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CHRISTINE LAGARDE

“Garantir que as mulheres sejam capazes 
de alcançar os maiores níveis de liderança 
e responsabilidade é importante para  hu-

manidade e para economia.” 
(Christine Lagarde)



1 Um pouco
   da sua história
 

 “Como diretora-dirigente do FMI posso afirmar que economia, políticas pú-
blicas e políticas globais são sobre a população em geral. É necessário combinar 
dualidade, racionalidade e compaixão para executar um bom serviço para a po-
pulação. Nosso trabalho é olhar os números e a performance da economia como 
um todo. Se a economia não está sob controle, se o gasto fiscal está em desequi-
líbrio, se não há uma medida para erradicar corrupção isso fará diferença na vida 
das pessoas, isso afetará, por exemplo, o pequeno negociante.” - disse Christine 
Lagarde na entrevista que concedeu ao visitar Gana, em dezembro de 2018.

 Para ela, desigualdade excessiva é prejudicial para o crescimento sustentá-
vel. A frente do FMI por mais de sete anos, Cristine Lagarde possui uma vasta ex-
periência na liderança de cargos ministeriais de alto nível no governo Francês.  Foi 
Ministra de assuntos Econômicos, Finanças e Emprego; Ministra da Agricultura e 
Pesca e Ministra do Comércio no Governo de Dominique de Villepin. Lagarde foi 
a primeira mulher a chefiar o FMI. Advogada antitruste e trabalhista, também foi 
a primeira presidente principal do escritório internacional de advocacia Baker & 
McKenzie, entre 1999 e 2004.

 Em novembro de 2009, o Financial Times a classificou como a melhor Mi-
nistra de Finanças da Zona do Euro. E em 2014, foi listada pela Forbes Magazine 
como a quinta mulher mais poderosa do mundo. Quatro anos depois subiu dois 
degraus na colocação, conquistando a terceira posição. Lagarde disse na Women 
in the World Summit que: “Para uma mulher chegar ao topo é preciso ter a pele 
tão grossa quanto a de um crocodilo.”

 Sua candidatura para chefiar o FMI teve apoio de diversos governos, entre 
eles: britânico, indiano, norte-americano, brasileiro, russo, chinês e alemão. Sua 
nomeação ocorreu em meio à intensificação da crise da dívida da Europa, espe-
cialmente, na Grécia com receios de inadimplência nos empréstimos. Os Estados 
Unidos, em especial, apoiaram sua rápida nomeação, devido a fragilidade da situ-
ação econômica europeia.
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 A época, o secretário do Tesouro Americano, Timothy Geithner, disse que: 
“O talento excepcional e ampla experiência de Lagarde forneceria uma liderança 
inestimável em um momento crítico para economia global.”

 Em observações públicas feitas logo após a sua nomeação, Lagarde afirmou 
que tanto o FMI como a UE exigiriam medidas de austeridade na Grécia como um 
pré-requisito para fornecer maior ajuda a nação. E argumentou que a economia 
mundial estava em risco e fez um apelo para que os países europeus se unissem 
a fim de resolver a crise da dívida que o continente enfrentava. 

 Recentemente, o FMI assinou o maior resgate da sua história, um emprés-
timo de 50 bilhões de dólares à Argentina e se viu obrigado a acrescentar outros 
7 bilhões ao pacote, em vista das dificuldades enfrentadas pelo Governo Macri. A 
turbulência nos países emergentes, devido ao aumento progressivo das taxas de 
juros nos EUA, pode levar a mais pedidos de ajuda. E para tudo isso, o FMI precisa 
de dinheiro.

 Hoje, Lagarde administra um orçamento total de cerca de 1,4 trilhão. Esse 
montante representa 1,8% do PIB mundial, quando no início da crise atingia ape-
nas 0,6%. O FMI, agora bem abastecido, começa a negociar os recursos com os 
quais contará nos próximos anos. O objetivo é manter esse poder de fogo.

 

 

A BR Advisors

 A BR Advisors é um dos maiores escritó-
rios credenciados a XP Investimentos e con-
ta com uma equipe altamente qualificada. 

 Além de um histórico de premiações, o escritório 
conta ainda com três filiais -RJ, BH e SP.
  
 As operações da BR são divididas em duas áreas: 
mesa de operações e distribuição de produtos finan-
ceiros e investimentos.

https://www.bradvisors.com.br/
https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/?eid=ARCZrEARmD9josP_tX0X-VwSdMFJBH_F1GGZp2jreiOVW8VUKEeJqQt55m0q0nlfg_Sd29B3eLh1JjoW
https://www.instagram.com/bradvisors/?hl=pt-br
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/

