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O comitê 

 

1. O que é o G20 e quais as suas funções? 

 

Teóricos dizem que, ao fim da Guerra Fria e da bipolaridade das relações de 

poder, iniciava-se um modelo multipolar, de forma que nações emergentes e 

desenvolvidas são intimamente interdependentes. Destarte, visando um maior 

controle das relações econômicas e uma melhor gestão de crises, criou-se o 

G20.  

G20 (abreviatura para Grupo dos 20) é um grupo formado pelos ministros de 

finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo 

mais a União Europeia. Foi criado em 1999, após as sucessivas crises 

financeiras da década de 1990. Visa favorecer a negociação internacional, 

integrando o princípio de um diálogo ampliado, levando em conta o peso 

econômico crescente de alguns países, que, juntos, representam 90% do PIB 

mundial, 80% do comércio mundial (incluindo o comércio intra-UE) e dois terços 

da população mundial.  

O peso econômico e a representatividade do G-20 conferem-lhe significativa 

influência sobre a gestão do sistema financeiro e da economia global, de forma 

que qualquer decisão tomada pelo grupo pode alterar o rumo da história de todo 

o globo.  

O G-20 estuda, analisa e promove a discussão entre os países mais ricos e os 

emergentes sobre questões políticas relacionadas com a promoção da 

estabilidade financeira internacional e encaminha as questões que estão além 

das responsabilidades individuais de qualquer organização. Cada nação tem voz 

presente e significativa nesse comitê. 

O tema que será debatido refere-se a um somatório de diversas crises globais 

de segurança, saúde e diretamente econômicas que fraturaram a estrutura social 

vigente e a colocam a beira de um colapso total. Portanto, nesse comitê, espera-

se que os delegados elaborem forma de conter os impactos socioeconômicos de 

crises e promovam medidas de cooperação entre as nações presentes efetivas. 



Esse comitê apresenta um caráter diferencial, ele não é parte das Nações Unidas 

(apesar de obedecer a maior parte de seus procedimentos), é de caráter 

mandatório e as representações são dos chefes de Estado de cada Nação. 

 

2. Liberalismo x Keynesianismo 

 

Até a década de 30, a corrente teórica que reinava nas principais potências 

econômicas do mundo era o liberalismo econômico. O principal conceito dessa 

teoria é a “mão invisível” do mercado. O que é isso? Sabemos que o capitalismo 

não é um sistema perfeito, ou seja, existem várias falhas de mercado. Se essas 

falhas não existissem, não haveria problemas de monopólio ou superprodução, 

por exemplo. O liberalismo afirma que o mercado já possui mecanismos que são 

capazes de regular e corrigir essas falhas. Ora, se o mercado já possui esses 

mecanismos, qual a função do Estado na economia? É justamente esse o 

pensamento dos liberalistas: a não-intervenção do Estado na economia. Na 

verdade, o Estado deveria exercer apenas duas funções: cumprir os contratos e 

garantir a propriedade privada.  

Um dos exemplos de falhas de mercado citados acima – a superprodução – foi 

o problema central da Crise de 20, também conhecida como Grande Depressão, 

foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final 

da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico, naquele 

momento, e teve como causas a superprodução e especulação financeira. Foi a 

partir daí que a teoria do liberalismo foi colocada em xeque, pois se o mercado 

fosse tão “independente” assim, não haveria uma crise tão profunda. Em 1926, 

John Maynard Keynes postulou uma teoria na qual rompia totalmente com os 

princípios liberalistas. Keynes pregava a intervenção do Estado na economia, 

aliás, não só na economia, mas em todos os aspectos que fossem necessários. 

 

  

 

 

 

 



3. O Capitalismo e o G20  

 

A economia vive sob permanente avaliação que é conduzida por uma lógica 

financeira geral de lucratividade. As grandes corporações industriais e as 

organizações financeiras manejam uma massa de ativos financeiros e de 

moedas que compõem suas estratégias de valorização ao lado de seus ativos 

operacionais. Assim, além das taxas de retorno nos investimentos produtivos, as 

taxas de câmbio, as taxas de juros e os índices de valorização das ações são 

"parâmetros" considerados na rentabilidade financeira geral. Num mundo de livre 

movimento de capitais e de taxas de câmbio flexíveis, aqueles atores efetuam 

movimentos de "poupança financeira", em consonância com suas expectativas 

mutáveis, que impactam fortemente os mercados cambiais, acionários e de 

crédito em geral, mundo afora. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia capitalista vive uma fase de 

expansão e enriquecimento.  

Entretanto, todas as Nações estão de acordo com esse modelo? Operantes para 

tal? O embaixador Rubens Barbosa, destaca sobre a cúpula do G20 de 2017:" 

Mais importante que os temas tratados lá foram os distúrbios contra a 

globalização e o capitalismo que ocorreram nas ruas de Hamburgo”. 

 

 

A Problemática 

 

1. A crise de 2008 

 

O estado atual em que a economia mundial se encontra é trazido como 

consequência de diversos fatores acumulativos que foram, pouco a pouco, 

degradando os países. Pensando nisso, aqui salienta-se três das principais 

crises que eclodiram e lesaram o sistema para que assim seja possível 

compreender a problemática em sua raiz.  

Em 2008, a rede de bancos Lehman Brothers foi a falência e, sob um efeito 

dominó, múltiplas empresas ao redor do mundo sofreram um enorme impacto. 



Como reação imediata, várias nações ao redor do mundo entraram em 

ressecção, causando altas taxas de desemprego. 

Nos EUA havia se tornado extremamente comum empréstimos “subprime”, pelo 

qual pessoas que não tinham condições de quitar as suas dívidas davam a 

própria casa como garantia.  

Assim, os bancos americanos passaram a misturar esses empréstimos de alto 

risco com dívidas de clientes com histórico de pagamento correto, vendendo em 

pacotes chamados CDOs. Eles vendiam as CDOs para investidores do mundo 

todo, sobretudo na Europa. Quando os norte-americanos que tomaram os 

empréstimos pagassem o valor devido, o dinheiro iria para quem comprou a 

CDO, com juros. 

Quando os devedores não pagaram suas dívidas, bancos de investimentos no 

mundo todo (como a Lehman Brothers) faliram em sequência, causando essa 

enorme crise. 

Em 2018, dez anos após a eclosão da crise, a revista Fortune atestava que os 

Estados Unidos (assim como muitas outras nações) ainda estava longe de se 

recuperar da crise, e as taxas de desemprego nunca voltaram aos níveis de 

antes da problemática. 

Sendo o emprego um dos, se não o pilar principal da economia, é possível 

entender por que a crise de 2008 ainda é tão presente no tema a se debater no 

G20. 

 

 

2. Competitividade de supremacia suicida 

Fator importante para o cenário caótico mundial em que nos encontramos 

atualmente são as diversas competições por supremacia entre nações 

economicamente relevantes. Aqui apontaremos quatro dessas relações de 

poder e porque esses conflitos são praticamente suicidas. 

O Estados Unidos vem perdendo sua hegemonia como potência econômica na 

última década, o que ocasiona diversos conflitos comerciais entre ele e as 

nações que emergem economicamente. O conflito eminente entre Estados 

Unidos e China não é segredo para ninguém. Com a abertura para o livre 

mercado iniciada nos anos 90, a potência asiática cresceu exponencialmente 

pela produção de produtos com mão de obra barata e de alta tecnologia. Essa 



guerra comercial tem como consequência diversas medidas protecionistas de 

ambas as nações, o que é extremamente danoso para a comunidade global e 

faz os EUA se fecharem cada vez mais para o livre mercado globalizado. 

Os Estados Unidos também estão em uma espécie de guerra pelo petróleo com 

o Irã, chegando ao nível militar. Ataques entre as duas nações, como o recente 

atentado dos americanos ao líder iraniano Qassem Soleimani, somados a uma 

competição econômica sob o petróleo, deixou seus preços acima dos 100 

dólares por barril. 

Crises econômicas na União Europeia desencadeadas pelos PIIIGS (como o 

Reino Unido chama de maneira pejorativa os países deficitários da união) 

fizeram o Reino Unido iniciar um processo de saída do bloco econômico que se 

perdura até os dias atuais (nomeado Brexit). Sendo o Reino Unido uma das 

principais economias do grupo, é evidente que o bloco não aceitaria fácil sua 

saída, deixando a Europa em um clima pesado e intensificando a crise. 

Uma crise na Argentina também teria consequências globais. Se Alberto 

Fernández derrotar Mauricio Macri e depois torpedear o programa do país com 

o FMI, de 57 bilhões de dólares, a Argentina pode viver uma repetição da crise 

cambial e da moratória e 2001. Isso poderia levar a fuga generalizada de capitais 

dos mercados emergentes, possivelmente desencadeando crises na Turquia, 

Venezuela, Paquistão e Líbano, altamente endividados, e complicando as coisas 

na Índia, África do Sul, China, Brasil, México e Equador. 

Em todos os casos supra apresentados demonstram uma característica em 

comum que as potências econômicas mundial vem adotando, um 

distanciamento das outras nações e um foco em si mesmo que já está 

prejudicando e poderá ser ainda pior para todo o mundo. 

 

3. De uma crise econômica para uma crise social 

Crises financeiras enfraquecem a atividade econômica, diminuem 

consumo e demanda de investimento e resultam em declínios no crescimento 

econômico, perda de empregos, salários e benefícios reduzidos e maior 

desemprego (ou emprego vulnerável que normalmente envolve menos horas e 

menores benefícios). Os ajustes de preços relativos e a depreciação da moeda 

podem exacerbar esses efeitos, especialmente quando os setores público e 

privado mantêm altos níveis de dívida em moeda estrangeira. Experiências 



passadas com crises financeiras indicam que, em média, o desemprego 

aumenta 1,4% durante as crises e leva 4-5 anos para retornar aos níveis pré-

crise após o início da recuperação econômica. Por exemplo, no México e 

Argentina, o desemprego e os salários sofreram um sério golpe após as crises 

financeiras em 1994-95 e 2001-02, respectivamente. Na Costa do Marfim, o 

emprego formal caiu quase 40% durante a crise do início dos anos 80. 

 

As crises financeiras são normalmente seguidas por fluxos financeiros reduzidos 

de países (sob a forma de capital estrangeiro e remessas), erosão da poupança 

e redução de disponibilidade e / ou maior custo de crédito. Como instituições 

financeiras em dificuldades se retiram de mercados e os ganhos dos 

trabalhadores declinam, fluxos financeiros reduzidos afetam países que 

dependem fortemente de capital estrangeiro para fornecer crédito e produzir 

atividade econômica. As economias são corroídas por baixas taxas de juros 

reduzidas pelos formuladores de políticas para estimular a demanda e proteger 

os balanços bancários da queda dos preços dos ativos ou por medidas de 

resposta a crises, como congelamento de depósitos bancários ou conversão a 

taxas desfavoráveis (Argentina em 2001 e Equador em 1998).  

 

Para reparar balanços e ajustar-se a escassos financiamentos e aumento da 

incerteza econômica, alguns países entram em crise de crédito, contribuindo 

para a atividade econômica fraca e o desemprego. Famílias e pequenas 

empresas podem ser privadas de crédito, à medida que os bancos restringem 

os padrões de crédito e emprestam apenas a grandes empresas; clientes 

percebidos como dignos de crédito. Durante a crise asiática e a atual crise global, 

o A crise do crédito foi sentida mais entre pequenas e médias empresas (PME). 

No Chile, o fato das grandes empresas estarem com acesso reduzido a 

financiamento externo sobrecarregou as PME, que, diante de salários inflexíveis 

e altos custos de demissão, entraram em falência. A taxa de desemprego quase 

dobrou e levou algum tempo para retornar aos níveis pré-crise.  

 

Estratégias públicas de enfrentamento: as crises financeiras também afetam 

a capacidade do estado de expandir os gastos para combater os impactos 

adversos das crises nas pessoas e muitas vezes passam a interromper o 



fornecimento de serviços públicos essenciais. As receitas tributárias diminuem à 

medida que a atividade enfraquece e, combinada com a realização de passivos 

contingentes de bancos resultam em uma posição fiscal mais fraca. 

Acesso dificultado aos mercados financeiros internacionais, acompanhado pela 

necessidade de implementar medidas de austeridade e restaurar a confiança do 

mercado, poderiam reduzir ainda mais a capacidade dos governos de 

continuar gastando em infraestrutura e apoiando programas de proteção social 

quando as populações precisam mais desse apoio.  

Por exemplo, as despesas com saúde caíram na Indonésia, Malásia e Tailândia 

durante a crise do leste asiático. O governo reduziu em 15% os gastos com 

educação durante o ano de a crise do peso mexicano em 1994, e o investimento 

público em educação caiu 50% durante 1987-1990 no Peru. Foram observados 

cortes significativos no investimento em infraestrutura nos países latino-

americanos em 1980 e 1990.  

 

Estratégias de enfrentamento privadas: as respostas dos indivíduos a 

situações de crise aumentam a deterioração de bem-estar social durante e após 

crises financeiras. Perante uma perda de emprego e renda e apoio social 

reduzido do governo, os indivíduos podem adotar estratégias caras de 

enfrentamento, incluindo a venda de ativos produtivos, como terra e gado; 

recorrendo a outros ativos - sociais, físico, natural ou financeiro; reduzindo a 

qualidade da ingestão de alimentos; economizando em cuidados de saúde; 

tirando as crianças da escola ou reduzir o consumo próprio para proteger 

crianças pequenas. 

Na Indonésia, o uso de serviços de saúde caiu acentuadamente durante a crise 

de 1997, A Pesquisa de Vida Familiar registrou uma queda nas matrículas 

escolares e um aumento nas desistências durante as crises na Argentina (1995) 

e Venezuela (1994), a ingestão diária de proteínas caiu 4% e 3%, 

respectivamente. Em alguns casos, os funcionários trabalhavam horas extras ou 

em empregos adicionais para compensar a perda de renda, mas com benefícios 

e remuneração menores – como no setor de turismo do Camboja. Essas 

estratégias de enfrentamento podem ter consequências a longo prazo para 

indivíduos e dificultam a fuga das armadilhas da pobreza.  



Crises financeiras anteriores fornecem ampla evidência de acentuada 

deterioração de curto e longo prazo nos indicadores de bem-estar social à 

medida que o índice de pessoas em estado de pobreza (aqueles que vivem 

abaixo de US $ 1,25 por dia) cresceu em praticamente todas as crises 

financeiras. 

 

Em outros casos, no entanto, foram observadas estratégias mistas, incluindo 

matrículas no ensino superior no Peru na década de 1990. e na Argentina em 

2001. 

Na crise asiática, a pobreza geral subiu de 11% para 18% na Indonésia e as 

áreas urbanas de pobreza dobraram para 18% na Coréia. Estudos anteriores 

também apontam para aumento da desigualdade associados a crises financeiras 

em um painel de países de mercados avançados e emergentes no período de 

1988-2010, com o impacto aumentando junto com a severidade das recessões. 

A pesquisa também mostra que o aumento médio da desigualdade de renda 

durante as recessões tende a ser maior do que a queda ao fim destas, sugerindo 

que os pobres tendem a receber uma parcela maior de dor do que de 

prosperidade. 

Por exemplo, no México a mortalidade aumentou nos anos 80 após a crise, 

revertendo a tendência da década de 1970. A mortalidade infantil também 

aumentou nas crises subsequentes no México (1994-95), Peru (1988-92) e 

Indonésia (1997-98). Desnutrição mais alta e menor peso ao nascer foram 

observado nos Camarões (década de 1990), Malásia, Indonésia e Tailândia 

(1997-98) e Argentina (2001-02). A expectativa de vida diminuiu 

acentuadamente na Rússia e nos antigos países da União Soviética após o 

colapso de 1992 e na crise de 1998.  

As crises econômicas também coincidem com a deterioração da coesão social. 

Durante a Grande Depressão em 1929-32, por exemplo, houve um aumento de 

40% nas taxas de suicídio e 10% no aumento de mortes por todas as causas 

nos Estados Unidos. Da mesma forma, houve um aumento de 39% nas taxas de 

suicídio entre homens no Japão durante a crise asiática, um aumento de 44% 

em Hong Kong, na China, e um aumento de 45% na Coréia e na Tailândia. 

 

 



 

4. Coronavírus 

 

Finalmente, um novo tipo de corona vírus denominado Covid-19 iniciou uma 

pandemia quase perfeita para que os países se isolem ainda mais. Originário da 

China, esse vírus possui uma baixa taxa de letalidade, mas uma 

transmissibilidade altíssima, o que põe em risco os sistemas de saúde. 

Um impasse sofrido para se ter em meio a todos os outros fatores que já 

abalavam a economia dos países: A necessidade de se fechar fronteiras e 

promover o isolamento social para se evitar um colapso dos sistemas de saúde 

por excesso de pacientes, medida recomendada pela OMS e adotada pela 

maioria dos países com sucesso no combate à doença. Porém, como 

consequência desse isolamento, economias que já sofriam problemas se 

quebram ainda mais, com uma queda drástica do PIB e um perigo de falência 

para inúmeras empresas e microempresas. 

Esse isolamento provocado pelo Covid-19 intensifica diretamente tanto os 

problemas de desemprego trazidos pela crise de 2008 como a inimizade entre 

nações e um protecionismo econômico crescente. A OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) afirma: A economia global sofrerá 

anos até se recuperar da crise do Coronavírus.  

Medidas antagônicas vem sendo tomadas pelas maiores potências econômicas 

para combater esse cenário. A União Europeia, por exemplo realizou um 

empréstimo de 200 bilhões de euros ao Fundo Monetário Internacional (FMI) 

para garantir que a instituição de Washington tenha recursos suficientes para 

fazer frente à crise, além de outras medidas de apoio mútuo dos governos e a 

manutenção do isolamento social.  

Enquanto isso, países como os Estados Unidos tomam medidas mais auto 

protetoras, como exemplificado em uma declaração recente do presidente 

Donald Trump, "Precisamos das máscaras. Não queremos outros conseguindo 

máscaras. É por isso que estamos acionando várias vezes o ato de produção de 

defesa. Você pode até chamar de retaliação porque é isso mesmo. É uma 

retaliação. Se as empresas não derem o que precisamos para o nosso povo, nós 

seremos muito duros”. Países emergentes como o Brasil passam por uma 

decisão mais difícil. Por não ter uma economia interna que sustente o 



isolamento, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro debate duramente com o 

congresso e governos regionais sobre o foco que devem tomar: Manter um 

isolamento máximo para conter a doença e investir dinheiro público para evitar 

a falência de empresas ou quebrar com a medida sugerida pela OMS para 

salvaguardar a economia e evitar uma crise catastrófica. 

   Essas são as principais linhas adotadas e defendidas pelos chefes de estado 

das maiores economias mundiais. 

 

 

Conclusão 

 

As crises socioeconômicas que o mundo enfrenta em 2020 não são pontuais, 

mas processuais e complexas. Há teóricos que já comentam sobre um possível 

processo de desglobalização e isolamento econômico das grandes potências em 

novos polos, como Boaventura de Sousa Santos, Professor Catedrático Jubilado 

da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Seria esse o fim 

derradeiro da globalização neoliberal ou um motivo pelo qual ela deve se 

intensificar? Esse é o palco de discussão das maiores escolas de economia 

atualmente, e independente de qual linha ideológica esteja certa, logo teremos 

uma resposta, a sociedade não se sustentará mais por muito tempo do mesmo 

jeito com essas múltiplas crises e algo terá que mudar. 

A crise trouxe o medo, o medo trouxe o isolamento, o isolamento trouxe as 

guerras políticas e econômicas e as guerras trazem mais crises. Seria essa uma 

falha no sistema ou um erro que a humanidade persiste em cometer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O que se espera do G20? 

 

Espera-se que o comitê responda, mas não se limite, as seguintes perguntas:  

A necessidade dessa discussão é indubitável: quais serão as medidas tomadas 

pelas maiores economias do mundo para minimizar a crise em que se 

encontram?  

De que maneira será possível combater o Covid-19 e impedir a quebra das 

economias de inúmeras empresas, juntamente com os seus países? 

Como estabelecer uma cooperação público-privada para salvaguardar o bem-

estar social? 

Como abordar a questão dos bancos e linhas de crédito? 

Como evitar que as crises aumentem a desigualdade? 

Como evitar que as crises afetem a maior parte da população, aumente as taxas 

de mortalidade, diminua as de ensino e aumente a desnutrição? 

Como fornecer medidas de prevenção a futuras crises? 

Como evitar que empresas multinacionais se desinstalem de países em crise e 

prejudiquem ainda mais a economia? 

Como reverter os impactos posteriores de uma crise? 

Como perceber a aproximação de uma crise?  

Como fornecer suporte concomitante ao indivíduo, as pequenas e médias 

empresas e as grandes empresas? 

 

 

 

Sendo medidas protecionistas ou globais, é papel de cada membro do G20 

defender a melhor maneira que sua nação poderá combater as crises 

socioeconômicas atuais e posteriores iminentes, salvaguardando sempre a 

soberania estatal de cada nação e as relações diplomáticas. 

Salienta-se que o que será decidido nesse comitê poderá determinar o rumo das 

próximas gerações, e os delegados possuem compromisso não apenas com o 

seu país, mas com o mundo todo.   
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