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O Grupo dos Trinta, também conhecido como G30, uma referência histórica 
importante para os formuladores de políticas em todo o mundo, acaba de 
analisar a situação e apresentar um conjunto de soluções. Críticos se referem 
ao relatório como incompleto, por não levar em conta as mudanças dramáticas 
no cenário de negócios trazidas pela pandemia. 
 
O Grupo dos Trinta (G30) é um órgão global independente composto por líderes 
econômicos e financeiros seniores dos setores público e privado e da academia. 
 
Em 14 de dezembro de 2020, o G30 divulgou seu último relatório, Revivendo e 
Reestruturando o Setor Corporativo Pós-Covid: Projetando Intervenções de 
Política Pública.  
 
“Já ultrapassamos a fase de emergência da resposta da política econômica à 
Covid-19, e os formuladores de políticas terão cada vez mais que fazer escolhas 
difíceis para estabelecer as bases para a criação de empregos adequados às 
novas realidades. Este relatório liderado por Mario Draghi [ex-chefe do Banco 
Central Europeu] e Raghuram Rajan [ex-chefe do Banco da Reserva da Índia] 
visa informar tais escolhas, para que saiamos da Covid-19 mais adaptados e 
mais fortes.” Tharman Shanmugaratnam, Presidente do G30 
 
O G30, uma iniciativa da Fundação Rockefeller lançada em 1978,  está sediado 
em Washington, com o objetivo de fornecer um fórum onde os banqueiros 
comerciais e os banqueiros centrais podem se encontrar a portas fechadas. O 
G30 também organiza eventos somente para convidados, incluindo “palestras 
ocasionais” e seminários. 
 
A associação é composta por cerca de 30 membros, a maioria homens (há 
apenas cinco mulheres, no momento), ativos ou ex-gerentes de grandes 
instituições financeiras internacionais e bancos centrais, com quase um terço 
deles representando instituições dos EUA. 
 
Você encontra uma ampla gama de figuras importantes, desde economistas 
como Paul Krugman, Lawrence Summers, Kenneth Rogoff e Janet Yellen, até 
banqueiros centrais que deixaram sua marca, como Mike Carney, ex-governador 
do Banco da Inglaterra e agora enviado especial da ONU para Ação Climática e 
Finanças ou Raghuram G.Rajan, ex-governador do Banco da Reserva da Índia 
e professor de finanças da Chicago Booth School of Business. 
 
Nos últimos quarenta anos, o G30 tem emitido relatórios regulares sobre 
supervisão bancária, banco central e uma variedade de assuntos relacionados.  
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A Proposta G30 
 
O que os governos devem fazer para se recuperar dos efeitos da pandemia e 
garantir que ela não mais aconteça? 
 
No prefácio da proposta do G30, reconhece-se que “os formuladores de políticas 
em todo o mundo agiram com rapidez e ousadia em suas respostas políticas 
iniciais à pandemia”. Mas “em face dessas mudanças estruturais e uma 
crescente crise de solvência corporativa, os governos agora precisam alterar 
suas respostas”. O objetivo do relatório é fornecer “um guia para os formuladores 
de políticas enquanto eles consideram a melhor forma de intervir para apoiar o 
setor corporativo, abordando três questões essenciais:  
 
Quais empresas ajudar e por quê?  
Quem decide quais empresas ajudar?  
E como ajudá-las? ” 
 
O relatório identifica problemas pois a ação inicial foi focada em fornecer fundos 
para resolver a crise de liquidez. 
 

 Direcionamento inadequado de apoio, que não consegue adequar 
suficientemente a resposta política às situações das diferentes empresas. 

 
 Um foco excessivo na provisão de crédito, o que aumenta o risco de 

sobrecarregar as empresas com dívidas, promovendo o uso ineficiente de 
recursos e gerando problemas futuros. 

 
 Excesso de tomada de decisão direta do governo e uso subótimo de 

experiência do setor privado que poderia ser usado para melhor apoio 
direto. 
 

 Um nível de gasto público que seria insustentável durante toda duração 
da crise econômica em curso. 

 
As soluções devem ser de longo prazo. A proposta do G30 visa “encorajar o 
desenvolvimento de ações políticas que apoiem a resiliência econômica e o 
crescimento de longo prazo, e amplas melhorias nos padrões de vida, 
minimizando os custos para o público”.  
 
E é reconhecido que “sem a ajuda das economias avançadas e o alívio da dívida 
soberana, alguns países em desenvolvimento teriam dificuldade em criar o 
pacote de recursos fiscais que lhes permitisse responder à crise. 
 
Dez princípios básicos/recomendações  
 

 Agir com urgência para enfrentar a crescente crise de solvência 
corporativa: Não se deve perder tempo, estamos no “à beira do 
precipício”; 
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 Direcione cuidadosamente o apoio público para “otimizar o uso de 
recursos e ajudar as economias a emergirem mais adequadas e mais 
fortes”. Não se deve desperdiçar recursos com empresas que estão 
condenadas ao fracasso ou que não precisam de apoio público”;  
 

 Adaptar-se às novas realidades empresariais, “ao invés de tentar 
preservar o status quo”;  

 
 As forças de mercado geralmente devem ter permissão para operar, mas 

“os governos devem intervir para resolver as falhas do mercado que criam 
custos sociais substanciais”, particularmente a “dificuldade de longa data 
em financiar as PMEs de forma eficaz”;  
 

 A experiência do setor privado deve ser aproveitada para “otimizar a 
alocação de recursos, quando possível”. “Os governos geralmente são 
menos capazes de escolher vencedores e perdedores”;  
 

 Equilibre cuidadosamente a combinação de objetivos nacionais mais 
amplos com medidas de apoio às empresas: Isso significa que "mudanças 
estratégicas, como o esverdeamento da economia ou a digitalização" não 
devem ser feitas "contra a necessidade de evitar a imposição de 
restrições excessivas às empresas em dificuldades ou de alocação de 
apoio a poucos setores de negócios ou empresas específicas ”- em 
resumo, não busque“ ecologização ”ou“ digitalização ”se isso vai causar“ 
destruição criativa ”:  
 

 Minimize o risco e maximize o potencial de crescimento para os 
contribuintes, enquanto "garante a participação das partes interessadas 
nas perdas e não recebe ganhos inesperados injustificados", os governos 
devem adotar a "implantação em etapas do financiamento" e encontrar 
um "lado positivo direto, como por meio de uma participação nos lucros 
futuros ”:  
 

 Estar atento às questões de risco moral sem prejudicar os objetivos 
centrais - refere-se ao “perigo de“ resgatar ”proprietários e gestores que 
assumiram muito risco, o que também poderia criar problemas de risco 
moral, por meio da expectativa de resgates futuros”;  
 

 Obtenha o momento certo e na duração das intervenções: Como o 
relatório reconhece que estamos lidando com “incógnitas”, os 
formuladores de políticas são aconselhados a “agir rapidamente, mas 
projetar seus programas para refletir essa incerteza”;  
 

 Antecipe potenciais repercussões no setor financeiro para preservar sua 
força e "permitir que ajude a impulsionar a recuperação"  

 
As políticas destinadas a apoiar objetivos nacionais mais amplos, como 
digitalização, sustentabilidade ambiental ou a promoção de indústrias novas ou 
estratégicas” estão fora de seu escopo.  
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“Observamos que algumas dessas medidas podem ser incorporadas à definição 
de metas ou ao desenho de respostas à crise de solvência corporativa, mas não 
as discutimos em detalhes. 
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