ocorridas na segunda metade do século 

XX, sobretudo as inovações em áreas como tecnologia da informação e comunicação (TIC) e 
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transporte, as quais contribuíram para uma dispersão da produção/montagem de componentes 

em processos produtivos integrados verticalmente em vários países e originando nas conhecidas 

Cadeias Globais de Valor (CGV), as quais diferentes firmas em distintas partes do globo 

desenvolvem um ou mais estágios do processo de produção de um produto. 

Atualmente, os termos de internacionalização da produção se intensificaram a partir dessas 

cadeias globais de valor de modo que, representando volumes comerciais bem mais elevados 

que de períodos anteriores, 60% do comércio mundial – cerca de US$ 20 trilhões – concentram-

se em bens e serviços intermediários, insumos que não sobrevivem ao final do processo de 

produção de modo a servir para a produção de outro bem ou serviço, dentre estes sendo realizado 

em 80% por meio de CGVs coordenadas por empresas multinacionais. 

Por um lado, a literatura indica que alguns países envolvidos nessas CGVs, como a China e 

outros países do Leste Asiático e Leste Europeu, têm se beneficiado com a ampliação do escopo 

e com processos de transbordamento tecnológico dessas cadeias para a economia interna. 

Diversos trabalhos sugerem que o sucesso asiático, quanto ao desempenho exportador e ao 

crescimento econômico, está relacionado à sua especialização comercial para a qual a 

participação na cadeia contribuiu de forma decisiva. O comércio, nesse caso, teria um papel de 

especialização na produção do bem no qual o país tem vantagem comparativa ou aptidão para 

produção e importar os bens os quais são comparativamente desvantajosos produzir, 

maximizando a produtividade geral da economia – principalmente por vias de economias de 

escala, alcançando o equilíbrio ótimo de menores ineficiências e elevando o PIB mundial geral. 

Por outro lado, esse movimento internacional impõe desafios para as políticas econômicas dos 

países na medida em que tem ampliado a interdependência de suas rendas às de seus parceiros 

comerciais. Além de que, no caso dos países subdesenvolvidos, a especialização da produção 

em bens majoritariamente agrários, os quais possuem maiores oscilações de preços e a tendência 

a desvalorização dos seus preços de troca frente aos bens industriais que se tornam cada vez mais 

tecnológicos e caros, torna a uma argumentação de um cenário favorável aos países centrais e 

sua perpetuação no poder econômico mundial.  
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Crise Econômica e a queda do comércio internacional 

A crise econômica ocorrida, assim como visto na seção anterior, gerou uma brutal recessão em 

1,6% do PIB mundial e gerou quase 1% a mais de desemprego mundial em 2009 segundo dados 

do Banco Mundial. 

Dentre os segmentos econômicos fortemente afetados com a crise econômica de 2008, o 

comércio internacional sofreu uma brusca queda de 17,8% no acumulado de 14 meses após a 

eclosão da crise, queda maior que a atividade econômica industrial que foi de 10,8% no mesmo 

período, na contramão da longa onda de internacionalização comercial e de investimentos 

realizada no final do século XX. 

Apesar disso, acredita-se que, diante das dificuldades para a retomada do crescimento em 

diversos países em desenvolvimento, a inserção nas cadeias globais de valor tem sido muito 

citada como uma nova oportunidade para promover uma aceleração econômica internacional. 

De modo que o comércio é uma variável aceita como uma boa aproximação do rumo da 

economia mundial nos órgãos multilaterais e influenciadora de expectativas para investimentos 

em todo o globo. 

Por isso, em um efeito de tendência a proteção da economia interna dos países, em que as 

exportações tendem a cair devido à queda do nível de renda nos parceiros comerciais e geração 

de um desequilíbrio no balanço de pagamentos, esperava-se que um dos impactos mais negativos 

da crise seria um grande retrocesso na regulamentação internacional do comércio em face da 

ressurgimento do nacionalismo econômico, com a adoção de práticas protecionistas por parte 

dos países mais afetados e impedindo a retomada dos fluxos comerciais e de investimento. 

Tornando-se, dessa forma, uma pauta prioritária da cúpula do G20 o combate ao protecionismo 

e promoção do comércio e investimento para o aquecimento das atividades econômicas globais. 

No entanto, a retomada desigual e ainda frágil das atividades econômicas em inúmeros casos, a 

permanência dos índices de desemprego em alguns países e o impacto social da crise na Europa, 

se tornaram questões persistentes e não resolvidas a respeito do papel da internacionalização da 
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produção sobre os países mais vulneráveis. Assim, discute-se medidas de impacto que 

regularizem as desproporcionalidades causadas pelas direções dos fluxos financeiros de países 

mais arriscados para os centrais de moeda mais forte, aprofundando a crise e a pressão política 

e econômica na periferia do capitalismo. 

Efeitos da crise e a discussão sobre a resolução da OIT 

Em meio a um ambiente da crise econômica mundial e as respectivas consequências significam 

que o mundo se confronta com a perspectiva de um aumento prolongado do desemprego e de 

um agravamento da pobreza e das desigualdades, o que afeta o crescimento e o desenvolvimento 

sustentável de longo prazo buscado pelo G20. 

Habitualmente, o relançamento do emprego não acontece senão vários anos após a retomada 

económica e em certos países, a simples recuperação dos níveis anteriores de emprego não será 

suficiente para contribuir eficazmente para a construção de economias fortes nem para 

concretizar o trabalho digno para mulheres e homens. 

Desse modo, a OIT propôs uma série de medidas em 2009 para responder à crise, as quais podem 

ser adaptadas às necessidades e situações específicas de cada país. E assim, contribuindo para 

uma globalização justa, uma economia mais respeitadora do ambiente e um desenvolvimento 

que crie mais emprego e empresas sustentáveis, que respeite os direitos dos trabalhadores, 

promova a igualdade entre homens e mulheres, proteja as pessoas vulneráveis, ajude os países a 

fornecerem serviços públicos de qualidade e que lhes possibilite concretizar os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio. 

Dentre as medidas propostas pela organização visando o desenvolvimento e retomada da 

economia, estão: 

1. Conceder uma atenção prioritária à proteção e ao crescimento do emprego 

através de empresas sustentáveis, de serviços públicos de qualidade e o 

desenvolvimento de uma proteção social adequada para todos no quadro 

da ação nacional e internacional atualmente em curso para contribuir para 
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a retoma e o desenvolvimento. As medidas deveriam ser implementadas 

rapidamente e de forma coordenada; 

2. Estimular o apoio às mulheres e aos homens em situação vulnerável 

fortemente afetados pela crise, incluindo os jovens em risco, os 

trabalhadores de baixos salários, baixas qualificações, inseridos na 

economia informal e migrantes; 

3. Dar primazia às medidas que visem manter o emprego, facilitar a 

mobilidade profissional e favorecer o acesso ao mercado de trabalho para 

as pessoas sem emprego; 

4. Criar ou reforçar serviços públicos de emprego eficazes e outras 

instituições do mercado de trabalho; 

5. Aumentar a igualdade de acesso e a igualdade de oportunidades no que diz 

respeito à melhoria das qualificações, à formação e ao ensino de qualidade 

para preparar a retomada; 

6. Evitar as soluções protecionistas assim como as consequências nocivas da 

espiral deflacionista dos salários e da deterioração das condições de 

trabalho; 

7. Promover as normas fundamentais do trabalho e outras normas 

internacionais do trabalho que favoreçam a retoma da atividade económica 

e a recuperação do emprego e que reduzam as desigualdades entre homens 

e mulheres; 

8. Empenhar-se no diálogo social, como o tri-partismo e a negociação 

coletiva entre empregadores e trabalhadores, que são os processos 

construtivos que permitem otimizar as medidas anti-crise tomadas para 

responder às necessidades da economia real; 

9. Assegurar que as ações postas em prática a curto-prazo sejam viáveis do 

ponto de vista económico, social e ambiental; 

10. Assegurar a criação de sinergias entre o Estado e mercado assim como 

uma regulação eficaz e eficiente das economias de mercado, incluindo um 

quadro legislativo e regulamentar que seja propício à criação de empresas, 

às empresas sustentáveis e que favoreça a criação de emprego no conjunto 

dos sectores; 

11. A OIT compromete-se, em conjunto com as outras organizações 

internacionais, as instituições financeiras internacionais e os países 
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desenvolvidos, a reforçar a coerência das políticas e a intensificar o apoio 

ao desenvolvimento aos países menos desenvolvidos, em desenvolvimento 

e em 3/10 transição, cuja capacidade orçamental e de políticas de resposta 

à crise está condicionada por uma margem fiscal e de políticas escassa. 

Tendo em vista os princípios acima mencionados, as medidas definem o quadro geral em que 

cada país pode formular um conjunto de medidas adequadas às respectivas situações e 

prioridades, variando de caso a caso. Estes princípios devem também guiar e apoiar a ação 

conduzida pelas instituições multilaterais como o G20. 

Portanto, a construção de uma agenda internacional do trabalho, com a consolidação resoluções 

concretas de investimento no emprego em si e em sua qualidade se mostram necessárias, não 

somente para a retomada como para a construção de um desenvolvimento sustentável no pós-

crise. O G20, dessa maneira, se caracteriza como um ambiente privilegiado de discussão de tais 

pontos para o combate à pobreza e estímulo ao trabalho formal. 

Parte 4 

Relatórios de Política Externa 

África do Sul 

A África do Sul está localizada no extremo sul da África Subsaariana com uma população 

estimada em cerca de 51 milhões em 2009. Historicamente território disputado por colonizadores 

europeus, em 1910 foi proclamada a União da África do Sul de domínio britânico, o qual foi 

marcada por polêmicas políticas de segregação racial como o Apartheid que duraram até o início 

da década de 1990 ao iniciar as negociações para acabar o regime e a realização de eleições 

multirraciais e democráticas em 1994, vencidas pelo Congresso Nacional Africano, sob a 

liderança de Nelson Mandela. Com relação ao continente africano, é o maior membro da 

Southern African Development Community (SADC), responsável por 80% do comércio no 

continente, e na NEPAD (Nova Parceria para o Desenvolvimento da África), possuindo um 
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importante papel econômico de liderança na busca pela expansão do comércio e relações de 

investimento internacionais. 

Com um PIB de US$ 297,2 bilhões em 2009, a economia do país, tradicionalmente, está baseada 

nos setores primários devido à abundância de riquezas minerais e condições favoráveis de 

agricultura. Os setores econômicos mais relevantes estão concentrados na Finanças (20% do 

PIB), Comércio (15%), manufaturas (13%) e o setor primário (11%). Por outra ótica, a economia 

sul-africana também possui um elevado grau de dependência do setor externo, representando 

mais de 50% do PIB ao somar importações e exportações. No entanto, desde o início dos anos 

90, o crescimento econômico tem sido dirigido pelo setor terciário, o qual inclui comércio 

atacado e varejista, turismo e comunicações, com objetivos de mover o eixo dinâmico para uma 

Knowledge-based a partir do foco em tecnologia, e-commerce e finanças e outros serviços. 

A crise financeira global teve um forte impacto na África do Sul, sendo 2008-09 a primeira 

recessão em 17 anos de forte expansão. Com uma profunda recessão de maio de 2008 a 

novembro de 2009, com quedas de mais de 10% no 1º semestre de 2009 e de 2% no aglomerado 

do ano, devido a recuperação mundial no final de 2009 e os grandes aumentos dos dispêndios 

do governo e políticas de sustento ao consumo com a criação de postos de trabalhos públicos. O 

país ainda não experimentou uma queda maior devido a não ocorrência de quebra de nenhum 

grande banco ou firmas, influenciado também pelo benefício de menores preços de petróleo 

importado e crescimento forte da indústria de construção para a preparação para a copa do mundo 

de FIFA 2010. 

 Em relação ao mercado de trabalho, o desemprego chegou a 24,3% em 2009, e com a perda de 

mais 171 mil empregos, cresceu para níveis alarmantes de 25,2% no 1º trimestre de 2010, 

agravando a desigualdade social e a miséria a uma situação crítica. A maioria dos empregos 

perdidos foram em setores intensivos de trabalho da economia (manufatura, construção, 

comércio e mineração), de modo que dos 870 mil postos de trabalho perdidos em 2009, 527 mil 

foram em categorias de baixa qualificação e em relação aos jovens, conforme dados do Tesouro 

Nacional sul-africano. 
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Com uma exportação de US$ 77,3 bilhões em 2009, apresenta uma boa distribuição de parceiros 

para exportação, reduzindo a vinculação de seu desempenho no setor externo a partir do 

desempenho de um país, tendo como seus principais parceiros comerciais de exportação: Estados 

Unidos (8,6%); Reino Unido (7,8%); Índia, China e Japão com cerca de 7% cada; e Alemanha 

(6,8%). A fragilidade das suas exportações se dá por sua pauta ser majoritariamente formada por 

produtos primários, tendo 45% das suas exportações originados do setor mineral, principalmente 

platina, diamantes, ouro, hulhas e minério de ferro; logo em seguida, o setor de automobilismo 

e de maquinário com cerca de 16%, principalmente representado por carros, centrifugadores, 

motores, entre outros; e um último setor de grande representatividade nas exportações sul 

africanas são os produtos semimanufaturados, ligas de ferro, entre outros insumos para obras 

com já algum grau de industrialização com cerca de 14%. 

Já a importação é de US$ 70,2 bilhões, seus parceiros comerciais de importação são: China 

(13%), Alemanha (9,4%), Estados Unidos (7,6%), Reino Unido (5,2%) e Arábia Saudita (4,6%). 

Um pouco mais de 25% da sua importação é de produtos de maquinário e tecnológicos, como 

aparelhos transmissores e de processamento de dados, aparelhos elétricos, transformadores, 

entre outros; 21% das suas importações são de produtos minerais como óleos de petróleo; cerca 

de 10%, relacionado ao setor automobilístico; entre outros. 

Em suma, a visão geral da política externa da África do Sul está baseada nos valores e ideais do 

Pan-Africanismo e solidariedade com o povo do hemisfério sul. Os esforços diplomáticos do 

país, desde 1994, embarcam o fortalecimento de cooperação bilaterais com os países, por meio 

do foco em crescentes exportações dos bens e serviços sul africanos, investimento externo direto 

com transferência de tecnologia para beneficiamento das indústrias e do setor mineral, 

crescimento do turismo e diversificação da economia. 

Dessa forma, a África do Sul visa consolidar as relações sul-sul (entre os próprios países 

emergentes do hemisfério sul) e reforçar sua influência multilateral a partir de organizações 

como o Fórum de cooperação China-África, o G77 e o BRICS (Brasil-Rússia-Índia-China-

África do Sul).  
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Alemanha 

Como maior economia europeia com um PIB de US$3,4 trilhões e segunda nação mais populosa 

(atrás apenas da Rússia) com cerca de 80 milhões de habitantes, a Alemanha é um membro chave 

das organizações econômicas, políticas e de defesa do continente. Para a promoção de 

crescimento e desenvolvimento econômico do continente europeu, a Alemanha liderou em 1999, 

juntamente com o apoio de outros 10 países, a criação de uma zona de livre comércio com a 

introdução de uma moeda comum, o euro, que permitiria uma maior estabilidade da região e 

integração política e econômica entre os países. Em relação ao aspecto social, é considerado um 

país desenvolvido de economia madura e diversificada, possui o 22º maior IDH do mundo com 

0,917 que está crescendo desde a reunificação dos Estados alemães. 

As reformas lançadas pelo governo do Chanceler Gerhard SCHROEDER (1998-2005), 

necessárias para a resolução do alto desemprego e baixo crescimento, contribuíram para o 

crescimento econômico forte e queda do desemprego no período na tentativa de equalização de 

desenvolvimento das antigas Alemanhas Oriental e Ocidental. Esses avanços, tais como 

subsídios do governo e flexibilização do trabalho ajudam a explicar uma maior resistência devido 

ao crescimento modesto do desemprego durante a recessão de 2008-2009, que ainda está em 

pauta na discussão. Os estímulos e estabilização de esforços iniciados em 2008 e 2009 e corte 

de impostos pela Chanceler Angela Merkel, criam a expectativa de um aumento no Déficit fiscal 

alemão de 4,1% do PIB para 2010 em um governo tradicionalmente conservador e ortodoxo a 

respeito das políticas fiscais. 

Além da grande crise, atualmente, o país, o qual possui um dos sistemas de bem-estar social 

mais fortalecidos do mundo, é desafiado pela baixa taxa de fertilidade, que são um dilema para 

o crescimento econômico de uma população economicamente ativa decrescente, e altas taxas de 

imigração. Desse modo, destaca-se uma preocupação crescente a respeito de teorias como da 

estagnação secular, em que o crescimento econômico do país chegou ao seu limite e tende a 

estabilização. 
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A Alemanha é um país com grande participação do setor externo e alta integração econômica 

internacional, com uma participação do comércio internacional acima de 50% do PIB 

(Importações mais Exportações é maior que 50% do Produto Interno Bruto), é vice-líder de 

exportações mundiais que se beneficia da força de trabalho altamente qualificada e taxa de 

câmbio mais desvalorizada do euro, tendo sido superado pela China apenas em 2009, com uma 

estimativa de US$1,04 trilhões em exportações no mesmo período, segundo a OEC. 

Os maiores parceiros comerciais de exportação da Alemanha em 2009 foram, segundo a OEC: 

França, Itália, Reino Unido e a União Europeia como um todo (69%), Estados Unidos (6,8%), 

China (4,8%), Japão (1,5%) e Turquia (1,4%), como mostra o gráfico abaixo. Os principais 

produtos de exportação na pauta alemã são relacionados a um alto grau tecnológico, 

principalmente relacionados a produção de manufaturas e de bens de capitais para a indústria, 

tais como: máquinas, aparelhos, dispositivos elétricos, circuitos, entre outros (28%); automóveis, 

aviões e veículos aéreos, dispositivos ligados ao setor (19%); fármacos, medicamentos, toxinas, 

ácidos (14%); dentre a grande pauta de exportação da diversa e 3ª mais complexa economia do 

mundo, segundo o Índice de Complexidade Econômica da OEC. 

Como uma das economias de maior integração econômica internacionais, a Alemanha também 

possui uma vasta pauta de importação de produtos, apesar do grande superávit no saldo da 

balança comercial em cerca de US$200 bilhões mesmo em meio à crise internacional. Os 

principais países dos quais a Alemanha importa seguem o mesmo padrão de suas exportações, 

com a União Europeia, principalmente França, Holanda, Itália e Bélgica, com 65%; China 

(8,7%); Estados Unidos (6%) e Japão (2,7%). As importações muito representadas também por 

maquinários, semicondutores, aparelhos elétricos (25%); produtos minerais, ferramentas e 

insumos para indústria da transformação (19,5%); automóveis e veículos aéreos (13%); entre 

outros. 

Tendo em vista a alta integração a economia internacional, o país sofreu diversas consequências 

da crise dos subprimes nos Estados Unidos, a maior desde a segunda guerra mundial. De acordo 
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com dados recém lançados, o PIB contraiu 5% em 2009, com o investimento em fábricas e 

maquinários revelando uma queda de 20%. As exportações caíram 14,7% e as importações 8,9% 

Efeitos da crise sobre a Alemanha. No entanto, devido aos incentivos fiscais, o consumo público 

cresceu 2,7% e o privado 0,4%, contribuindo para uma deterioração do orçamento que levou a 

um déficit de 77 bilhões de euros em 2009. Além disso, apesar de muito recente, compreende-

se a possibilidade de agravamento da desigualdade social no país relacionada a uma alta taxa de 

poupança que trava o consumo e sobrevaloriza o acúmulo de rendas acima da intenção de 

investimento ou consumo frente a uma possibilidade de geração de empregos e valorização dos 

salários. 

Arábia Saudita 

A Arábia Saudita é o berço do Islã e lar de seus santuários mais sagrados em Mecca e Medina. 

O Estado Saudi moderno foi fundado em 1932 e desde então tem sido regido por uma monarquia 

absolutista hereditária para seus descendentes. A partir de 2005, o Rei Abdallah Bin Abd Al-

Aziz incrementou uma grande modernização no reino, introduzindo uma série de iniciativas 

econômicas e sociais incluindo expansão do emprego e oportunidades sociais para mulheres, 

atraindo investimento externo, e aumento o papel do setor privado na economia. Além disso, o 

governo ordenou as primeiras eleições da história do país em 2005, para conselhos municipais. 

Com um PIB de US$ 429 bilhões em 2009, a economia saudita é fortemente baseada na produção 

de petróleo com forte controle governamental sobre a maioria das atividades econômicas e 

altamente dependente do setor externo em que cabe mais de 90% do PIB se considerar o 

somatório das importações e exportações e corresponde a 87% das receitas do governo. O país 

possui cerca de 16% das reservas de petróleo, é o maior exportador e possui papel de liderança 

na OPEP, cartel de países produtores de petróleo. 

O desenvolvimento econômico do país no período 2004-08 foi acima dos padrões internacionais, 

com um crescimento real do PIB de 4,4% e altos superávits fiscais de 19% na média. O boom 

se refletiu em todos os setores, especialmente o bancário, o qual se beneficiou da crescente 
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atividade econômica e alta taxa de dispêndio do governo, sendo motivo de explicação para o 

desempenho resiliente do setor na crise, que em resumo se deu por 3 fatores: taxas de 

crescimento do PIB anteriores à crise altas, queda da inflação de 9,87% a.a. para 4,4% a.a. em 

setembro de 2009 e o grande volume de reservas internacionais em mais de US$ 1 trilhão em 

2009. Dessa forma, apesar dos bancos sauditas terem sido moderadamente afetados pela 

deterioração das condições no mercado financeiro global, o mercado financeiro doméstico 

continuou a funcionar efetivamente. 

A Arábia Saudita é um país tradicionalmente superavitário no saldo de transações correntes com 

uma exportação de US$ 319 bilhões em 2009. Seus maiores parceiros comerciais de exportação 

se encontram na Ásia, sendo: China, Japão e Estados Unidos (14% cada), Coreia do Sul (11%) 

e Índia (9,8%). Com uma pauta de exportação concentrada na cadeia produtiva do petróleo em 

praticamente sua totalidade, 84% são produtos minerais, principalmente óleo bruto de petróleo; 

e de resto, cerca de 14% são relacionados a indústria química e de plástico, mais industrializados; 

ou seja, cerca de 98% das exportações estão concentrados no processo produtivo do petróleo. 

Com relação a suas importações que somaram US$89,8 bilhões, seus maiores parceiros 

comerciais são China e Estados Unidos (11% cada); seguidos de Alemanha (7,6%); Japão 

(6,4%); Índia, França, Reino Unido, Coreia do Sul com cerca de 4,6% cada. Sua pauta de 

importações é representada por 42% de produtos tecnológicos de maquinário e do setor 

automobilístico; seguidos pela importação de insumos para a indústria de construção (10%), 

como ligas de ferro, metais gerais, entre outros; e a indústria química (9%), principalmente para 

produtos como medicamentos, soros, entre outros. 

Argentina 

Com um PIB de US$ 333 bilhões em 2009, a Argentina se beneficia de seus ricos recursos 

naturais, um setor agricultor voltado para exportação e base industrial diversificada. 

O contexto econômico do país pré-crise era de um crescimento econômico sustentado no qual o 

crescimento médio entre 2003 e 2007 foi de 8,8% ao ano. A crise global começou a ter impacto 
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já no final de 2008, com o setor de produção de bens gravemente afetados – principalmente a 

construção e comércio exterior, o qual o último caiu 19% durante o primeiro semestre de 2009, 

principalmente por meio do declínio nas vendas do setor automotivo. No entanto, voltou a 

crescer no final de 2009 com a retomada do crescimento em importantes mercados exportadores 

como o Brasil e a China nos setores de manufaturas e agricultura. 

Além desses fatores, a crise foi mitigada em grande parte por meio de intervenção 

governamental, especialmente por meio de pacotes de estímulo de políticas monetárias e fiscais, 

tais como medidas fiscais e programas de suporte ao mercado de trabalho. Até o início de 2010, 

o governo argentino já distribuiu 91,7 bilhões de pesos argentinos (8,8% do PIB) em políticas 

anti-cíclicas desde o início das medidas em 2008, gastos principalmente em gastos de capitais 

(ex: planos de Infraestrutura) e incentivo ao comércio e consumo. 

Em relação ao mercado de trabalho, houve deterioração no mercado de trabalho, com um 

crescimento de 1,1% no desemprego (8,3% total) e a perda de mais de 142 mil trabalhos até o 

segundo trimestre de 2009. Mas pela rápida recuperação, já ao final de 2009 se teve uma 

recuperação com queda de 3,3%no desemprego no quarto trimestre, sendo considerado um dos 

casos de sucesso da crise frente a países ainda em dificuldade. As principais medidas de suporte 

ao trabalho se deram em níveis de: programas de treinamento para o trabalho, redução de custos 

de salários e do trabalho por meio de subsídios e extensão de benefícios de auxílio desemprego. 

Com uma exportação bruta de US$ 56,1 bilhões em 2009, os maiores parceiros comerciais de 

exportação se encontram na América Latina: Brasil (20%), Chile (7%), seguidos de Estados 

Unidos (6,8%) e China (6,6%). Na sua pauta de exportação, cerca de 35% se encontra voltada 

para produtos da cadeia produtiva da soja, milho, trigo, entre outros produtos de alimentos; 12% 

é para exportação de produtos minerais, principalmente óleos de petróleo e minérios de cobre; 

além de 11% ligados a indústria automobilista, entre outros. 

A partir disso, com uma importação bruta de US$ 38,4 bilhões em 2009, o Brasil figura com 

maior participação no mercado argentino (31%), seguidos de Estados Unidos (14%), China 
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(12%) e Alemanha (5,2%). Os produtos mais importados pelo país estão ligados a maquinários 

e tecnologia(29%), principalmente aparelhos transmissores, motores, dispositivos de 

telecomunicação, entre outros; apesar de exportarem, são grandes importadores por meio do 

setor automobilístico também, principalmente relacionado a veículos gerais (19%) e acessórios; 

com grande peso no comércio internacional também, os produtos das indústrias químicas e 

conexas representam 16% das importações, principalmente para medicamentos, fertilizantes e 

compostos químicos orgânicos. Tais dados disponibilizados pela OEC (Observatory of 

Economic Complexity). 

A perspectiva do governo argentino pode ser entendida como um regime “Neo-

desenvolvimentista”, em que combina estratégia neoliberais e desenvolvimentista para o sucesso 

do crescimento econômico, com mais ênfase no crescimento econômico e combate à pobreza do 

que uma política monetária focalizada no controle de preços, podendo ser restritiva, e pagamento 

de juros a seus credores internacionais, a exemplo da rejeição do governo a proposta do FMI de 

aumentar o superávit fiscal em 2004. 

Austrália:  

A Austrália é um país situado na Oceania. Tornou-se federação em 1901, passando a ter suas 

próprias leis e governo. O país é um membro independente do Reino Unido da Inglaterra e é 

governado por um sistema de monarquia constitucional com uma divisão de poder federal. Sua 

moeda oficial é o dólar australiano.  

A economia australiana é pautada na exportação de produtos agrícolas, de minerais e de produtos 

industriais – principalmente eletrônicos. Tais exportações respondem por cerca de 30% do PIB 

do país. O setor industrial há muito tempo vem crescendo, uma vez que empresas estrangeiras 

utilizam a localização geográfica do país para “invadirem” mercados na Ásia e Oceania. Em 

2006, no entanto, a indústria australiana se estagnou devido a entrada massiva de produtos 

chineses em seu mercado. A economia australiana chama atenção pela sua estabilidade, 

mantendo seu crescimento por 90 trimestres consecutivos. O sucesso do país tem como base as 
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reformas estruturais feitas nas décadas de 1980 e 1990, quando barreiras alfandegárias ruíram e 

o controle do câmbio foi extinto. O dólar flutuante funcionou como um amortecedor contra 

turbulências externas, a inflação foi estabilizada perto da meta de 2% a 3% ao ano e as contas 

do governo foram arrumadas. Assim, quando a crise financeira global aconteceu, a Austrália 

vinha de mais de uma década de superávit das contas públicas e sua dívida tinha sido, em grande 

parte, eliminada. Um fator que também ajudou foi a forte demanda da China por commodities, 

o que impulsionou a mineração na Austrália, criou empregos e sustentou aumentos dos salários. 

Os impactos da crise mundial sobre a Austrália se concentraram sobre os preços das commodities 

– coração de sua economia- reduzindo os investimentos e aumentando o desemprego. Para 

contornar esses problemas, o Banco Central australiano derrubou a taxa de juros de sua economia 

para menos de 1,5%, o maior corte em décadas. Os empréstimos baratos e o rápido crescimento 

da população impulsionaram a demanda por imóveis e a moeda desvalorizada beneficiou as 

exportações de produtos agrícolas.  O gráfico abaixo demostra a trajetória do PIB australiano, 

com destaque para o desempenho da economia nos anos de 2008 e 2009: 

 

Fonte:https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2009&locations=AU&start=1980&vie

w=chart 
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As exportações principais da Austrália são Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as 

pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites), Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos 

semelhantes, obtidos a partir da hulha, Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou 

semimanufaturadas, ou em pó, Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos e Trigo e 

mistura de trigo com centeio. Suas principais importações são Automóveis de passageiros e 

outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas, incluídos 

os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida, Óleos de petróleo ou de 

minerais betuminosos. Os principais destinos de exportação da Austrália são a China, o Japão, a 

Coreia do Sul, a Índia e Hong Kong. As origens de importação de topo são a China, o Estados 

Unidos, a Coreia do Sul, o Japão e a Tailândia. Os gráficos abaixo ilustram os dados expostos 

acima.  

 

 

 

Principais produtos exportados: 

 

Fonte: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/ 

Principais produtos importados: 

https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/
https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/
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Fonte: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/ 

 

 

 

 

 

Destinos de exportações: 

  

https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/
https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/
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Fonte: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/ 

Origens das importações: 

 

Fonte: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/ 

Nas vésperas da ocasião do G20 em Toronto o país se viu diante de uma instabilidade política 

quando o então primeiro ministro, Kevin Rudd, renunciou ao cargo diante de acusações 

relacionadas a sua ação para impedir a realização de novas eleições. Apesar disso, a cúpula do 

G20 é uma ótima oportunidade para garantir a continuidade do crescimento da economia 

australiana.  

Brasil 

O Brasil é uma república federativa presidencialista composto pela união de 26 estados. É o 

quinto maior país do mundo em território e população. Sua moeda oficial é o real brasileiro. Na 

ocasião do G20 em Toronto, o país será representado por seu presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva e por seu Ministro da Fazenda, Guido Mantega.  

O Brasil está entre as maiores economias de exportação do mundo, tendo as commodities como 

base de exportação. Em 2008, as exportações correspondiam a 14% do PIB brasileiro. O peso 

de cada item nas exportações do país está expresso na imagem abaixo:  

https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/
https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/
https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/
https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2009/
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Fonte: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/export/bra/all/show/2008/ 

Os principais destinos de exportação do Brasil são a China ($48 Bilhão), o Estados Unidos ($25,1 

Bilhão), a Argentina ($17,8 Bilhão), a Holanda ($7,57 Bilhão) e a Alemanha ($6,18 Bilhão). As 

origens de importação de topo são a China ($27 Bilhão), o Estados Unidos ($20,4 Bilhão), a 

Argentina ($9,3 Bilhão), a Alemanha ($9,3 Bilhão) e a Coreia do Sul ($5,39 Bilhão). 

O Brasil, no contexto da crise de 2008, era uma economia em plena ascendência, se aproveitando 

principalmente da forte alta nos preços das commodities. O principal efeito imediato sentido por 

todos os países do mundo foi a redução drástica na liquidez internacional, que por sua vez, 

contribuiu para a depreciação cambial – ainda mais quando se somam a esse problema os 

constantes déficits na conta de transação corrente. No período de 15 de setembro até 15 de 

outubro de 2008, a depreciação do real foi de 22,7%, como aponta Freitas (2009). A forte 

retração da oferta de crédito bancário tanto no mercado doméstico como a interrupção de linhas 

externas foram condições suficientes para provocar uma redução na demanda interna e ancorar 

as expectativas de inflação, já que desencadearam uma forte parada da atividade econômica nos 

últimos três meses de 2008.Para além, as exportações brasileiras foram fortemente afetadas a 

partir de 2008 (redução da liquidez internacional e da demanda de seus principais parceiros, 

principalmente Estados Unidos e europeus) e os setores de construção civil, automóveis, 

https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/export/bra/all/show/2008/
https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/export/bra/all/show/2008/


 

 
37 

agricultura e de móveis e eletrodomésticos sentiram a queda da produção e diminuição acentuada 

de suas vendas. A citação abaixo demonstra o forte impacto que a economia brasileira sofreu:  

Entre outubro e dezembro, o PIB diminuiu 3,6%, depois de 

vir se expandindo nos nove meses precedentes a 6,8% ao ano. 

A reversão foi brutal e se refletiu na geração de novos postos 

de trabalho: 61.401 em outubro de 2008, em comparação com 

205.260 um ano antes (SINGER, 2009, p. 10). 

Tendo em vista os efeitos devastadores que foram sentidos em outros países, o Brasil reagiu de 

forma positiva ao cenário internacional, uma vez que conseguiu uma rápida recuperação através 

de suas políticas monetária, fiscal, cambial e creditícia.  A partir do início de 2009 o governo 

brasileiro reagiu adotando medidas para intervir diretamente na economia. A primeira delas foi 

a expansão da liquidez para aumentar a oferta de empréstimos para empresas ou agentes 

financeiros; a segunda foi o saneamento do setor financeiro através de falências, fusões e 

aquisições de bancos; outra medida de destaque foi adoção de políticas macroeconômicas 

monetárias e fiscais, expansionistas, com o objetivo de reduzir a taxa de juros e expandir os 

gastos públicos para conter a queda do nível de atividade econômica e sustentar certo nível de 

demanda agregada (o governo disponibilizou crédito de R$ 2 bilhões para estimular o consumo, 

além da redução do IPI da chamada linha branca, que contempla fogões, geladeiras, lavadoras e 

tanques). Por fim, foi necessário adotar medidas de controle cambial para impedir que a taxa de 

câmbio produzisse desequilíbrios na economia brasileira. Para isso, o governo, no segundo 

semestre de 2008, atuou por meio de diversos instrumentos, tais como: leilão de dólares, redução 

integral da alíquota do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) em operações de câmbio, e 

operações com o Federal Reserve, que disponibilizou para o Brasil conta em dólares para garantir 

um nível mínimo de liquidez no mercado de câmbio.  

As medidas acima citadas já se mostraram eficazes no curto prazo pois, no final de novembro 

de 2008, os capitais estrangeiros começaram a retornar. Isso aconteceu devido ao aumento da 

confiança dos investidores na economia brasileira, que no momento da crise apresentava inflação 

controlada, dívida externa líquida negativa, relação dívida pública e PIB estável e taxas de 
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crescimento econômico. A política fiscal também foi eficaz rapidamente devido a existência do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), instituído no segundo mandato do presidente 

Lula (2007-2010) e que previa a realização de investimentos públicos em infraestrutura. A 

política monetária garantiu o aumento da liquidez, já que entre setembro de 2008 e julho de 

2009, os bancos públicos aumentaram sua oferta de crédito em 33%, enquanto as instituições 

privadas nacionais aumentaram em 4%. Todos os setores amparados pelo governo (da 

agricultura até o setor automotivo) também conseguiram se recuperar já em 2009. Do ponto de 

vista do comércio internacional, o Brasil conseguiu bons resultados devido principalmente à 

resiliência da China – seu principal parceiro comercial.  

O Brasil chega em posição de destaque para a cúpula do G20 a ser realizada em Toronto. A 

rápida e eficaz atuação de seu governo e a boa condição da China diante do cenário de crise, 

permitiram ao país uma posição de destaque no cenário internacional. Junto ao recém-criado 

BRICS (grupo de cooperação econômica formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul), a atuação brasileira será de enorme importância. Poucos dias antes de embarcar para 

Toronto, o presidente Lula fez um apelo contra o protecionismo e medidas de austeridade.  

Canadá 

O Canadá é uma federação composta por dez províncias e três territórios, uma democracia 

parlamentar e uma monarquia constitucional. A rainha Elizabeth II é a chefe de Estado. Seu 

governo é dirigido pelo primeiro ministro – Stephen Harper, do Partido Conservador Canadense. 

Foi líder da oposição de 2002 até 2006, quando assumiu o cargo de Primeiro Ministro com um 

governo de minoria (sem obter quantidade de cadeiras suficiente para formar maioria). Na 

ocasião do G20, a ser realizado em Toronto, Harper será o anfitrião.  

A economia canadense é composta em sua maior parte por serviços, que equivalem a 66% do 

PIB do país. Indústria e agropecuária compõem respectivamente 32% e 2% dessa economia. O 

país é rico em riquezas minerais, possuindo jazidas de ferro, ouro, petróleo, gás natural, urânio, 

além de ser um dos maiores produtores mundiais de zinco e níquel. O país também se destaca 

como um dos maiores produtores de celulose do mundo. Uma característica marcante dessa 
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economia, é sua dependência para com os Estados Unidos, uma vez que cerca de 72% vão para 

lá e 51% de suas importações são de lá. Os demais parceiros econômicos são demonstrados nos 

gráficos abaixo: 

Origem das importações: 

 

Fonte: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/can/show/all/2009/ 

Destino das exportações:  

 

https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/can/show/all/2009/
https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/can/show/all/2009/
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Fonte: https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/can/show/all/2009/ 

Devido a sua dependência com os Estados Unidos, o Canadá foi profundamente afetado pela 

crise que começou no país vizinho. Já em 2008 a economia canadense cresceu apenas 1% e em 

2009 enfrentou uma recessão, com queda de aproximadamente 3% do PIB, como mostra o 

gráfico abaixo: 

 

Fonte:https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2009&locations=CA&start=2000 

 

Variação do PIB trimestral: Canadá x Estados Unidos 

 

Fonte: https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/recession-of-200809-in-canada 

https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/can/show/all/2009/
https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/can/show/all/2009/


 

 
41 

A principal razão para isso foi a redução drástica nas exportações, que em 2009 correspondiam 

a 29% do PIB do país. O principal setor afetado foi a indústria automobilística. Por outro lado, 

o setor imobiliário e financeiro do país foi menos afetado com relação a seus pares nos Estados 

Unidos. O setor financeiro canadense, por sua vez, chamou atenção por não ter sofrido grandes 

efeitos da crise, fato devido principalmente à sua estrutura, que ao contrário do que ocorreu em 

outros países (principalmente nos vizinhos estadunidenses), não apresentava as mesmas 

fraquezas. Porém o país não estava imune às quedas nos preços das commodities e quando o 

preço do barril de petróleo despencou a economia canadense entrou em recessão em outubro de 

2008. As primeiras ações do governo canadense foram para restaurar a estabilidade e garantir 

liquidez na economia, dessa forma o Banco Central canadense iniciou uma política monetária 

expansionista e reduziu os juros para estimular a atividade econômica (de 3% em outubro de 

2008 para 0,25% em abril de 2009). Na questão da política fiscal, o país vivenciou uma certa 

instabilidade política. Em 14 de outubro de 2008, o primeiro ministro Stephen Harper foi 

reconduzido ao cargo (ainda com minoria) após eleições gerais em que o partido Conservador 

Canadense defendeu pacotes de austeridade para reduzir o déficit orçamentário. A oposição 

tentou então formar maioria para remover o primeiro ministro do cargo acreditando que seria 

necessária uma política fiscal expansionista para recuperar o país. Em fevereiro de 2009 o 

governo anunciou um pacote de US$ 32 bilhões de dólares para incentivar a economia. A 

oposição, por sua vez, questionou a cifra do pacote, alegando que o valor estava muito abaixo 

do necessário. O governo também atuou junto aos Estados Unidos para prevenir a falência da 

General Motors, comprando participação na empresa. Pelo lado da política cambial, a 

depreciação de mais de 20% do dólar canadense e a força da economia chinesa (parceiro 

comercial relevante) foram um dos fatores principais para ajudar no início da recuperação de sua 

economia.  

A reunião da cúpula do G20 é uma grande oportunidade para se definir a estratégia consolidada 

de recuperação da economia mundial.  Dessa forma, a participação canadense é fundamental 

para garantir a retomada de seu crescimento e para superar os obstáculos acima elencados.  
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República Popular da China:  

A China destaca-se por uma história milenar que acumula mais de 4000 anos de história. Em sua 

história mais recente, os episódios mais transformadores foram a Revolução Chinesa de 1949 e 

a abertura para o comércio mundial que começou efetivamente sob o governo de Deng Xiaoping 

na década de 1960. O país está localizado na Ásia Oriental; sua capital é Pequim e sua moeda 

oficial é o Renminbi (RMB). Em 2009, a população chinesa estava próxima a 1.4 bilhão de 

pessoas, das quais 46.6% viviam na zona urbana. O sistema político na China é unipartidário, 

dessa forma o país é governado pelo líder do Partido Comunista da China (PCC), escolhido 

internamente. Desde 1980 a participação da economia chinesa no PIB mundial saltou de 2,3%  

para 11,5% em 2009, o que conferiu ao país uma posição de destaque não só no campo 

econômico como no campo diplomático.  

Para entender a participação chinesa no cenário global desde 2005 é preciso compreender as 

metas do 11º Plano Quinquenal lançado em 2005. O plano ganhou notoriedade por estabelecer 

metas para uma “sociedade socialista harmoniosa”, proposição identificada com a oposição do 

presidente Hu Jintao ao liberalismo excessivo associado às políticas dos anos 90. A ideia central 

do plano era priorizar um modelo de crescimento mais equilibrado com base no consumo das 

famílias (menores taxas de crescimento, porém sustentáveis por um período maior, através da 

redução dos gastos públicos na economia), absolver o excedente rural de mão de obra e reduzir 

as divergências sociais entre as zonas rurais e urbanas. Outra meta importante já presente em 

2005 era a redução da dependência da matriz energética do país para com o carvão e a redução 

da intensidade energética (consumo per capta) - nota-se que a partir desse momento que as fontes 

renováveis começam a ganhar destaque no debate energético chinês.  

Se tratando da China, o crescimento do país, assim como dos demais países do BRICS. No 

entanto, esse crescimento já estava em patamares elevados desde 1990. Entre 1990 e 2004 o 

crescimento médio do PIB chinês foi de 10%, a maior média mundial. Em 2007, o crescimento 

do PIB chegou a 13%, o maior desde 1994 (13,4%), chegando a U$ 3,4 trilhões de dólares, 

ultrapassando a economia alemã. É importante ressaltar que a partir dos anos 2000, a inflação 
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chinesa foi mantida sobre controle. Por outro lado, o nível de crescimento astronômico foi 

acompanhado por uma grande piora nos índices de desigualdade. O coeficiente Gini chinês saiu 

de 0,29 em 1980 para 0,47 em 2008. As trajetórias do PIB e da inflação na China são ilustradas 

nos gráficos abaixo:  

Crescimento do PIB:

 

Fonte:https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2009&locations=CN&start=1990&view

=chart 

Inflação:  

 

Fonte: https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/inflation-rate-cpi 
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Os principais parceiros econômicos da China e seu peso na dentre as exportações chinesas são: 

Estados Unidos (20%), Japão (6.5%), Alemanha (4.5%) e Coreia do Sul (4.1%). Pelo lado das 

importações, os principais parceiros são: Coreia do Sul (9.7%), Japão (8.8%), Estados Unidos 

(8.7%) e Alemanha (6.2%). Os gráficos abaixo ilustram os dados acima:  

Participação sobre as exportações (outros países com a China): 

 

*Fonte: https://oec.world/en/profile/country/chn/#Trade_Balance 

Participação sobre as importações (outros países com a China): 

 

*Fonte: https://oec.world/en/profile/country/chn/#Trade_Balance 

Dentre os produtos exportados estão os equipamentos eletrônicos (em azul no mapa abaixo), 

vestuário (verde escuro no mapa) e metais (em marrom claro).  
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Composição das exportações chinesas:  

 

Fonte: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2008/ 

Pelo lado das importações, os produtos de maior relevância são: equipamentos eletrônicos 

(principalmente aqueles utilizados como matéria prima para produzir outros eletrônicos); 

produtos minerais (principalmente petróleo e minério de ferro) e metais, conforme mapa abaixo. 

Composição das importações chinesas:  

 

Fonte: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2008/ 

https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2008/
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2008/
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2008/
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/all/show/2008/
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O quinquênio que vai de 2003 até o início de 2008 foi muito favorável para as economias 

emergentes, principalmente para o chamado BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul) os quais foram responsáveis por metade do crescimento mundial nesse período (Cepal, 

2008). As elevadas taxas de crescimento foram acompanhadas por baixas taxas de inflação, 

disponibilidade de financiamento externo e expansão dos fluxos comerciais e o principal fator 

para tal crescimento foram os recordes nos preços de commodities energéticas e metálicas. Essa 

foi, de fato, a fase mais favorável da economia mundial nas quatro décadas anteriores.  

Porém a crise de 2008 teve amplitude mundial, afetando todos os países do globo. Com a China 

não foi diferente, uma vez que boa parte de sua balança comercial era centrada em commodities. 

Os efeitos dessa crise sobre a economia chinesa, no entanto, foram bem menos cruéis por uma 

série de fatores que se apoiam nas transformações da economia chinesa desde 1970. É fácil 

imaginar que se o crescimento chinês fosse totalmente dependente das exportações de 

commodities, qualquer oscilação negativa nos preços internacionais dessas mercadorias seria o 

suficiente para abalar a economia do país. Isso não ocorreu devido a dinâmica do crescimento 

da economia do país (estabelecida na década de 70), o chamado crescimento liderado pelo 

investimento interno (maior parte estatal), no qual o gasto público ocupa posição de grande 

relevância na economia. Pelo gráfico abaixo é possível entender a relação entre o investimento 

interno e o PIB chinês: 
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Esse investimento público, calcado principalmente nos gastos públicos, foi uma ferramenta de 

extrema importância para contornar os efeitos da crise. Já em setembro de 2008, o governo 

chinês anunciou um pacote fiscal de US$ 586 bilhões para serem investidos na construção civil 

e setores de infraestrutura (rodovias, ferrovias e aeroportos), saúde, educação, meio ambiente e 

inovação tecnológica. Ademais, as autoridades monetárias induziram o setor financeiro a 

políticas de relaxamento para a concessão de empréstimos, o que aumentou a capacidade do 

setor bancário em conceder empréstimos e financiamentos para empresas do setor público e 

privado. Como resultado dessas ações do governo chinês, houve um crescimento adicional dos 

empréstimos bancários em 2009 de 7,4 trilhões de renminbi. Essa expansão dos empréstimos 

bancários foi aproximadamente três vezes superior ao crescimento dos empréstimos registrados 

em 2008 (Lardy 2012). 

Outro fator importante para “blindar” a economia chinesa dos efeitos externos está no controle 

da conta financeira. O amplo controle da conta de capitais existente - que permite ao governo 

chinês o fechamento a qualquer momento do fluxo de capitais do país - contribuiu para minar os 

efeitos da crise sobre o mercado financeiro nacional. Essa medida impossibilitou a atuação do 

capital especulativo e evitou grandes oscilações no mercado de câmbio – entre 2008 e 2009 a 

cotação do RBM em Dólar americano ficou entre U$ 6.95 e U$ 6.83. A estabilidade cambial 

também foi favorecida por outro fator: os excessivos saldos positivos da balança comercial 

chinesa acumulados nos anos anteriores que permitiram a construção de uma sólida reserva de 

dólares, que por sua vez, possibilitou uma política cambial autônoma e alinhada com a balança 

comercial. Nesse sentido, o país teve plena capacidade para desvalorizar sua moeda e favorecer 

sua balança comercial.  

Dessa forma, a China chega para a cúpula do G20 a ser realizada em Toronto com uma posição 

de destaque na economia global. Dadas todas as vantagens elencadas acima, a China tem a 

possibilidade de se firmar como potência financeira global. No âmbito do comércio 

internacional, o país busca através da ascensão nas cadeias globais de valor – sendo pioneira em 
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novos produtos, novas tecnologias, que tenham maior valor agregado-melhorar ainda mais sua 

balança comercial. A crise de 2008 deixou de ser um problema e se tornou uma oportunidade.  

Itália: 

 

  A República da Itália é representada por Silvio Berlusconi (primeiro-ministro italiano), o qual se 

comprometeu em realizar uma política econômica focada mais na responsabilidade fiscal. Por 

causa dos efeitos negativos da Crise de 2008, a Itália limitou os gastos governamentais para 

diminuir o déficit do país e as suas dívidas, porém o Estado investiu no setor da educação. Nas 

reuniões do Grupo dos 20, a representação italiana explicita sua preferência ao Grupo dos 7, por 

envolver as grandes economias mundiais. Além de se preocupar com as baixas taxas de juros 

para os bancos, o governo italiano está receoso quanto aos critérios estabelecidos pela 

comunidade internacional no que se refere às políticas econômicas e financeiras. Sendo assim, 

a Itália apoia que novas medidas sejam acordadas no G20, desde que considerem os países 

emergentes, principalmente os que possuem grandes dívidas, decorrentes da crise mundial. 

 A economia italiana é composta por um norte desenvolvido e industrializado, dominado por 

empresas privadas e um menos desenvolvido, altamente subsidiado sul agricultor, com um 

legado de desemprego e subdesenvolvimento. A economia é dirigida em grande parte pela 

manufatura de bens de consumo de alta qualidade produzidas por pequenas e médias empresas, 

de característica familiar. A Itália também sofre de grande informalidade na economia, mais 

comum em setores como agricultura, construção e de serviços. 

 A Itália pé a terceira maior economia na zona do euro, mas possui um alto débito público e 

impedimentos estruturais que limitam o crescimento e torna, principalmente seu mercado 

financeiro mais fragilizado. Com a crise dos subprimes, a Itália teve uma queda de 1,1% em 

2008 e 5,5% em 2009, elevando a taxa de desemprego em 1,2% para cerca de 8,5% em fevereiro 

de 2010, afetando principalmente o desemprego dos jovens que chegou ao patamar de 28%. 

 As exportações italianas somaram US$ 483 bilhões em 2009, sendo o 7o maior exportador do 

mundo. Seus principais parceiros, são: Alemanha (12%), França (11%), Estados Unidos (6,6%) 

e Reino Unido e Espanha (5,2% cada). Suas exportações se dão principalmente de maquinários 
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e bens tecnológicos médios (25%); medicamentos, compostos biológicos e químicos e produtos 

de beleza (12%); setor de transporte (11%), principalmente de carros e peças, caminhões, aviões; 

e metais para construção (9,2%).  

 Suas importações, somando US$ 401 bilhões, se originaram de países como: Alemanha (17%), 

França (9%), China (6,7%) e Holanda (5,7%). A Itália importa, principalmente, produtos 

minerais derivados do petróleo (17%); bens de maquinário e de alto valor tecnológico (17%); 

setor de transporte (12%), principalmente carros e insumos para a indústria automobilística; e 

produtos da indústria química (12%), tais como medicamentos. 

 

Japão: 

O Japão, país que pelos últimos 70 anos se caracteriza pela cooperação entre governo-indústria, 

forte ética do trabalho, domínio sobre a alta tecnologia e comparativamente baixa alocação na 

defesa (abaixo de 1% do PIB), é considerado um país de economia desenvolvida e avançada com 

alta interligação de estruturas de manufaturas, fornecedores e distribuidores, chamada como 

Keiretsu, além da garantia de empregos altamente estáveis para uma parte substancial da força 

de trabalho urbana que vem perdendo força com a competição global e mudança demográfica 

interna. 

No entanto, desde a década de 1990, o país sofre de um lento crescimento principalmente por 

causa de investimentos anteriores ineficiantes e o colapso de bolhas de preço no final da década 

anterior. Com um PIB de US$ 5,2 trilhões, o Japão, escasso de recursos naturais essenciais, é 

altamente dependente da importação de energia e matérias-primas, apesar do crescente incentivo 

a transição da base elétrica para fontes de energias renováveis como a nuclear. 

A crise de 2008 é considerada a pior para o Estado japonês, pois o país é muito dependente da 

exportação de produtos altamente interligados a condição de renda internacional que caíram 

36,8% no primeiro trimestre de 2009. Esses efeitos tiveram fortes impactos na produção 

industrial que caiu cerca de 30% no primeiro semestre de 2009, sendo um dos piores resultado 

dentre os países desenvolvidos. Desse modo, a baixa demanda internacional diminuiu o seu PIB 

(Produto Interno Bruto) em 6,2% apesar da resiliência do seu sistema financeiro.  
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Com isso, o Japão busca aumentar a sua demanda interna, uma das políticas para tal, é o subsídio 

de educação infantil, a fim de diminuir a fertilidade e estimular o consumo doméstico. A queda 

da demanda global ameaçou a economia japonesa, fazendo o Japão ser contra a política 

protecionista, pois o mesmo depende muito da exportação de produtos industrializados.  

Com uma exportação de US$ 581 bilhões em 2009, seus maiores parceiros comerciais de 

exportação se concentram na Ásia, sendo: China (18%), Estados Unidos (16%), Coreia do Sul 

(8,2%) e Hong Kong (4,7%). Suas exportações são de principalmente produtos altamente 

tecnológicos e de maquinário (40%), como circuitos, aparelhos transmissores, entre outros; 

produtos relacionados a transporte (12%), como veículos de passeio e de carga, acessórios,entre 

outros; metais para construção e indústria (9,9%); entre outros. 

Suas importações, que somaram US$ 502 bilhões, são originadas de países como: China (22%), 

Estados Unidos (11%), Austrália (6%) e Arábia Saudita (5,1%). A importação de maior peso na 

sua pauta é de produtos minerais (31%), especialmente aos ligados a cadeia produtiva do petróleo 

e gás; máquinas e aparelho, materiais elétricos e suas partes representaram 20%; além de 

produtos da indústria química como medicamentos e compostos químicos (8,6%).  

 

México: 

O México, possuidor de fortes ligações econômicas, políticas e sociais com os Estados Unidos, 

é muito dependente economicamente devido à integração por meio da criação do NAFTA (North 

America Free Trade Agreement) em 1994. Por essa razão, a crise originada nos Estados Unidos 

impactou fortemente o setor exportador mexicano, que destina 85% de sua exportação para o 

país.  

Além do comércio internacional, outros canais de transmissão da crise global incluíram a menor 

liquidez para financiamentos, queda do investimento externo direto, turismo e envio de renda de 

trabalhadores no exterior. Como consequência, ao final de 2008, as taxas de desemprego 

cresceram quase 2% até setembro de 2009 e o PIB caiu 5,3%. 

As exportações do México somaram US$ 231 bilhões, tendo como principais parceiros o Estados 

Unidos (75%) e Canadá (6%), sendo os outros parceiros bem difundidos. Os principais produtos 
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de exportação do México são carros, partes de veículos, caminhões, computadores e petróleo, 

como partes de uma complementaridade da economia americana. 

Com relação às importações, os Estado Unidos representam (51%), China (13%), Japão e Coreia 

do Sul (4,5% cada). Importando principalmente produtos tecnológicos; do setor de transporte, 

principalmente carros e partes de veículos; e metais para construção e indústria.. 

 

Reino Unido: 

 

O Reino Unido desempenhou, historicamente, um papel de liderança no desenvolvimento da 

democracia parlamentar e avanço da literatura e ciência. Como um dos 5 membros do Conselho 

de Segurança da Nações Unidas e membro da OTAN e da Commonwealth (nações que juram 

fidelidade no sentido simbólico ao soberano britânico), o Reino Unido persegue uma 

abrangência global da sua política externa.  

Além disso, possui um poder de liderança comercial e é um centro financeiro internacional, 

sendo a terceira maior economia na Europa após a Alemanha e a França. A Agricultura é 

intensiva, altamente mecanizada e eficiente para os padrões europeus, produzindo cerca de 60% 

de suas necessidades de comida com menos de 2% da força de trabalho, possui uma grande 

reserva de carvão, gás natural e petróleo mas tem sido um grande importador de energia desde 

2005. Os setores de serviços, especialmente os financeiros, seguro e de negócios são importantes 

indicadores do crescimento econômico, enquanto que a manufatura tem declinado de 

importância, mas ainda conta por 10% do PIB. 

A crise de 2008 afetou fortemente a economia devido a importância do setor financeiro do Reino 

Unido e a interligação com a economia americana, implicando na necessidade inúmeras medidas 

para estimular a economia e estabilizar os mercados financeiros. Tais medidas levaram a um 

crescimento do déficit do governo a níveis mais elevados do que na média dos países do G7, 

levantando discussões a respeito de medidas de austeridade para o controle do orçamento 

liderado pelo ministro David Cameron. 
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Com uma exportação de US$ 339 bilhões, seus maiores parceiros comerciais de exportação são 

Estados Unidos (13%), Alemanha (12%), França (7,5%) e Holanda (6,3%). Seus produtos de 

exportação são principalmente relacionados maquinários e produtos altamente tecnológicos 

(23%), como turbinas de gás; medicamentos e outros produtos da indústria química (20%); setor 

de transporte (11%), na exportação de carros, peças de avião, entre outros. 

Suas importações, somadas em US$ 490 bilhões em 2009, tiveram como seus maiores parceiros: 

Alemanha (13%), Estados Unidos (8,7%), China (8,4%) e França e Holanda (6,5% cada). 

Importando produtos como computadores, telefones, e outros produtos tecnológicos e de 

maquinário (22%); também setor de transporte, principalmente carros e peças de carros (11%); 

medicamentos, componentes químicos e outros produtos da indústria química (11%) e produtos 

minerais (10%), principalmente petróleo.  

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte recebeu o segundo encontro de cúpula do 

G20 em 2009, na capital Londres. É um dos membros do G20 e do G8, que apoia o livre-

comércio mundial, como combate ao crescimento do desemprego e defende políticas de 

incentivos fiscais no sistema internacional. No ano de 2008 o país se comprometeu a não tomar 

ações protecionistas pelo período de dois anos. Alguns pontos importantes em sua política 

externa referem-se a regulamentar e supervisionar as empresas nacionais, fiscalizar e incentivar 

os bancos, e estabelecer que as medidas econômicas devem ser a longo prazo. O país também 

concorda que os princípios do Consenso de Washington devem mudar, considerando os 

problemas globais atuais. A cooperação ao invés do protecionismo, é o interesse nacional 

principal do Reino Unido, além disso, ele também apoia a política de estimular e fiscalizar os 

bancos. Outra pauta britânica é a reforma nas instituições internacionais, como o FMI (Fundo 

Monetário Internacional) e Bancos Mundiais, para que elas possam receber fluxos de capitais 

estrangeiros, contribuindo assim para o crescimento econômico através de investimentos a longo 

prazo. 

 

Rússia: 
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Após a dissolução da União Soviética na Rússia e em mais 14 outros Estados independentes, o 

país se direcionou a um Estado autoritário centralizado sob o presidente Vladimir Putin desde 

2000, no qual o regime procura a legitimação por meio de eleições gerenciadas, apelos 

populistas, uma política externa focada no aprimoramento de sua influência geopolítica e 

crescimento econômico baseado nas commodities como o Petróleo. 

A economia russa permanece predominantemente estatista principalmente nos setores de 

energia, transporte, bancário e relacionados a defesa, apesar das reformas e privatizações 

ocorridas na década de 1990. A Rússia é uma das líderes de produção de petróleo e gás natural, 

também grande exportador de metais como aço e alumínio primário, dependendo fortemente dos 

voláteis preços das commodities. Com um crescimento médio de 7% durante o período de 1998-

2008, devido ao grande aumento do preço do petróleo, sofreu uma forte pressão na crise de 2008-

09, evidenciando o que talvez possa ser a saturação do modelo de crescimento russo com base 

em commodities. 

A crise de 2008 afetou a economia russa, evidenciada na queda de 7,8% no PIB de 2009 e com 

o aumento da taxa de desemprego e déficit orçamentário, contudo, o Estado se beneficiou de 

certa forma, pois as empresas russas endividadas externamente só teriam empréstimos do 

governo se injetassem capital na economia do país. A Rússia reitera que mesmo em tempos de 

pós-crise é de extrema importância focar na retomada do crescimento das economias. 

Com uma exportação de US$293 bilhões em 2009, seus maiores parceiros comerciais se 

encontraram principalmente no continente Europeu (68%), sendo: Holanda (9,4%), Itália 

(5,8%), Alemanha e China (5,7% cada). Sua pauta de exportações se baseia principalmente em 

produtos minerais da cadeia do petróleo (68%), como o petróleo bruto, petróleo refinado e gás 

natural; além de metais (12%) como já dito anteriormente no texto. 

Suas importações somaram US$ 171 bilhões, originadas fortemente da Europa. A Alemanha é a 

maior origem de suas importações com 15%, seguido da China (12%), Ucrânia (5,1%); entre 

outros. Os produtos importados são de principalmente maquinário e de alta tecnologia (29%); 

além de medicamentos e variados compostos químicos (12%) e também o setor automobilístico 

(11%).  
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Em relação a economia política internacional, a Federação Russa, além de ser membro do G20, 

faz parte do BRICS (Brasil, Rússia, China e África do Sul) e do G8 como membro pleno. O 

Grupo dos 20 está incluso na política externa da Rússia, principalmente pelo enfoque no 

multilateralismo e pela cooperação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nas 

reuniões, a Rússia sempre enfatizou a importância de incluir economias emergentes nos debates 

e sobre uma jurisdição mais efetiva no sistema internacional. O país reconhece a importância 

dos organismos internacionais, mas reitera que é necessário o surgimento de novas instituições 

internacionais para regular (no âmbito doméstico e externo de cada país) e organizar o globo. A 

Federação Russa acredita que a participação de países em desenvolvimento na cúpula deve 

ocorrer democraticamente e de forma justa.  

 

Turquia: 

A economia turca é majoritariamente dirigida pela indústria e, crescentemente, pelo setor de 

serviço. Apesar disso, seu setor agrícola ainda é responsável por 25% do emprego. A Turquia 

permanece altamente dependente de petróleo importado e gás mas busca uma diversificação de 

parceiros internacionais e incentiva o uso doméstico de energia, principalmente de origem 

renovável nuclear e carvão.  

No período anterior a crise de 2008-09, o país adotou uma série de reformas fiscais e financeiras 

como parte do programa do FMI de reforçar os fundamentos macroeconômicos e reforçar para 

uma era de forte crescimento econômico que ocorreu em médias de 6% ao ano até 2008 e 

envolveu uma privatização agressiva que reduziu o envolvimento do Estado na indústria básica, 

bancária, transporte, geração de energia e comunicação.  

Desde 2008 a Turquia tem utilizado novas medidas econômicas para combater a crise que 

desvalorizou a sua moeda, causou aumento do desemprego e aumentou os empréstimos 

internacionais. De acordo com um relatório realizado pela OCDE (2009), o crescimento em 2008 

foi somente de 0,9%, e nos primeiros três meses de 2009, o PIB diminuiu 14,3%, o pior resultado 

desde a crise no ano de 2001. Em 2009, a produção nacional desacelerou, contudo, o governo 
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turco resolveu estimular a economia interna, isso aumentou o consumo no país, mas diminuiu as 

exportações. Gradativamente a economia turca foi se estabilizando, diferente de outros países 

em desenvolvimento que são membros do G20, ela defende a diminuição das taxas de juros, 

apoia a ajuda externa para os países emergentes, e acredita que medidas econômicas precisam 

ser pensadas a longo prazo. 

Coreia do Sul 

A Coreia do Sul, uma nação do Leste da Ásia localizada na metade sul da Península da Coreia, 

compartilha uma das fronteiras mais militarizadas do mundo junto da Coreia do Norte. Uma 

população de aproximadamente 51 milhões e um PIB de 1,531 trilhões USD. 

No ano de 2008, a Coreia do Sul sofre uma crise econômica a ser superada somente em 2010. 

Todavia, no triênio de 2004-2006, o país também sofreu consequência de outra crise em solo 

norte-americano; o crescimento do PIB da Coréia do Sul ocorreu, em grande medida, a 

recuperação ocorrida na economia norte-americana depois da crise de 2001, quando a 

conjuntura internacional passa por uma crise de oferta de capitais e o Federal Reserve pratica 

uma política monetária expansionista com redução acentuada da taxa de juros, a maior desde 

o pós Segunda Guerra Mundial. O Banco da Coreia confirma sua saída da crise em 2010 com 

um crescimento de 6,1% devido ao aumento do consumo interno e o aumento das exportações, 

que não acontecia desde 2002. Os sul-coreanos começaram o ano comprando mais automóveis, 

por incentivo governamental, que por sua vez, permitiu um aumento de 4,1% da demanda 

interna.  

 

Os governos da Coreia do Sul e dos países vizinhos temem que o desaquecimento da economia 

global possa levar a uma repetição da crise asiática de 1997-98. Em resposta a crise, o governo 

anuncia um pacote de estímulo no valor de US$ 10 bilhões, que inclui obras públicas e redução 

de impostos para encorajar o consumo, ao mesmo tempo, em que provoca uma queda nas taxas 

de juro.  

 

Estados Unidos 

 

A presente crise mundial do ano de 2008 teve origem no estouro da bolha imobiliária nos 

Estados Unidos. A bolha, por sua vez, foi iniciada na década de 90 quando o país passava por 

uma fase de expansão de um ciclo econômico do tipo finance-led. Para uma bolha ser 

expandida é preciso que um ativo seja supervalorizado e os investimentos nele, proporcionais 
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ao seu crescimento. Sendo esta, provocada pela provisão competitiva de crédito a cada vez 

mais compradores, gerando uma alta demanda em contínuo, cujos preços não cessaram de 

subir. O governo americano buscava uma liquidez do mercado imobiliário e para isso criou-se 

duas estatais especializadas no mercado imobiliário: Fannie Mae e o Freddie Mac; bancos com 

uma especial linha de crédito para não serem expostos aos riscos do mercado imobiliário. 

Trabalhando na forma de comprar com o dinheiro público, a hipoteca dos imóveis de outros 

bancos. E buscando, a pedido de um mínimo de quotas obrigadas pelo governo, atender a uma 

parcela da população que não possuía recursos para ter seu próprio empréstimo, passou a emitir 

empréstimos com esse objetivo.  

 

Logo os bancos para estatais tomaram a iniciativa de vender esses empréstimos para 

investidores e o Fannie Mae e o Freddie Mac garantiam uma lucratividade contínua.  Após o 

atentado de 11 de setembro de 2001, o governo abaixa a taxa de juros para 1% ao ano, visando 

conter o estouro da bolha, contudo, os preços do imóveis disparam e as pessoas passam a 

hipotecar suas próprias casas a fim de investir esse dinheiro em seu próprio consumo. Como 

consequência, o aumento da demanda se deu também em outros setores, como alimentação, 

vestuário e automóveis.  

 

A partir de 2004, os sinais de crise haviam diminuído e o governo aumenta os juros para os 

níveis correntes. Dois anos depois, os juros batiam entre 5% a 6% ao ano e novamente, novos 

sinais de uma crise: preço dos imóveis estabiliza, demanda cai e menor liquidez. Ocorre o 

efeito, por parte da população, de abandonar os imóveis cujas hipotecas não valiam mais o 

valor outrora mencionado. Outrossim, a crise torna-se internacional, pois as hipotecas dos 

imóveis já não pertence mais somente ao mercado norte-americano, mas a investidores de 

outros países.  

 

Estourando assim, a bolha imobiliária, e sendo explicada na Teoria dos Ciclos Econômicos da 

Escola Austríaca: o ciclo econômico desenvolve com taxa de juro baixas estimulando a 

concessão de crédito, aumentando desta forma a oferta monetária.  

 

O país chega a reunião do G20 discutindo as questões concernentes à econômica global e à 

reestruturação da arquitetura financeira global. Além disso, para que a reunião deixe de ser um 

órgão de reflexão para ter atuação direta nas crises devido a recuperação desigual e ainda frágil 

dos países e a permanência dos índices de desemprego.  
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França 

 

Os principais setores econômicos na França podem ser citados como indústria, tecnologia, 

finanças, turismo e agricultura. Sendo estes alvo da crise internacional em 2008. Devido à crise 

financeira provocada pelo estouro da bolha e à consequente redução da liquidez bancária, as 

instituições francesas ficaram receosas para emprestar recursos a outros bancos, uma vez que 

os Bancos na França compraram as hipotecas a venda dos Bancos norte-americanos. O estopim 

da crise ocorreu, em agosto de 2007, quando o banco francês BNP Paribas, após revelar seus 

próprios investimentos em empréstimos de alto risco, congela o saque de seus fundos de 

investimentos que tinham recursos aplicados em créditos hipotecários de subprime. Tal 

situação provocou um alerta quanto ao problema que outras nações poderiam ter com as 

instituições financeiras e os empréstimos de elevado risco.  O banco Société Générale, um dos 

maiores do país, registra prejuízos da ordem de 2 bilhões de euros por conta dos subprimes 

americanos. As ações do banco chegaram a cair 15%, antes de se recuperar e fechar com queda 

de 2%. 

 

A chegada a reunião do G20 é representada pela ideia de pôr fim à crise de confiança nos 

mercados, garantindo ações em que o resgate do setor bancário não terá custos para  o 

contribuinte francês. Em consonância aos Estados Unidos, a França enfatiza a necessidade de 

maior flexibilidade cambial e da ampliação de moedas que sustentam os fundos de reserva do 

FMI. Defendendo, inexoravelmente, uma maior regulamentação financeira, e não o aumento 

de estímulos. 

 

Índia 

 

A crise imobiliária afetou as quatro economias emergentes do BRICS, mesmo que 

estruturalmente sejam diferentes uma das outras. A economia do país no último trimestre de 

2008 foi marcado por um baixo crescimento. O Produto Interno Bruto (PIB) do país aumentou 

em 5,3% entre outubro e dezembro, em comparação ao índice de 7,6% registrado no trimestre 

anterior. O setor mais afetado foi da agricultura, que responde por cerca de 18% da economia 

e emprega aproximadamente 52% da mão de obra; o setor de serviços, por outro lado, contribui 

com mais de metade no país (53,4%). Indústrias como o grupo Tata foram afetadas pela 

retração do crédito no mercado internacional e pela diminuição geral de gastos no âmbito 
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global. Além disso, a Índia é o único país, dentro do BRICS, entre os quais é o exportador 

líquido de serviços. 

 

O Banco ICICI ficou parcialmente exposto à crise e reorganizou seus investimentos devido a 

um forte balanço patrimonial e intervenção governamental, através da provisão anticíclica de 

capital ao aumentar os requisitos de provisionamento para os empréstimos de bancos 

comerciais ao setor imobiliário.  

 

Indonésia 

O país busca administrar aspectos macroeconômicos como a redução da inflação e da dívida 

pública. A falta de infraestrutura, principalmente em transporte, alimentação e fornecimento de 

água, constitui um fator limitador para o crescimento da economia.  

 

Com a grande expansão do setor manufatureiro para empresas multinacionais, a economia do 

país cresceu 6,1% em 2008. Nos primeiros meses do ano, o governo do país aumentou a taxa 

de juros em 0,25% com objetivo de conter uma inflação crescente. Uma vez que o país aumenta 

sua dívida externa com gastos acima de sua arrecadação. Contudo, as produções e exportações 

na Indonésia tiveram uma queda drástica no último trimestre do ano, em contrapartida, 

sofrendo desastres naturais, como terremotos de alto grau na escala Richter, que demandam 

ajuda humanitária internacional.  

 

Recomendações de materiais alternativos: 

● Filmes e Documentários indicados: 

● Trabalho Interno (Inside Job) 

● Grande Demais para Quebrar (Too Big to Fail) 

● Hank: Five years from the brink 

● Collapse 

● The Flaw  

● A Grande Aposta  

  

● Livros, Artigos e Escritos sugeridos: 

● Trade and Development Report, 2009. UNCTAD. 

https://unctad.org/en/docs/tdr2009_en.pdf 

https://unctad.org/en/docs/tdr2009_en.pdf
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● World Economic Situation and Prospects, UNCTAD. 

https://unctad.org/en/Docs/wesp2009pr_en.pdf 

● THE G-20 PITTISBURGH SUMMIT DECLARATION  

● Macroeconomia para Executivos: Teoria e Prática no Brasil, Fábio Giambiagi. 

Tópico 4.6, lógica dos ciclos econômicos e desemprego; Tópico 5.7, Relação 

entre câmbio, juros e inflação; e Tópico 6, influência das expectativas na 

economia.  

● Sites de referência:  

● http://www.g20.utoronto.ca 

● https://oec.world/en/ 

● https://www.worldbank.org/ 
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