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RESUMO 

A economia brasileira é caracterizada por fortes turbulências ao longo de sua 
trajetória. Dadas as crises fiscal e financeira que o Estado Brasileiro enfrentou, 
desde meados do século XX, e ainda enfrenta, juntamente com um ambiente 
macroeconômico de alta vulnerabilidade externa, percebe-se uma economia 
debilitada, que não encontra um caminho certo para seu desenvolvimento. As crises 
a partir do final dos anos de 1970 fizeram o país entrar num processo de grandes 
dificuldades de constituir mecanismos de financiamento, num cenário de inflação 
ascendente, altas taxas de juros internas, crescimento medíocre e fragilidade a 
choques externos. As operações de dívida pública foram inovações necessárias 
para se captar recursos, através da colocação de títulos diferenciados no mercado 
financeiro. Com a falta de novos financiamentos produtivos consideráveis, as 
receitas do setor público vão para o pagamento dos juros desta dívida no mercado 
financeiro: "engessando" a possibilidade de novos investimentos se realizarem e 
fazendo com que a dívida líquida do setor público tenha um comportamento 
ascendente. Há várias linhas de raciocínio para a sustentabilidade da dívida: a linha 
heterodoxa, a conservadora às políticas adotadas nos últimos governos e as 
alternativas, críticas ao modelo conduzido atualmente. Como as questões interna e 
externa do Brasil não estão devidamente articuladas com as medidas atuais, devem-
se buscar métodos alternativos de condução na política econômica: aumentando os 
prazos do serviço da dívida (funding), controlando os fluxos de capitais e ajustando 
os aspectos da credibilidade do Estado; possibilitando juros e prêmios menos 
onerosos para o Estado brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

A economia brasileira é caracterizada por fortes turbulências ao longo de 

sua trajetória. Dadas as crises fiscais e financeiras que o Estado Brasileiro 

enfrentou, desde meados do século XX, e ainda enfrenta, juntamente com um 

ambiente macroeconômico de alta vulnerabilidade externa, percebe-se uma 

economia debilitada, que não encontra um caminho certo para seu desenvolvimento. 

O objetivo deste trabalho é abordar o resultado destas crises na formação e 

evolução da dívida pública brasileira, que desde então não é simplesmente 

compreendida como uma dívida contraída pelo governo para financiar gastos e 

investimentos produtivos, ou seja, não deriva apenas do total que ele gasta menos 

suas receitas, mas de um somatório dos mecanismos de financiamento de todo o 

montante de déficits passados, absorção de dívidas privadas, e principalmente, dos 

pagamentos de juros aos credores internos e externos. É neste contexto que se 

constrói todo o sistema de operações de dívida pública no Brasil, onde este passa a 

servir de instrumento de política econômica na tentativa de acumular capitais (neste 

caso, financeiros). 

Esta monografia está dividida em três capítulos: No primeiro se faz um 

estudo sobre as crises fiscal e financeira no Brasil a partir do final dos anos de 1970, 

e de que forma o país entrou num processo de grandes dificuldades de constituir 

mecanismos de financiamento, num cenário de inflação ascendente, altas taxas de 

juros internas, crescimento medíocre e grande vulnerabilidade externa. 

O segundo capítulo se divide em duas partes: na primeira se faz uma 

abordagem sobre as operações de dívida pública no Brasil. Dado que era 

necessário buscar instrumentos de captação de recursos, através da colocação de 

títulos no mercado financeiro, é interessante ver como foram alteradas e inovadas as 

operações neste mercado num ambiente 'não muito agradável'. Já na segunda parte 

do capítulo, são demonstradas as notas metodológicas oficiais utilizadas atualmente 

pelo BACEN, há todo um detalhamento de conceitos e composição da dívida: 

expondo que a esta é formada por uma gama de variáveis e que prova sua 

volatilidade. 

No terceiro e último capítulo se expõem as propostas atuais para que se 

sustente a dinâmica da dívida pública: entrando na discussão entre os autores que 
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são favoráveis (conservadores) às medidas utilizadas atualmente para a 

estabilização, mesmo que isso seja mais oneroso para a sociedade brasileira; e por 

outro lado, aqueles que defendem uma idéia alternativa (crítica): nesta se demonstra 

que de nada adianta se utilizar daquela proposta e estabilizar a dívida, mas haver 

baixo crescimento no país, enviar capitais para os credores internacionais (com altas 

taxas de juros e mobilidade total de capitais) enquanto este país necessita de 

investimentos produtivos. Esta idéia alternativa não é radical a ponto de declarar 

moratória. Fechar o país. Mas flexibilizar a autonomia da política macroeconômica 

interna desfazendo pontos de estrangulamento e encontrando rumos para o 

crescimento: o que permitiria até mesmo diminuir a relação dívida pública sobre o 

Produto brasileiro. 
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2 A EVOLUÇÃO E A DINÂMICA DA DÍVIDA BRASILEIRA NO CONTEXTO DAS 
CRISES FISCAL E FINANCEIRA 

2.1. O PROBLEMA DO FINANCIAMENTO 

Para que uma economia moderna consiga ter sucesso em financiamentos 

de seu processo de acumulação é necessário que tenha capacidade de articular 

determinantes internos com externos. Segundo BAER (1993), o Brasil, pelo menos 

até os anos de 1960, teve dificuldades para implantar um projeto de 

desenvolvimento completo para si, principalmente por não considerar, em suas 

execuções, a diferenciação entre políticas de curto e longo prazo. 

Para explicar melhor estas questões, BAER (1993) faz uma reflexão acerca 

de alguns conceitos e raciocínios importantes antes de discutir este assunto. É o que 

se fará aqui também e seguindo a mesma metodologia e ordem da autora. 

Quando se trata de investimentos, deve-se saber diferenciar investimento 

produtivo de investimento em carteira. Tendo aquele como taxa de desconto a 

depreciação e este a liquidez. Ambos estão ligados pela variável taxa de juros. 

Os tipos de financiamento dos investimentos (não de poupança) são: o 

finance, de curto prazo e o funding, de longo prazo. Quando as receitas do agente 

financiado (por exemplo, o Estado) não consegue amortizar sua dívida financiada 

em finance, ao invés de fazer outro finance para cobrir o antigo (e, assim, cair num 

círculo vicioso), deve buscar financiamentos funding, para que tenha o tempo 

suficiente de acumular receitas e capital para honrar seus compromissos. 

Mas, com um ambiente inflacionário, a poupança aplicada em curto prazo 

(ou ativos reais), "complica" o longo prazo. A saída seria enfrentar isso via mercado 

secundário para tentar aumentar a liquidez (utilizando títulos de longo prazo). Logo, 

o mercado secundário, serve de proteção a variações no câmbio e nos juros, mas 

ele não garante riscos sistêmicos. Por exemplo, se os credores utilizam juros 

flutuantes, o devedor tem um prazo certo, mas custo incerto (situação de 

vulnerabilidade); "assim, pode-se concluir que quando uma parte significativa do 

funding se faz através de créditos a juros flutuantes se está numa situação potencial 

de instabilidade financeira". (BAER, 1993, p.31) 
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Se há crescente mobilidade de fluxos de capitais, amplia-se a abertura dos 

mercados financeiros, para que os devedores tenham a possibilidade de obter 

recursos. 

(...) o desenvolvimento de mercados financeiros internacionais extremamente dinâmicos 
abriu a possibilidade de que países que podem ter acesso a eles ampliem sua capacidade 
de acumulação, ainda que isso deixe suas economias mais vulneráveis aos impactos das 
mudanças das políticas monetárias e financeiras dos países centrais, que dificilmente 
podem ser compensadas por medidas internas. (BAER, 1993, p.32) 

BAER (1993) ainda relata que para se completar o equilíbrio entre 

investimento e poupança, é necessário um ciclo completo do capital em curto tempo 

e canalização das poupanças em investimentos que resultem em maior 

produtividade. A poupança aplicada no longo prazo viabiliza aumento (quantitativo) 

da capacidade produtiva e quando direcionada qualitativamente, além da maior 

produtividade, implica indiretamente nas poupanças individuais privadas (gerando-se 

mercado de capitais); crédito privado e reinvestimento dos lucros empresariais. 

Quando isso não acontece, como no caso dos países pobres, em algumas vezes se 

tenta canalizar a poupança compulsória. 

O papel dos gastos é a mobilização de recursos do setor público para a 

acumulação capitalista (a questão crucial colocada é encontrar condicionantes sócio-

políticos e limites para isso). Quando falta a credibilidade do Estado, há ( i ) o 

aumento do prêmio e diminuição do prazo dos títulos públicos e ( i i ) fuga de capitais. 

Em última instância, o enfrentamento deve ser feito via financiamento monetário do 

déficit, através de: superávit fiscal; aumento da tributação; inflação e/ou calote, que 

agrava a credibilidade e aumenta a instabilidade financeira dado que os credores 

não recebem. 

Os investimento (via aumento dos gastos) têm ( i ) a capacidade de 

aumentar ou diminuir a renda do país. Depende se ele, por exemplo, aumenta a 

capacidade produtiva e abre um leque de exportações ou diminui quando se manda 

uma parte da renda para fora, ou seja, aumenta as importações de forma 

exacerbada. Ou ( ii ) quando os investimentos atraem capital e financiamento 

externo, dependendo da arbitragem externa, podem entrar ou sair capitais, pois 

aumenta a possibilidade de sofrer impactos de gestão de políticas externas. 

Em se tratando de economia com inflação indexada, sabe-se que a 

indexação garante perda do valor perante o processo inflacionário: gerando 
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preferência absoluta pela liquidez. Mas, no limite, o problema do financiamento aqui 

é a desconfiança quanto ao respeito aos contratos e regra de indexação. 

A demanda do público por títulos da dívida impõe limites ao financiamento da dívida pública 
no mercado, tanto em termos de vencimentos e custos quanto de potencial de expansão da 
dívida. Inicialmente, a aceleração da inflação conduz à desmonetização, havendo uma troca 
de moeda por títulos públicos de curtíssimo prazo indexados no nível de preços. 
Concretamente, à medida que a inflação se acelera, cresce a preferência por títulos 
públicos em detrimento de moeda e de ativos menos líquidos. Por essas razões, a 
disposição do público de absorver títulos do governo é crescente quando a inflação começa 
a se acelerar. (LLUSSÁ, 1998, p.84) 

Portanto, qualquer país que se torna dependente de capitais especulativos 

com situação de inflação indexada (ver gráfico 4), cai em situação de maior 

fragilidade quanto a sua credibilidade. 

2.1.1. A DINÂMICA DA CRISE DE FINANCIAMENTO NOS ANOS 80 

Segundo BAER (1993), a crise de financiamento do Estado brasileiro se 

desdobra nos seguintes problemas: 

/. Problema estrutural na inserção internacional: 

a) Em 1979 há o aumento na taxa de juros americana, implicando em 

deterioração dos termos de troca e corte no financiamento externo aos 

países periféricos; 

b) As condições de empréstimos (baseada em taxas de juros flutuantes) 

deterioraram a capacidade do Brasil em cumprir o serviço da dívida; 

c) A concentração da captação pelo Estado aumentou a dívida e dificultou 

mais ainda o ajuste estrutural. 

//. Dimensão e impacto do choque: 

a) Houve a desvalorização cambial (aumentando ainda mais a taxa de 

câmbio) para se administrar as contas externas, implicando em 

desaceleração do crescimento; 

b) A taxa de juros internacional era desproporcional ao nível de preços e 

exportações, ocasionando a deterioração da capacidade de pagamento; 

c) O corte no crédito pelos organismos internacionais. 
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///. Insuficiência na gestão da política econômica: 

a) Não houve políticas setoriais para compensar a recessão 

macroeconômica; 

b) Devido à ruptura do financiamento externo, houve a mudança do ônus 

privado para o público; 

c) As políticas compensatórias ficaram restringidas (diferentemente da 

ação de outros países em desenvolvimento); 

d) As formas de condução das políticas cambial e monetária 

determinaram o ambiente inflacionário e a deterioração da situação 

financeira do setor público. 

Neste cenário de reestruturação externa, os países em desenvolvimento 

tentaram ajustar-se como na década anterior para captar recursos nos mercados 

privados externos. Mas, 

Por um lado, dadas a elevação das taxas de juros [ver Gráfico 3] e a deterioração das 
relações de troca, deu-se um crescimento intenso da dívida externa por razões estritamente 
financeiras e condições deterioradas de geração de divisas necessárias ao cumprimento do 
serviço desta mesma dívida. Por outro lado, houve um corte absoluto na oferta de 
financiamentos dos credores privados internacionais, restringindo-se os recursos novos a 
impedir a "inadimplência" dos países endividados. (BAER, 1993, p.48) 

Ao longo da década de 80, a política econômica precisava lidar com o 

contexto externo e os problemas internos. Sendo que na primeira metade da 

década, estava subjugada às pressões, pelos credores internacionais, de rolagem 

restrita da dívida externa (ver Tabela 1). Em meados da década, percebe-se a 

acumulação da dívida pública (financiada pelo setor privado com aplicações em 

títulos indexados). BAER (1993), chama a atenção neste aspecto paradoxal: por um 

lado, a dívida aumentava pelo fato do setor público pagar o serviço da dívida externa 

e absorver a do setor privado e, por outro, este financiava o Estado nas operações 

de mercado aberto. 

A segunda metade da década é caracterizada pelos altos riscos e a 

inexistência de um crescimento sustentado da economia e peso dos encargos 

financeiros do Estado, além da dificuldade de diminuir gastos e executar uma 

reforma fiscal. Segundo BAER (1993), para se entender a crise, devemos nos voltar 

a três idéias básicas: 
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I. A raiz da crise: ruptura do padrão de financiamento internacional (choque), 

falta de mecanismos e fluxos de capitais externos; 

II. Faltaram projetos de desenvolvimento, mesmo com a estrutura adquirida 

no II PND; 

III. A crise não foi por falta de poupança, mas por dificuldades de 

financiamento (funding) e de ajustes ficais, gerando fluxos ineficientes. 

A crise da dívida cobrou, nos anos oitenta, um elevado preço pelo arranjo do financiamento 
da formação de capital fixo estabelecido na economia brasileira desde o início da 
industrialização pesada. À assimetria nas condições de financiamento correspondeu igual 
assimetria nos impactos da crise. A elevação das taxas internacionais de juro, a interrupção 
dos fluxos voluntários de crédito e as políticas de ajuste provocaram, por um lado, uma 
maciça fuga de capitais privados ao mesmo tempo em que, por outro, destruíram, quase por 
completo, a capacidade de investimento das empresas estatais. (CRUZ, 1994, p.78) 

Assim, percebe-se que a década de 80 foi extremamente marcada por 

grandes variações em mecanismos de financiamento no contexto externo: 

deteriorando as questões de financiamento externo dos países periféricos. 

2.2. O CONTEXTO FINANCEIRO INTERNACIONAL: MUDANÇAS NA DINÂMICA E 
NOS FLUXOS DE RECURSOS 

Como já verificado, o final da década de 70 e os anos 80 foram 

caracterizados pelas dificuldades, dos países em desenvolvimento (NICs), de obter 

acesso à recursos externos. Isso se deve ao fato de que os países centrais 

passaram a retomar seus investimentos e, dada a política americana (para atrair 

capitais), a entrada de capitais nos NICs entra em queda. 

Assim, ao contrário [do] que pregava o discurso dos credores, o acesso ao mercado 
financeiro privado internacional depois do desencadeamento da crise não dependia 
essencialmente de 'bom comportamento' dos devedores, mas seria determinado pela 
importância que os países em desenvolvimento relativamente mais industrializados 
poderiam vir a ter frente aos fluxos de recursos financeiros internacionais e à divisão 
internacional do trabalho. (BAER, 1993, p.62) 

Dada esta restrição de financiamento dos NICs, os bancos internacionais 

mudaram seus métodos de desintermediação financeira com diminuição do crédito e 

aumento dos spreads1; além disso o câmbio e o juro internacional passaram a flutuar 

constantemente. 

1 Spread é a diferença entre a taxa média de aplicação e a de captação (CARVALHO; et.al., 2000). 
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A flexibilidade gerada pelas inovações financeiras predominantes neste período facilitou (...) 
[o lado dos] credores. Entretanto, para os países devedores, diante do intenso desajuste 
macroeconômico que se criou em função das mudanças financeiras internacionais, (...) 
facilitou a fuga de capitais e intensificou os movimentos de arbitragem, trazendo mais um 
agravante para a gestão da política econômica. (...) Assim, parece claro que uma mudança 
da situação do financiamento externo de economias endividadas não depende somente de 
mudanças na política econômica interna, mas sobretudo de alterações no contexto 
financeiro internacional. (BAER, 1993, p.70) 

Os investimentos estrangeiros diretos aumentaram (nos anos 80) somente 

nos países centrais. Os EUA passou a ser devedor e a depender de financiamento 

externo, se tornando o principal pólo absorvedor de capitais externos. 

2.2.1. Transformações nos mercados financeiros privados 

Além das mudanças sistêmicas, os anos 80 também se caracterizam por 

mudanças estruturais e maior instabilidade monetário-financeira, implicando na 

necessidade de tornar os riscos de crédito e de preço menos vulneráveis. Essas 

dificuldades foram contornadas via inovação do mercado financeiro privado, através 

dos seguintes mecanismos: 

I. Securitização2; 

II. Swaps, opções e futuros 3; e 

III. Globalização financeira. 

Esses mecanismos permitiram que os mercados financeiros se 

desenvolvessem, pois, através das swaps, por exemplo, se faziam operações fora 

do balanço das instituições financeiras. E, com a globalização, caíram os controles 

sobre os capitais, dando livre acesso às instituições financeiras estrangeiras. Neste 

sentido, os países centrais (como Estados Unidos, Alemanha e Japão) assumiram 

posições estratégicas, dado o peso que suas moedas tinham no mercado. 

Segundo BAER (1993), nesta época houve extrema expansão do movimento 

de capitais, que levaram à grandes flutuações no câmbio e nos juros, e implicaram, 

para os NICs, a necessidade de menores prazos e maiores riscos para seus 

financiamentos. 

2 "Refere-se à transformação de obrigações financeiras geradas anteriormente em processos de 
oferta de crédito em papéis colocáveis diretamente no mercado". (CARVALHO, et.al., 2000, p.344). 
3 Segundo CARVALHO, et.al. (2000, p.248), Swaps são "contratos em que agentes trocam as 
características de um determinado ativo ou de uma obrigação pelas características de outro. Opções 
são contratos que dão direito de efetuar uma transação especificada numa determinada data ou 
contingência. Os futuros são contratos em que a parte assume a obrigação de entrega de um 
determinado item numa determinada data, a um preço predeterminado". 
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2.2.2. A gestão da crise nos NICs 

Mesmo com relativa estabilidade no contexto financeiro internacional (para 

os credores privados estrangeiros, bancos centrais de países ricos, organismos 

internacionais e crescentes investimentos nos países de centro), os NICs 

necessitavam de um padrão de renegociação de suas dividas externas, dadas suas 

instabilidades quanto aos juros, prazos e reservas e taxas externas. Segundo BAER 

(1993), o padrão de renegociação possuía este cenário: 

( i ) Relacionamento de credores com devedores. Se buscava evitar a 

ruptura entre ambos para manter, pelo menos, uma "aparência" de normalidade no 

mercado; os devedores aumentavam seus prêmios de risco e os credores cediam 

um mínimo de recursos novos para sustentar o fluxo de recursos externos e manter-

se no processo de negociação. Este era o "mal necessário" (do ponto de vista dos 

credores) para acenar condições mais favoráveis aos países que implementassem o 

ajuste na promessa de "volta ao mercado" quando a situação se estabilizasse. 

( ii ) Menor presença de recursos externos nos agentes devedores 

periféricos. Para evitar um abalo no sistema financeiro dos países centrais, os 

agentes credores (não só os privados, mas também organismos internacionais -

FMI) aumentavam, com seus recursos, o volume de reserva dos bancos centrais dos 

países de centro para reconstituição do capital com menores riscos. Repercutindo 

em queda de cotações e maior volume transacional nos mercados. 

( iii ) Relacionamento intracredores. Os credores privados se uniam através 

de comitês (para exercer pressão sobre devedores) e se atrelavam (com maior 

dinâmica no mercado secundário) para diminuir as possibilidades dos devedores 

explorarem as divergências intracredores. Isso resultou numa grande desigualdade 

de poder de negociação dos devedores. 

Segundo BAER (1993), para dar maior 'segurança' nos acordos de dívidas 

externas, é proposto o Plano Brady, no qual, para cumprir o serviço da dívida com 

novos financiamentos, o devedor deve se utilizar de recursos oficiais, suspender 

algumas cláusulas, mudar a legislação bancária e desatrelar os organismos 

internacionais com os credores privados. Tal estratégia resultou em aprofundamento 

dos problemas para os devedores: pois não se obteve solução (ele sancionou um 

mecanismo que já funcionava) e privilegiou a carteira dos bancos. 
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Segundo BRAGA, CINTRA e DAIN (1995), ao longo da história econômica 

dos NICs da América Latina 4, verifica-se, devido ao paradigma neoliberal do 

"Consenso de Washington", 

(...) a incapacidade de estabilizar a longo prazo os regimes cambial e monetário, o que leva 
à recorrência do desequilíbrio fiscal. Isto porque o desempenho do setor público é 
profundamente afetado pelos efeitos de desvalorizações cambiais e de elevações de taxas 
de juros, que, de um lado, afetam o estoque da dívida pública denominada em moeda forte 
e, de outro, elevam seu serviço. Além disso, (...) o significativo afluxo de capitais externos 
[especulativos], (...) atraídos pelos diferenciais da taxa de juros internos, tem implicado 
movimentos compensatórios da política monetária. No afã de esterilizar essa liquidez, os 
Bancos Centrais têm sido obrigados a lançar títulos da dívida pública em condições 
desfavoráveis aos países, onerando com encargos financeiros os Tesouros Nacionais. 
(BRAGA, CINTRA e DAIN, 1995, p.599) 

Ou seja, a situação de vulnerabilidade e dependência de alterações no 

contexto financeiro internacional para os NICs tem apresentado cada vez piores 

resultados para seus interesses. 

2.3. BRASIL: IMPACTO DO CHOQUE EXTERNO E RESULTADOS DO AJUSTE 

O impacto do segundo choque do petróleo no final da década de 70 somado à 

moratória mexicana em 1982 implicou em corte de financiamentos externos; 

aumento dos custos financeiros internacionais e deterioração das relações de troca. 

E aconteceu num contexto de: 

Comércio internacional deteriorado (pouco significativo), dado que o 

Brasil importava 80% de seu consumo de petróleo; com a valorização do dólar, os 

preços das importações subiram e os das exportações caíram; 

Aumento da taxa de juros internacional; o que valorizou 

significativamente a dívida externa, dado que % da dívida externa brasileira estava 

atrelada à juros flutuantes; 

Momento de extrema dinâmica financeira interna: o mercado privado 

tinha alta concentração em recursos externos e as transações com moeda 

estrangeira tinham um peso relativo na balança comercial. 

Adotando a terminologia de Minsky, pode-se dizer que o Brasil a partir de 1978 passou de 
uma situação de hedge finance5 para uma de Ponzi finance6, na qual o país entrou num 

4 Os NICs (New Industrialized Countries) latino americanos selecionados no estudo pelos autores 
são: Brasil, Argentina, Chile e México. Cf. BRAGA, CINTRA e DAIN (1995, p.594) 
5 Segundo CARVALHO; et.al. (2000), é uma estratégia de proteção (defesa) contra vulnerabilidades 
do mercado. 
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processo acelerado de endividamento junto aos bancos para poder arcar com o serviço 
financeiro externo. (BAER, 1993, p.77) 

Segundo BAER (1993), uma questão crucial na análise do caso brasileiro 

passa a ser o impacto do choque externo, não só do ponto de vista dos problemas 

que gerou no âmbito fiscal, mas especialmente das condições em que se deu o 

refinanciamento do passivo acumulado. 

A inflação era o principal obstáculo ao financiamento de longo prazo (ver 

gráfico 5). Como os financiamentos se faziam apenas no curto prazo (dada a fuga de 

capitais causada pelo desajuste, além de maior preferência pela liquidez), o país não 

tinha "tempo" para investir o financiamento. 

Desta maneira o funding foi coberto essencialmente por instituições financeiras públicas, 
que sempre tiveram um peso importante na concessão dos financiamentos ao setor 
produtivo. Também coube ao setor público o finance dos setores mais vulneráveis à 
estagflação e a cobertura do diferencial de indexação entre operações ativas e passivas 
reguladas. (BAER, 1993, p.82) 

Assim, somado às condições internas, o país tinha dificuldades de 

negociação com os credores externos e ainda faltava uma estratégia alternativa de 

ajuste, devido à resistência interna às condições externas. 

2.3.1. Tentativa de ajuste 

No início do governo Sarney, com Francisco Dornelles como Ministro da 

Fazenda, buscou-se um ajuste denominado por BAER (1993) de ortodoxo. Onde 

colocou-se mais títulos da dívida pública no mercado; aumentou-se a taxa de juros 

para conter a demanda e a inflação; as medidas foram exitosas temporariamente, 

somente. 

O projeto de política econômica que o ministro Dornelles tentou implantar era de caráter 
nitidamente ortodoxo e, em tese, a maior parte de suas medidas viria ao encontro de uma 
política de ajuste recomendada pelo FMI. No entanto, as incoerências na sua 
implementação frustraram o avanço das negociações de um reescalonamento multianual da 
dívida externa. (BAER, 1993, p.93) 

Além disso, não havia coerência interna quanto às negociações: 

6 Um devedor Ponzi é aquele que assume uma dívida "muito maior que a sua capacidade de 
pagamento. (...) [e] se financia através da colocação de títulos que elevam a relação dívida 
pública/PIB e que só têm demanda por oferecerem taxas de juros extremamente atraentes, que 
entretanto geram um círculo vicioso de novos aumentos da dívida e da taxa de juros No limite, (.. ) ou 
a) o governo se ajusta e aumenta os impostos e/ou reduz o gasto, (...) ou b) (...), conduz a alguma 
forma de moratória". (GIAMBIAGI e ALÉM, 2000, p.151) 
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Em suma, o fracasso das negociações com o FMI nesta primeira etapa da Nova República 
explica-se, antes de mais nada, pela inconsistência e falta de apoio interno da estratégia de 
política econômica implementada por Francisco Dornelles. Uma grande parte do conteúdo 
das medidas condizia com a estratégia defendida pelo Fundo, mas era evidente que este 
tipo de ajuste era politicamente insustentável. Diante deste quadro mais geral de resistência 
política ao ajuste recessivo, as divergências em torno de metas específicas e alterações que 
o ministro Dornelles queria fazer ao projeto de negociação elaborado por Affonso Celso 
Pastore passaram a ser conflitos de menor importância entre o FMI e o governo brasileiro. 
(BAER, 1993, p.94) 

Mesmo porque, 

(...) com relação ao condicionamento internacional, e que é somente exemplo do complexo 
imbricamento de interesses externos com internos, era o supostamente especial 
relacionamento que o Brasil tinha com os credores internacionais e até com o governo 
norte-americano, que lhe conferiria um tratamento mais favorecido. Esta idéia era 
fortemente veiculada pelas autoridades estrangeiras, que divulgam a idéia de uma rápida 
retomada do fluxo de recursos ao país, da boa administração da dívida externa brasileira, 
da competência de suas autoridades econômicas e do potencial de desenvolvimento que 
historicamente o Brasil havia demonstrado. (BAER, 1993, p.96) 

Segundo BAER (1993), as medidas que o governo tomava para atrair 

recursos (através de indexação à inflação, câmbio e prefixação), eram mecanismos 

de hedge para o setor privado, mas trazia todo o ônus para o Estado. O que trouxe 

uma situação crítica para o Setor Produtivo Estatal (SPE), onde o peso dos encargos 

era maior que o financiamento. Um outro ponto fundamental apontado por Mônica 

BAER é que o país possuía poupança interna, pois esta foi canalizada para cobrir as 

NFSPs e houve fuga de capitais no período. 

No caso do Brasil, no entanto, uma postura de enfrentamento não encontrava respaldado 
político interno, e naquele momento tampouco era defendida pela equipe econômica em 
exercício. Assim os custos da crise internacional foram internalizados e afetaram 
essencialmente o setor público, principalmente pela concentração da dívida externa neste 
âmbito. Mas o setor público também foi negativamente afetado por mecanismos de 
socialização do ônus do setor privado, diante do fracasso de articular-se uma estratégia 
alternativa de ajuste, que não só permitisse arcar com as maiores obrigações financeiras do 
Estado, mas também sustentar aspectos estratégicos de investimentos que permitissem um 
efetivo ajuste na base produtiva e assim viabilizassem a retomada do desenvolvimento. 
(BAER, 1993, p.100) 

Assim, percebe-se que os impactos do choque somado às dificuldades de 

ajuste interno resultaram em desajustes financeiros no setor público, onde a situação 

não é resolvida simplesmente com política fiscal (aumento das receitas e redução 

das despesas), mas através da recomposição de financiamento interno e externo. 

2.4. A TENTATIVA DE AJUSTE HETERODOXO DE SET/85 A DEZ/87 
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Estando o governo federal com Sarney na presidência, e Dílson Funaro 

como Ministro da Fazenda, adotaram como principais metas o combate à inflação 

(via Plano Cruzado) e a melhora dos aspectos estruturais. Segundo BAER (1993) o 

objetivo que explicitavam era tentar romper o ciclo vicioso de ponzi finance do setor 

público com menos ônus para o Estado. Mas, o que ficava implícito, eram as 

dificuldades de reestruturação bem como divergências na equipe econômica. 

Quanto aos aspectos estruturais, o combate à inflação seria via crescimento 

com mudanças na estrutura da oferta, e não por pressões na demanda, utilizar-se de 

uma performance fiscal pró-cíclica, além de tentativas de prazos mais longos e 

custos mais baixos; o que não acontecia pelo fato dos agentes optarem por 

operações de overnight. 

(...) para alguns analistas e inclusive para parte dos integrantes das equipes econômicas 
que tentaram aplicar experiências heterodoxas de política econômica no Brasil, o controle 
do processo inflacionário era somente o primeiro passo de uma estratégia de política 
econômica mais ampla, que para ter algum êxito precisava avançar na direção dos 
problemas estruturais da economia brasileira. Entre estes, as prioridades se encontravam 
na questão fiscal e do financiamento, sendo esta última a condição para que a primeira 
tivesse alguma chance de ser resolvida. Assim lógica e estrategicamente, o financiamento 
de um patamar mínimo de crescimento econômico antecedia e era considerado 
imprescindível ao próprio ajuste fiscal. (BAER, 1993, p.123) 

Além disso, "O peso desse passivo público e o 'círculo vicioso' entre as 

políticas monetária, cambial e fiscal constituem o centro nevrálgico da instabilidade 

brasileira. Esse núcleo perverso explicita a recorrente necessidade de "ajustes 

fiscais", que resultam instáveis e ineficazes. (BRAGA, CINTRA e DAIN, 1995, p.621). 

Assim, idéia da equipe econômica aqui era fundir o passivo público acumulado e 

buscar forma específica de liquidá-lo ou refinanciá-lo (chamado de 'passibrás'). Pois 

os ajustes fiscais pareciam insuficientes para superar este problema. 

2.4.1. As dificuldades na negociação de financiamento externo 

Segundo BAER (1993), em ambas as gestões deste período, buscava-se 

recompor um influxo mínimo de recursos externos e melhora em fatores conjunturais 

(queda dos juros, melhora nos termos de troca e diminuição do nível de preços 

externos). O que atrapalhava isso, eram os fatores negativos: a queda dos juros não 

significava queda substancial nos pagamentos internacionais, pois o volume do 
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passivo tinha um volume considerável e atrelado às taxas de juros flutuantes. Além 

da retração do crédito externo. 

(...) como não havia nenhuma perspectiva de retomada de um fluxo significativo de crédito 
internacional, que na década de 70 havia sido a principal fonte de financiamento de longo 
prazo, a retomada dos investimentos públicos supunha encontrar formas de funding, seja 
através da poupança financeira voluntária e /ou de fundos de poupança compulsória, com 
remuneração compatível com o retorno deste tipo de projeto. (BAER, 1993, p.122) 

As políticas da equipe de Funaro, segundo BAER (1993), até meados de 

1986 buscavam evitar que imposições externas limitassem as formulações da 

política econômica interna (mesmo respeitando os termos como FMI, firmados por 

Dornelles, mas revelava postura crítica - apoiado por setores progressistas). Do 

segundo semestre em diante, passou a adotar uma postura de renegociação mais 

agressiva. Na permanência de restrição externa, abriu-se espaço para a 

especulação com a taxa de câmbio. 

Com a declaração da moratória, corte nos pagamentos dos juros aos 

credores privados, em 1986, a vulnerabilidade externa e a falta de coesão política 

interna se agudizam. 

Quando se troca a equipe econômica, agora com Luís Carlos Bresser 

Pereira como Ministro da Fazenda, nota-se que sua postura com relação à dívida é 

ambígua à anterior. A proposta era "cicatrizar a ferida" deixada pela moratória e ter 

bom relacionamento com credores. 

Esta postura também se traduziu em medidas concretas, que tiveram boa aceitação por parte 
da comunidade financeira internacional. Internamente, a nova equipe econômica tentou 
"desmistificar" as possíveis conseqüências de uma ingerência do FMI na política econômica 
brasileira, mostrando-se disposta a utilizar as tecnicalidades do Fundo - como eles próprios 
chegaram a definir - na formulação de seu plano de ajustamento. Pediram inclusive à equipe 
deste organismo, que deveria apresentar um novo parecer sobre a economia brasileira, em 
meados do ano, que o adiasse por algumas semanas para incorporar o Plano 
Macroeconômico em elaboração, no que foram atendidos.(BAER, 1993, p.135) 

Segundo BAER (1993), a economia brasileira estava num trade-off de 

crescimento versus superávit necessário à estabilização. A negociação proposta 

pela equipe de Bresser era: 

Fechar um acordo definitivo de longo prazo (com refinanciamento dos 

juros passados, além de securitização da dívida de médio e longo prazo); 

Obter garantias diante da situação de deterioração; e 

Negociar com os bancos privados e depois assinar acordo com o FMI. 
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Além disso, BAER (1993) aponta que a equipe esforçava-se para 

"despolitizar" o processo de negociação. 

(...) da análise destas tentativas de recomposição de um fluxo mínimo de financiamento 
externo surgem duas questões relevantes do ponto de vista da gestão de política 
econômica interna propriamente dita. Em primeiro lugar, não houve até então (e tudo indica 
que tampouco o há na realidade) uma compreensão entre os principais agentes econômicos 
e políticos do país, e mesmo entre grande parte dos responsáveis da gestão de política 
econômica, da verdadeira necessidade de recompor o fluxo de recursos externos e, 
consequentemente, da necessidade de mudança no padrão de negociação com os credores 
internacionais. A falta de entendimento do significativo da restrição de financiamento 
externa torna, por si só, as tentativas de uma abordagem não convencional do problema da 
divida externa extremamente vulneráveis. (...) Se o diagnóstico Heterodoxo sobre os 
problemas estruturais for correto, os problemas são por natureza interdependentes. Assim, 
a abordagem de tratar as questões de maneira encadeada, em seguida temporal - primeiro 
inflação, depois financiamento interno e, por fim, divida externa - é problemática. (BAER, 
1993, p.140) 

Nesta análise vê-se que o problema estava na gestão da política econômica 

interna (além de incompreensões dos agentes políticos, havia dificuldades de 

monitorar os negócios). Este conjunto de problemas, aliados aos problemas 

conjunturais, tratados de maneira encadeada é extremamente problemático. 

2.4.2. A gestão financeira 

O ajuste heterodoxo, segundo BAER (1993), buscava retomar o controle da 

política monetária (através de financiamentos monetários e poder de senhoriagem7); 

buscou desvalorizar a moeda nacional frente ao dólar para relaxar os encargos da 

dívida pública, mas foi limitado, pelo fato de ser uma decisão unilateral. Além disso, 

a desvalorização, para melhorar o resultado da balança comercial, acabou por piorar 

a competitividade nacional, abrindo espaço às especulações. 

(...) esta experiência também revelou suas limitações ao ser imposta unilateralmente pelo 
governo. Além disso, estas experiências desencadeiam um intenso processo de 
aprendizado entre os agentes econômicos para se defenderem de novas medida desse tipo, 
tornando cada vez mais difícil garantir os resultados positivos esperados de experiências 
heterodoxas. (BAER, 1993, p.165) 

Ainda na gestão Bresser, foi implantado o regime de indexação financeira 

plena (para que se atraíssem mais compradores de papéis da dívida), o que gerou 

uma inflação mais alta ainda, além do mais, a taxa de juros para os títulos eram 

flutuantes, o que tornava o país numa alta situação de vulnerabilidade externa. 
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Em segundo lugar para garantir uma fonte de financiamento barato para o Estado, era 
preciso tornar os títulos públicos mais atraentes que os ativos privados. (...) Esta tentativa, 
porém, foi rapidamente frustrada, na medida em que os aplicadores embutiam na taxa de 
juros flutuantes não somente uma expectativa de inflação em ascensão , como um 
significativo spread de risco, fazendo com que o custo da colocação destes títulos no 
mercado se tornasse extremamente elevado para o Estado. (BAER, 1993, p.159) 

No tocante ao financiamento da dívida pública, sob o ajuste heterodoxo, 

BAER (1993) aponta que: 

No caso da dívida pública, a valorização do câmbio é desgastante. Os 

agentes buscam mecanismos de hedge (o que remete ainda mais à questão do 

financiamento). E a maior dificuldade é o refinanciamento dos estoques da dívida 

pública em boas condições; 

A questão central do refinanciamento é o controle da inflação; 

As dificuldades de empreender o ajuste fiscal são derivadas das 

dificuldades de se reformar estruturalmente o Estado (onde não se diminui gastos, 

simplesmente para se ajustar o fisco), que não pode ser visto sem a questão do 

financiamento necessário para manter um patamar mínimo de crescimento. 

É necessário se estabilizar para depois buscar o financiamento (idéia 

de Bacha). Entendendo-se que o financiamento está nas mãos dos credores 

externos. 

2.5. A RETOMADA DO AJUSTE ORTODOXO ATÉ MAR/90 

A equipe de Maílson da Nóbrega adotou uma postura mais conciliadora em 

relação aos credores (mesmo assim, não significou que as negociações foram mais 

fáceis). O intuito inicial seria a regularização dos pagamentos aos credores externos 

e adotar uma política econômica interna contencionista. Sendo que, segundo BAER 

(1993), ignora-se aqui a questão do financiamento (interno e externo) do setor 

público e maior articulação com o ajuste fiscal, sendo este desproporcional ao 

impacto da política monetária restringida sobre as despesas financeiras. Além do 

que, tal contenção, gerou mais deterioração na situação financeira do setor público 

(dado que caiu o nível de superávit fiscal, aumentaram os encargos e 

7 Segundo GIAMBIAGI e ALÉM (2000, p.162), a senhoriagem "é melhor definida como poder de 
compra resultante de um fluxo de emissão nominal de base monetária', o que exige definir um 
índice de preços de referência". 
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descontrolaram-se as contas públicas), por não haver políticas econômicas na área 

externa e de combate à inflação. 

Em 1989 a dívida volta a crescer, apesar da aceleração inflacionária e do plano verão. No 
entanto, tal crescimento não traduziu a magnitude do déficit financiado naquele ano. O que 
se verificou de fato, foi uma política monetária ativa, que elevou as taxas de juros a 
patamares inusitados, eliminando parte do deságio, devido ao expurgo dos indexadores 
obtidos no Plano Verão. O financiamento do déficit e da dívida assumiu o caráter de 
curtíssimo prazo, principalmente da dívida mobiliária que do ponto de vista dos aplicadores 
possui liquidez imediata. (ROSAR, 1999, p.8) 

O Plano Verão, no início de 1989, foi implementado para gerar um choque 

anti-inflacionário (onde se previa acabar com as expectativas de inflação futura) 

através da desindexação financeira. O que não ocorreu pelo fato de ter implicado em 

fuga de capitais . 

Com o intenso aumento do endividamento interno do Estado a partir desta estratégia de 
política econômica implementada, a experiência de desindexação financeira tentada no 
Plano Verão definitivamente levou a economia brasileira à beira de uma situação 
hiperinfacionária. Por um lado, os agentes econômicos procuravam, na medida do possível, 
fugir dos ativos públicos (moeda indexada), ainda que isso fosse limitado, difícil e também 
implicasse perdas. Por outro lado, o Estado cobria crescentemente suas necessidades de 
financiamento através da aceleração da inflação, que corroía parcialmente os elevados 
custos financeiros decorrentes da política monetária restritiva e elevava o imposto 
inflacionário. (BAER, 1993, p.169) 

Neste ambiente hiperinflacionário a questão de dificuldade do financiamento 

do setor público atingiu seu limite (com elevação do nível da dívida pública e 

aumento da desconfiança dos agentes para com o Estado), e que só não se tornou 

mais grave porque não havia para onde deslocar capitais em massa sem prejuízos. 

O retrocesso neste ponto foi que o setor público perdeu seu raio de manobra para 

um acordo de médio prazo não convencional. Além disso, ressurge o sentimento de 

extrema fragilidade na gestão da política econômica em 1989 com as eleições 

presidenciais diretas (BAER, 1993). 

Com o fracasso do Plano Verão, até o fim do mandato do presidente Sarney a equipe 
econômica na área monetário-financeira somente cuidou de restabelecer minimamente a 
capacidade de financiamento do setor público através da colocação de títulos públicos para 
o que elevou significativamente as taxas de juros no overnight a partir de meados de junho. 
(...) por meio da reindexação o governo recompôs seu financiamento através da dívida 
mobiliária, pois no segundo semestre de 1989, apesar das incertezas geradas pelas 
eleições presidenciais e dos sintomas evidentes de dificuldades sérias na gestão da política 
econômica, ele conseguiu colocar maciçamente títulos públicos, aumentando o 
endividamento interno em 22% em termos reais. (BAER, 1993, p.198) 



16 

Os únicos aspectos positivos, apontados por BAER (1993) foram: ( i ) a 

prorrogação de linhas de crédito de curto prazo por dois anos e meio; ( ii ) os 

pagamentos que tinham vencimentos trimestrais passaram a ser semestrais; ( iii ) 

houve queda nos ganhos dos bancos com o spread; e ( iv ) conseguiu-se 

salvaguardas para reabrirem-se as negociações. 

2.6. A CRISE NOS ANOS 90 

Já no início dos anos 90, com governos mais 'liberais', a partir de Collor, se 

ampliam os volumes de recursos externos ao Brasil, devido ao processo de 

liberalização financeira. 

Os anos 90 iniciam com o retorno dos capitais externos ao Brasil. Este movimento deve-se 
à reversão da política de juros altos americanos, à expansão acirrada da liquidez 
internacional e à securitização dos empréstimos da dívida externa. Contudo, este reingresso 
de capitais, logo no início da década, não se explica pela renegociação da dívida brasileira 
nos termos do Plano Brady, visto que tal negociação somente ocorre em 1994. (...) Assim, 
diante das modificações importantes e favoráveis que se apresentam nas condições 
internacionais, pode-se explicar, a partir de Minsky, a nova situação que se apresenta para 
a economia brasileira, ou seja, com a ocorrência de mudanças nas condições de 
financiamento, o peso das obrigações financeiras no fluxo de caixa do tomador de 
empréstimos pode diminuir, caso tais modificações sejam favoráveis a ele. (BAHRY, 2003, 
P-15) 

Também são nos anos 90, que se têm planos um pouco mais exitosos 

quanto ao controle da inflação (ver gráfico 7). Mesmo com certo grau de 

desconfiança dos agentes externos e altos níveis de juros. 

É nesse contexto de desconfiança, que é lançado o Plano Collor em março de 1990. Tal 
plano tinha como pressuposto que o processo inflacionário decorria da dependência da 
política monetária em relação ao excessivo estoque de ativos financeiros líquidos, 
compostos basicamente por títulos de curto prazo nas mãos do setor privado. Para ajustar o 
estoque de ativos no mercado o plano impôs um confisco sobre o capital de 
aproximadamente um terço dos ativos em circulação, extinguiu o overnight nas operações 
que envolviam o investidor final e estendeu a maturidade do restante dos títulos em poder 
do público por 18 meses. (...) O enxugamento da liquidez, resultou na queda instantânea da 
inflação para algo próximo a zero e o início de um processo recessivo. (ROSAR, 1999, p.9) 

A dívida líquida do setor público (DLSP) 8 entra num processo de queda na 

primeira metade da década devido ao maior lançamento de papéis no mercado 

8 Segundo GIAMBIAGI e ALÉM (2000, p.162), considerando-se a DLSP como D e deixando de lado 
certas tecnicalidades referentes ao final do período, o valor de D no período t é: 

Dt = Dt.1 + Jt-SP,-S< ( 1 ) 

Onde, J = despesa de juros nominais; SP = valor do superávit primário e S é a coleta de 
senhoriagem. Sendo 

v / f = Dt-i . i (2) ( i = uma taxa nominal média ponderada, incidente sobre D) 
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financeiro (ver tabela 2). "No período 1991-93, verificava-se uma diminuição da 

DLSP (...). Esta redução, no entanto, não se verificou na dívida mobiliária federal 

(...). No mesmo período, a Dívida Externa Líquida (DEL) 9 apresentou um decréscimo 

(...) na sua participação do PIB (...) nos anos seguintes". (ROSAR, 1999, p.11). Mas, 

(...) com redução das tarifas protecionistas e incentivos às importações (...) ocorre a 
abertura para investimentos em bolsas de valores. Aos capitais de curto prazo é dada 
flexibilidade, ou seja, não se estabelece um período mínimo de permanência no país, o que 
estimula o ingresso de capital especulativo, aumentando a vulnerabilidade da economia. 
(BAHRY, 2003, p.15) 

Assim, até o início de 1994, a situação da economia brasileira, e mais 

especificamente do setor público é extremamente vulnerável, dado que a abertura 

da conta de capital do país extravasa níveis anteriores. Além disso, a inflação e o 

câmbio estavam numa situação de grande descontrole (ver Gráficos 6 e 8). 

2.6.1. Crises pós Plano Real 

O Plano Real, instituído em 1994 foi o mais exitoso em relação à 

estabilização da inflação, no entanto, a dependência externa aqui é intensificada 

pelo grande volume de capitais externos que o Brasil depende agora. Pois "adota-se 

uma âncora de taxa de câmbio nominal (...). Inicialmente adota-se uma banda 

assimétrica para a taxa de câmbio, isto é, um limite máximo de R$1,00/US$1,00 e 

um limite inferior indefinido. Ao mesmo tempo, praticam-se taxas de juros reais 

elevadas (...) promovendo a valorização da moeda". (BAHRY, 2003, p.15). Além do 

que, com a moeda valorizada, se instigou às importações, passando a deteriorar o 

saldo das transações correntes brasileiras (ver gráficos 9 e 10). 

No final de 1994, explode a crise mexicana, o que retraiu fluxos de capitais 

externos ao Brasil. 

Substituindo-se ( 2 ) em ( 1 ) e dividindo D pelo PIB nominal, definido em função da taxa de 
crescimento real (q) e da taxa de inflação (TI), têm-se que D/PIB (d), no tempo , é dada por 
d, = d M . (1+0/[(1+q).(1+TT)]-h-s ( 3 ) 

Onde h = superávit primário/PIB; e s = senhoriagem/PIB. 

9 A DEL "corresponde à soma da dívida externa bruta do setor público não-financeiro e do Banco 
Central, deduzida de suas aplicações em moeda estrangeira. Como o Banco Central está incluído, as 
Reservas Internacionais do Banco Central são deduzidas do total". (BACEN, 1999, p.95). 
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Nesse momento o governo brasileiro adota medidas restritivas com a finalidade de reagir 
aos desequilíbrios que ameaçam a sustentação do Plano. Entre outras medidas o governo 
promove uma reversão no processo de abertura da economia, um aumento da taxa de juros 
e uma alteração da política cambial adotada. Institui-se um regime de bandas cambiais, com 
o intuito de promover uma desvalorização do câmbio em relação ao dólar, visto que a 
situação mexicana torna evidente que déficits elevados e sucessivos no balanço de 
transações correntes tornam-se insustentáveis ao longo do tempo. A partir desse momento 
passa-se a realizar uma desvalorização anual da moeda entre 6% e 7%. Contudo, a partir 
de meados de 1996 os déficits começam a aumentar novamente à medida que a economia 
se recupera do aperto creditício anterior. (BAHRY, 2003, p.16) 

Além desta contribuição externa para que a DLSP crescesse no início de 

1995, percebe-se desequilíbrio nas contas públicas e outros fatores internos neste 

período. 

No caso do governo central, o aumento relativo nas despesas foi mais que proporcional ao 
das receitas. Observou-se crescimento nas transferências constitucionais, atreladas à 
arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos 
gastos com pessoal e encargos sociais e nas despesas com benefícios da previdência 
social. (ROSAR, 1999, p.13) 

Pelo menos até 1997, o "fluxo de capitais para o Brasil provoca um novo 

ciclo de endividamento, que se traduz em taxas de crescimento do PIB mais 

elevadas por um período muito breve, seguido de uma situação de 

insustentabilidade e baixo crescimento". (BAHRY, 2003, p.16) 

Cabe salientar que a alta vulnerabilidade da economia brasileira, em meados 

da década de 90, é caracterizada efetivamente pelo setor público, dado que o setor 

privado está protegido contra choques pela ação do Bacen, através da criação, após 

a crise mexicana, do PROER 1 0 : tornando o governo a fonte da instabilidade 

financeira. 

Ao organizar o PROER o Banco Central age como emprestador em última instância, dado 
que o Programa procura sanear o sistema financeiro e limitar os efeitos da crise. Contudo, 
este papel do Banco Central não é desempenhado no sentido clássico a que Minsky se 
refere, pois, na realidade, efetuam-se fusões, incorporações e troca de títulos "podres" das 
instituições que se encontravam fragilizadas por títulos "bons", com o objetivo não 
simplesmente de resolver problemas de liquidez (...), mas visando equacionar problemas 
estruturais de solvência. (BAHRY, 2003, p.18) 

1 0 Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do SFN. Compreende o financiamento 
a operações vinculadas a passivos do governo federal, a perdas decorrentes de processo de 
saneamento, inclusive com desmobilização de ativos de propriedade da instituição financeira 
participante. Prevê, também, a liberação de recursos do recolhimento compulsório sobre depósitos à 
vista para aquisição de CDB das instituições participantes do programa, a flexibilização do 
atendimento dos limites operacionais aplicáveis às instituições financeiras, e o diferimento dos gastos 
decorrentes do processo de saneamento e reorganização. (BACEN, 1999) 
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Logo, constata-se que o setor público tem alto grau de fragilidade financeira, 

e, somando os tipos de políticas adotadas após o Plano Real com altas taxas de 

juros, passa-se a uma situação de crescimento permanente da dívida pública. "O 

governo passa, então, a vender ativos na forma de privatização para cobrir a posição 

deficitária. Isto, conforme observado em Minsky, é uma característica de finanças 

Ponzi" (BAHRY, 2003, p.20) 

Em agosto de 1998, a Rússia é afetada pela crise asiática iniciada em 1997. 

A medida russa pós-choque foi desvalorizar o rublo e declarar moratória de sua 

dívida. Diante da instabilidade financeira sobre os mercados mundiais (interligados), 

"há recomposição do portfólio dos investidores, em âmbito mundial, a favor de ativos 

de menor risco, o que limita de forma drástica o acesso de capitais a países em 

desenvolvimento. Aliado a isso ainda ocorre uma contração da demanda global, que 

é em parte contrabalançada pelo desempenho positivo da economia dos EUA ao 

longo do ano". (BAHRY, 2003, p.21) 

O Brasil enfrenta enormes dificuldades diante da crise russa. Desta forma, 

ainda em 1998 anuncia um acordo internacional com organismos multilaterais e 

governos estrangeiros, fazendo novos empréstimos: o que aumenta sua dívida 

consideravelmente e tem a pior taxa de crescimento nos anos 90. Daí em diante, o 

governo não consegue mais atender a todas as exigências dos credores para tornar 

seus ativos mais seguros e a fuga não pode ser contida, além disso, "o pacote de 

ajuda não é suficiente para evitar que a situação se torne mais grave e, em janeiro 

de 1999 a moeda é desvalorizada. A partir daí adota-se um regime de taxa de 

câmbio flutuante e, em meados do ano, um regime de metas inflacionárias". 

(BAHRY, 2003, p.22) 

Assim, 

O processo de endividamento interno da década de 90 (...) reflete a reinserção financeira 
internacional recente do país, a partir do início da presente década. Esse processo ocorre 
num contexto de grande modificação do sistema financeiro internacional, quando os 
principais mercados nacionais passaram a ser interligados, permitindo operações com 
qualquer moeda e ativo, e a securitização de títulos, que assegura grandes inovações 
financeiras em termos de garantia de proteção de risco. Essa tendência conduziu a um 
deslocamento dos mecanismos de financiamento para o mercado de capitais. (ROSAR, 
1999, p.17) 

E, diante desta análise percebe-se que a economia brasileira está inserida 

no contexto internacional em todos os seus aspectos financeiros. Além disso, os 
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aspectos fiscais do Brasil estão atrelados aos mercados financeiros. E vê-se que 

qualquer choque externo gera um efeito encadeador de todas as variáveis internas. 

(...) Nesse sentido, tanto na década de 80 como em meados da década de 1990, as contas 
públicas internas encontram-se em situação Ponzi, ocorrendo, inclusive nos anos 90, a 
venda de ativos públicos para pagar a dívida. (...) aspectos institucionais, ligados à dinâmica 
do endividamento e à negociação da dívida, são chaves para evitar problemas mais agudos 
de instabilidade no crescimento econômico. (BAHRY, 2003, pp.23,24) 

Nos últimos anos, segundo BIASOTO JR. (2004, p.77), "o Estado executa 

uma forte pressão contracionista sobre a economia, inibindo decisões de produção 

corrente e de investimento. (...) ao mesmo tempo em que cresce a arrecadação 

federal de tributos, as despesas correntes seguem de longe este avanço da carga 

tributária, enquanto os gastos com investimento despencam". Enfim, vemos que a 

dívida pública brasileira criou-se a partir de condições financeiras adversas e não de 

gastos com investimentos produtivos (que deveriam ser priorizados, numa visão 

desenvolvimentista). 

(...) tudo leva a crer que as dificuldades de constituição de mecanismos de financiamento de 
longo prazo vão além do controle do processo inflacionário e supõem mudanças 
institucionais importantes que estimulem a poupança e sua canalização para o 
financiamento de projetos de investimento. (...) No caso do passivo existente, entretanto, a 
situação é substancialmente diferente [das condições de financiamento de novos 
investimentos], na medida em que uma parte relevante não tem como contrapartida a 
garantia de renda futura, pois criou-se a partir de condições financeiras adversas e não 1 1 a 
partir de gastos com investimentos produtivos. (...) Em suma, tanto no âmbito da criação 
das condições financeiras básicas à retomada dos investimentos públicos imprescindíveis 
como na questão mais ampla da reforma do Estado, encontramos grandes desafios à 
reflexão. (...) esta análise representa (...) o entendimento do imbricamento dos problemas 
financeiros e fiscais (...) [para se iniciar uma agenda de ajuste] (BAER, 1993, pp.205,206) 

Assim, se percebe que a situação do setor público brasileiro é totalmente 

dependente de recursos. O próximo capítulo analisa toda a gama de legislações e 

metodologias nas operações de dívida pública. Dado que era necessário buscar 

instrumentos de captação de recursos, através da colocação de títulos no mercado 

financeiro, é interessante ver como foram alteradas e inovadas estas estratégias. 

1 1 grifo nosso. 
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3 NOTAS METODOLÓGICAS E EVOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE DÍVIDA 
PÚBLICA NO BRASIL 

3.1. HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES 

Segundo a ANDIMA (1994), desde as origens do Brasil, a necessidade de 

obter recursos para financiar gastos, seja via emissão monetária, seja com 

colocação e resgate de títulos públicos, sempre esteve presente (ver gráfico 1). 

No começo da República, o ministro da Fazenda Rui Barbosa criou o título ao portador e 
também facilidades para sua negociação no mercado. Com a Segunda Guerra, houve a 
emissão de títulos compulsoriamente subscritos para quem pagasse Imposto de Renda, 
funcionários públicos e pensionistas, que eram descontados em 3% dos seus salários em 
troca de Obrigações de Guerra. De qualquer forma, na década de 50 e começo da década 
de 60, o mercado de títulos no Brasil perdia cada vez mais credibilidade diante do baixo 
rendimento (...) em um quadro de recrudescimento inflacionário e de ausência de um efetivo 
mercado secundário, que (...) impedia a negociação de papéis. (ANDIMA, 1994, p.10) 

Ciente da necessidade de recuperar o crédito público, o Governo realizou 

profundas reformas estruturais, criando, em 1964, a correção monetária. O 

desenvolvimento da intermediação financeira no País recuperou a credibilidade dos 

títulos. Isto explica o aumento real da dívida de cerca de 40 mil por cento no período 

1964/79. O período 1969/71 marcou o período da criação do moderno mercado 

aberto brasileiro, o início da movimentação de títulos pelas reservas bancárias 

dentro do Banco do Brasil (BB) e a criação das Letras do Tesouro Nacional (LTNs) 

(papéis de curto prazo, criados especialmente para serem utilizados no mercado 

aberto) permitiram a estruturação deste mercado. (ANDIMA, 1994, p.11) 

As operações de dívida pública sempre foram caracterizadas da seguinte 

forma: 

(...) a colocação de títulos pelo Tesouro é viabilizada pela liquidez que resulta do fato de o 
Banco Central utilizá-los nas operações de mercado aberto. De certo modo, isso impõe no 
sistema financeiro a necessidade de utilizar títulos federais como lastro de suas operações 
no mercado de reservas bancárias. (LLUSSÁ, 1998, p.79) 

Tais medidas fragilizam as contas públicas, dado que ficam dependentes de 

variáveis exógenas ao Estado. O que não significa que deixaram de ser 

implementadas. 

3.1.1. Diagnóstico das operações de 1964 a 1979 
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A dívida pública passou a ser efetivamente utilizada como instrumento de 

política. Para tanto, foi fundamental a evolução da intermediação financeira no 

Brasil, iniciada no período 1964/65. "Destaca-se nesse período a lei que criou o 

Bacen, o CMN [Conselho Monetário Nacional] e a taxa de fiscalização do Bacen (...) 

[além da] institucionalização da correção monetária, com a emissão das ORTNs. A 

criação destes papéis acabou com os rendimentos negativos até então registrados 

(...), devido ao cenário de inflação ascendente." (ANDIMA, 1994, p.31) 

Em 1970, diante da necessidade crescente de financiamento de 

investimentos produtivos, o Governo manteve o fortalecimento do mercado 

secundário de títulos. Além de criar, segundo a ANDIMA (1994), vários mecanismos 

e garantias para a colocação de papéis no mercado, destacando-se: 

- utilização dos papéis como lastro na parcela remunerada do depósito 

compulsório dos bancos comerciais; 

- utilização na aplicação de recursos externos que não estivessem 

empregados nas operações de repasses cambiais; 

- utilização como garantia na cobertura das reservas técnicas das 

sociedades de investimentos que captam recursos externos; 

- aplicação do excedente dos depósitos à vista e a prazo captados pelos 

bancos comerciais; 

- pagamento de qualquer tributo federal pelo seu valor de resgate; 

- realização, pelo Bacen, de leilões a preços fixos que, juntamente com o 

reduzido prazo de resgate dos títulos, estimulavam a compra voluntária de LTNs por 

parte das instituições financeiras. 

Com o ascendente volume de negociações e complexidade nas transações, 

em 1971 foi criada a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto 

(ANDIMA), de caráter privado, "com o objetivo de estabelecer padrões éticos e 

operacionais, para o mercado, garantindo maior segurança às operações realizadas 

entre as instituições financeiras". (ANDIMA, 1994, p.35). 

O aumento da inflação em 1975 levou o Bacen a restringir a política 

monetária com um refinanciamento compensatório de recursos e que seriam 

devolvidos a partir do segundo semestre daquele ano. Esta política resultou em uma 

grande crise no Sistema Financeiro. 
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(...) independentemente dos motivos internos que levaram a cada um dos países em 
desenvolvimento a captar recursos externos nos anos 70, o acesso relativamente fácil ao 
mercado financeiro internacional privado foi um condicionante externo básico e comum a 
todos eles e que não pode ser dissociado da crise e reestruturação nos países centrais. 
(BAER, 1993, p.44) 

O Bacen, para tentar resolver em parte o problema, passou a recomprar 

títulos com nova injeção de recursos na economia, além de criar um parâmetro de 

risco para as operações das instituições financeiras: as operações compromissadas 

(nestas as taxas de juros são previamente combinadas). "Com a edição da 

Resolução n° 366, as operações compromissadas passaram a corresponder a 

74,6% das transações efetuadas com LTNs e 78,4% das realizadas com outros 

títulos". (ANDIMA, 1994, p.37) 

Mesmo com estas inovações as operações ainda tinham algumas 

dificuldades de realização: 

O aumento do volume de negócios no mercado aberto dificultava (...) a liquidação das 
operações praticadas entre as instituições, pois ainda eram feitas através da troca de 
cheques e de títulos entre as partes envolvidas. Dessa forma, os participantes conviviam 
com o risco crescente de extravios e a possibilidade da circulação de cheques sem fundos. 
No intuito de remover tais dificuldades, os setores público e privado se uniram em uma 
inédita parceria [Bacen e ANDIMA] (...) criaram, em 1979, o SELIC - Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia. Através deste mecanismo, os títulos públicos passaram a ser 
negociados sob a forma escriturai, com as operações liquidadas via sensibilização da conta 
de reservas bancárias, acabando com a necessidade de emissão de cheques 
administrativos (...). (ANDIMA, 1994, p.37) 

Este novo sistema resultou em maior agilidade nas operações, o que nos faz 

concluir que a partir da década de 1970, há a efetiva institucionalização do mercado 

aberto no Brasil. Entretanto o governo caiu em descrédito por ter quebrado "regras 

contratuais através de expurgos na correção monetária, (...) [acabando] por afetar a 

credibilidade da sociedade em sua capacidade de pagamento. (...) [Gerando] o 

chamado 'prêmio de risco' para a compra de títulos." (ANDIMA, 1994, p. 38) 

Percebe-se, já no final dos anos 70, que o desenvolvimento das operações 

financeiras não foram suficientes para conseguir solucionar o problema da 

credibilidade do Estado brasileiro, principalmente pela forma que os mercados 

financeiros internacionais são interligados e que é extremamente dinâmico. 

3.1.2. Diagnóstico das operações de 1980 a 1985 
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O início da década de 80 é caracterizado por desaquecimento da demanda 

por títulos públicos devido às normas de prefixação adotadas pelo governo. "(...) o 

Governo tentou (...) alongar o prazo da dívida, no intuito de desafogar a pressão 

exercida por seus custos. (...) este objetivo foi alcançado através do aumento das 

colocações de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs) na carteira 

do Banco Central, até então composta (...) por LTNs". (ANDIMA, 1994, p.42) 

Percebe-se, com isso, a mudança de perfil da dívida na carteira do Bacen, que 

permaneceu financiando o Tesouro Nacional (TN). 

Com as medidas restritivas para reduzir a demanda por bens de consumo (e 

a pressão inflacionária) o governo impôs medidas de restrição ao crédito: o que 

levou os bancos comerciais a procurar alternativas na aplicação em títulos privados. 

Com isso, o Bacen elevou ainda mais os juros no final de 1981. 

(...) para ampliar a captação de recursos por parte do mercado, o Governo editou a 
Resolução n° 693, de 17/06/81, que possibilitou às instituições habilitadas (...) fazer 
operações de recompra a preços fixos com pessoas físicas em LTN e ORTN. O Banco 
Central também permitiu que as instituições habilitadas (...) aumentassem a alavancagem 
em títulos públicos. Por outro lado, para atenuar os crescentes gastos da dívida no curto 
prazo, houve a substituição obrigatória das ORTNs de dois anos de prazo e juros de 4% 
a.a., que estavam vencendo e compunham a parcela do recolhimento compulsório das 
instituições financeiras, por outras do mesmo tipo, instituídas através da Resolução n° 706, 
de 27/10/81 (ANDIMA, 1994, p.42) 

Mesmo com a política monetária restritiva (juros altos e redução da liquidez), 

a inflação continuou com comportamento ascendente. Mesmo assim, com o objetivo 

de captar recursos (internos e, principalmente, externos), o Governo eleva mais 

ainda a taxa de juros: com impacto negativo sobre o nível de atividade e maior ônus 

sobre a dívida pública. 

A grande demanda por títulos (...) [concentrou-se] nas ORTNs. O interesse despertado por 
esses papéis decorreu da alteração (...) no cálculo da correção monetária, que passou a 
incorporar a inflação integral do mês anterior. As expectativas de inflação ascendente 
levaram os investidores a privilegiar os títulos pós-fixados, em detrimento dos prefixados. 
(ANDIMA, 1994, p.47) 

Em 1982, há sobre a economia brasileira o choque externo desencadeado 

pela moratória mexicana, o que se impacta mais nitidamente em 1983 na polêmica 

sobre a credibilidade brasileira em honrar seus compromissos e aceitar a política 

ortodoxa imposta pelo FMI. Com a maxidesvalorização da moeda brasileira em 

1983, houve "um aumento automático no saldo da dívida pública federal interna, 
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constituída, em sua maior parte, por ORTNs com cláusula cambial" (ANDIMA, 1994, 

p.48) 

Segundo a ANDIMA (1994), com a crise de 1982, o Governo priorizou o 

financiamento interno do déficit como única opção de fazer face aos gastos públicos. 

Para reforçar a atratividade de seus títulos, instituiu vantagens tributárias e taxas de 

juros atraentes, além de ofertar papéis de curtíssimo prazo, levando o mercado 

financeiro a se desviar de seu objetivo original de canalizar recursos para o sistema 

produtivo. 

Após a maxidesvalorização, o governo institui algumas mudanças nos 

decretos sobre os papéis: no Imposto de Renda na fonte sobre os rendimentos das 

ORTNs cambiais diferenciando as correções cambiais das monetárias; e 

determinação, "através da Portaria n° 58, de 10/03/83, à volta do pagamento de 

juros dos papéis cambiais com 5 anos de prazo, suspenso desde 30/12/82". 

(ANDIMA, 1994, p.48) 

Com o agravamento do cenário, o governo promove ajustes nos orçamentos 

monetário, fiscal e das empresas estatais o que, somado aos choques na oferta, faz 

com que haja forte aceleração dos preços: o que se refletiu em diminuição real de 

83,11% das LTNs em poder do público. 

(...) a partir da crise de 1982 se podem observar basicamente dois desdobramentos. Por um 
lado, reforçou-se o problema estrutural do prazo das operações financeiras, fortemente 
concentradas no curto prazo. (...) Por outro lado, com a crise se intensificou a abertura 
financeira do país. Esta abertura se deu, em primeira instância, pela própria abertura 
comercial ao exterior, através da expansão das exportações para ampliar a capacidade de 
pagamento do serviço da dívida externa. (...) Ou seja, o impacto da crise internacional 
aprofundou os problemas já existentes na estrutura de financiamento interno da economia 
brasileira. (BAER, 1993, pp.82,83) 

Segundo a ANDIMA (1994), a parir de 1984, percebe-se o reaquecimento da 

economia brasileira da ordem de 5,28%, mas também registra-se ligeira evolução no 

processo inflacionário, ocasionada pelo descontrole do déficit público. A política 

monetária baseou-se no combate ao excesso de liquidez no mercado. 

(...) foram tomadas medidas de incentivo aos títulos federais que possuíam cláusula de 
correção monetária. A resolução n° 936, de 01/08/84, incluiu (...) as ORTNs com prazo igual 
ou inferior a dois anos. Além disso, houve a elevação dos percentuais mínimos, para que os 
investidores institucionais aplicassem em títulos públicos. (...) [também] elevou de 10 para 
22% a taxa do compulsório sobre depósitos a prazo, sendo que a diferença deveria ser 
recolhida em novas ORTNs monetárias. (...) Os resgates passaram a ser feitos no primeiro 
dia útil de cada mês, em vez de no dia 15. Com isso, foi eliminado o período de quinze dias 
de incertezas quanto à variação na correção monetária. O cálculo dos juros também passou 
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a ser efetuado pelo valor final corrigido do papel, e não mais pelo valor médio. (ANDIMA 
1994, p.52) 

Segundo a ANDIMA (1994), em dezembro de 1984, 

( i ) Foi revogada a correção cambial para ORTNs de cinco anos emitidas a 

partir de janeiro de 1985; 

( i i ) Foram criadas ORTNs de 3 e 4 anos, com juros de 7% e 8% a.a. (que 

não tiveram demanda) 

( i i i ) Houve a elevação dos juros de títulos de 5 anos para 9% a.a. 

Também segundo a ANDIMA (1994), com a vitória de Tancredo Neves no 

Colégio Eleitoral, houveram movimentos especulativos, sendo que, o Bacen voltou a 

se utilizar das LTNs (de perfil mais curto que as ORTNs) como instrumento de 

política monetária; elevou, sistematicamente a rentabilidade e diminuiu os prazos 

das LTNs para fazer frente à escalada da inflação (resultando crescimento destas 

em poder do público); e, no final de 1984, o Brasil enviou carta de intenções ao FMI, 

estabelecendo que a correção monetária (que atualizava as ORTNs) seria igual ou 

maior do que o índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) expurgado 

(o que afetou mais ainda a credibilidade em 1985). 

O início do governo Sarney adotou uma política monetária ortodoxa: 

elevando taxas de juros, viabilizando a colocação de novos papéis em poder do 

público e alterando mais uma vez o critério de cálculo da correção monetária. 

(...) com a Resolução n° 1001, de 21/03/85, [a correção monetária] passou a refletir a média 
geométrica das variações do IGP-DI nos três meses anteriores ao de referência. (...) o que 
provocou forte mudança no fluxo de recursos financeiros, pois houve evasão dos depósitos 
de caderneta de poupança e dificuldades para os bancos colocarem CDBs [Certificados de 
Depósito Bancário] com cláusula de correção monetária. (...) entretanto, retornou-se à 
variação plena [desta] pelo IGP-DI do mês imediatamente anterior, [e] em 27/11/85, houve 
nova mudança. A Resolução n° 1062 determinou que o IPCA (...) do mês anterior seria o 
novo indexador para a correção monetária. (ANDIMA, 1994, p. 54) 

Em agosto de 1985, há a substituição da equipe econômica do governo, que 

refletia uma nova estratégia: "uma política monetária direcionada para o crescimento 

da economia, reduzindo o nível dos juros. Dessa forma, o governo acreditava que 

facilitaria o acesso ao crédito, além de reduzir o déficit público, pelo menos no que 

dizia respeito aos encargos da dívida". Além disso, o Bacen procurou alongar o 

prazo da dívida (substituindo LTNs por ORTNs). (ANDIMA, 1994, p. 54) 
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Segundo a ANDIMA (1994), a primeira metade da década de 80 consolida o 

processo de aperfeiçoamento operacional e institucional do mercado aberto. De 

outro, aumenta o grau de risco do governo na política de endividamento público, 

gerando graves distorções em um mecanismo de suma importância na estratégia de 

política econômica. "Como resultado, o prazo médio da dívida reduziu-se de 24 

meses em dezembro de 80 para 10 meses em dezembro de 85". 

Mesmo assim, a primeira metade da década de 80, é caracterizada por uma 

política ortodoxa, que tentava ampliar a capacidade de financiamento na abertura 

financeira, mas enfrentava ainda sérias dificuldades de definição das políticas 

internas e de financiamento de longo prazo. 

3.1.3. Diagnóstico das operações de 1986 a 1989 

Em fevereiro de 86, o Governo editou o Plano Cruzado, que modificou o padrão monetário 
do País, extinguiu a correção monetária congelou preços e adotou uma escala móvel para 
salários. (...) Os problemas enfrentados (...) não foram poucos. As taxas reais de juros 
negativas praticadas pelo Banco Central desestimulavam as aplicações financeiras e 
geravam uma corrida ao consumo. (ANDIMA, 1994, p.58) 

Segundo a ANDIMA (1994), foram adotados novos critérios nas operações 

com títulos públicos, como a disciplina das operações e dos compromissos 

envolvendo títulos de renda fixa; a extinção da conta movimento entre o Bacen e o 

Banco do Brasil (BB), para evitar as dificuldades para a programação monetária, 

advindas da utilização dos recursos do Bacen para suprir os desequilíbrios de caixa 

do BB; utilização de novos índices de correção nos títulos (IGP-M, IPC, ...) inúmeras 

vezes ao longo do ano. 

Também na análise da ANDIMA (1994), os papéis expressos na moeda 

antiga (Cruzeiro), com cláusula de correção monetária, foram atualizados segundo o 

critério da ORTN pro rata12; as ORTNs passaram a se chamar Obrigações do 

Tesouro Nacional (OTNs) e tiveram seu valor nominal congelado por um ano. Dado 

o salto da inflação em maio/86, o Bacen foi autorizado a lançar títulos de sua 

emissão (as Letras do Banco Central - LBCs), que teriam prazo máximo de um ano 

e rendimento definido pela taxa média negociada no SELIC (onde passou a ser 

influenciada pela variação diária do over). 

12 pro rata: (rateio) Relaciona-se à distribuição de um valor em base eqüitativa. 
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Dada a falta de demanda, e o conseqüente prejuízo do governo por OTNs, 

este realizou leilões em troca daquelas por LBCs, que consistiam na recompra das 

OTNs desde que o mercado adquirisse o mesmo montante em LBCs. Atitude que 

mudou o perfil da dívida: pois aumentou consideravelmente o volume de LBCs em 

poder do mercado, e diminuíram-se o estoque de OTNs e no final de 1986, o 

governo altera mais uma vez a tributação sobre os títulos de renda fixa: que seriam 

tributados na forma de cascata, as LBCs ficaram isentas deste ônus, sendo 

privilegiadas em relação aos títulos privados, pois apenas seria cobrado destas 

imposto sobre o ganho de capital. (ANDIMA, 1994) 

Tais medidas somadas ao cenário macroeconômico da época, implicaram 

nos seguintes resultados: 

O surgimento do ágio motivado pela escassez de determinados produtos; o aumento dos 
gastos do Governo; o desgaste do congelamento de preços; a defasagem cambial; o 
excesso de liquidez; e a incerteza quanto aos rumos da política econômica diante do 
recrudescimento da inflação foram motivos suficientes para ressaltar a necessidade de 
medidas de ajuste ao Programa (...). (ANDIMA, 1994, p.60) 

Outras medidas de ajuste vieram através do "Plano Cruzado II" no final de 

novembro/86, segundo a ANDIMA (1994), onde foram tomadas as seguintes 

medidas: 

- Descongelamento do valor nominal das OTNs (a partir do início de 1987); 

- Criação da LBC como indexador de ativos em substituição à OTN; 

- Adoção de um novo índice oficial de inflação (o índice de Preços ao 

Consumidor medido pelo IBGE - IPC-IBGE); 

- Criação dos Fundos de Capital Estrangeiro, com o objetivo de atrair a 

poupança financeira externa; 

- Adoção de medidas arbitrárias de controle: como empréstimos 

compulsórios e alterações na tributação de ativos financeiros. 

Ainda no ano de 1986, vale destacar que "não houve resgate líquido da 

dívida por parte do Tesouro, e sim sua absorção pelo Banco Central" (ANDIMA, 

1994, p.60), dada a permanência dos problemas fiscais da União e dos problemas 

das questões políticas: agravando a falta de credibilidade do governo brasileiro. 

O início de 1987 já é marcado pelo fracasso do Plano Cruzado: dados os 

saltos inflacionários e a retração do nível de reservas internacionais do país. Para 
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proteger estas, "o Governo optou (...) pela chamada moratória técnica, 

suspendendo, junto aos bancos privados, o pagamento dos juros relativos a dívida 

externa de médio e longo prazos. O pagamento das dívidas de curto prazo, bem 

como daquelas contraídas junto a organismos oficiais, foi mantido". (ANDIMA, 1994, 

p.63) 

E, de acordo com as medidas sinalizadas pelo Plano Cruzado II, a ANDIMA 

(1994) traça este diagnóstico: 

- O governo descongelou as OTNs, que passaram a ter correção mensal 

pela variação da LBC ou do IPC-IBGE, valendo a maior das duas; 

- A LBC passou a ter caráter dual: indexador da economia e instrumento de 

política monetária (gerando muitas discussões em torno disso, a ponto de que, em 

meados do ano, alterou-se a metodologia de cálculo considerando-se apenas o IPC 

como indexador). 

- A exacerbação da inflação inviabilizou a colocação de LTNs no mercado. 

Tanto que teve seu estoque em poder do público esgotado em abril/87; 

Em junho, deflagrou-se o "terceiro choque econômico do Governo Sarney, o 

Plano Bresser, [que] promoveu um novo congelamento de preços e aplicou um 

deflator sobre as operações financeiras" (ANDIMA, 1994, p.64) 

Sob os problemas da inflação e do déficit público (que era financiado através 

do endividamento público via Bacen), o governo foi levado a adotar "uma série de 

medidas sobre a dívida mobiliária interna federal, através do Decreto-Lei n° 2376". 

(op.cit, p.64), onde destacam-se: 

- A dívida da União somente poderia ser elevada para cobrir déficit no OGU 

(Orçamento Geral da União) mediante autorização legislativa, e para atender à 

parcelado serviço da dívida não incluída no OGU; 

- Bacen subscreveria a parcela equivalente ao montante dos resgates de 

títulos junto ao público, caso o TN não fizesse; 

- Foram criadas as LFTs (Letras Financeiras do Tesouro) para cobertura do 

déficit orçamentário ou operações de crédito por antecipação. Teriam as mesmas 

características das LBCs. Foram lançadas em um cenário em que o Bacen não 

emitia títulos. 

- As OTNs passaram a variar segundo o IPC ou de acordo com a variação 

da LFT; 
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- O governo deliberou que todos os créditos e débitos entre o TN e o Bacen 

ou BB seriam realizados e liquidados mediante compensação com correção 

monetária. Para os saldos devedores do TN, foram criadas as LTNs-E (série 

especial) permitindo o pagamento em títulos com vencimento escalonado em um 

prazo máximo de 20 anos. 

O ano de 1988 inicia-se caracterizado pelas expectativas acerca da política 

econômica que seria implementada pelo novo Ministro Maílson da Nóbrega (que 

retomou a tentativa de ajuste ortodoxo), além da expectativa acerca da promulgação 

da nova Constituição. Segundo a ANDIMA (1994) a providência básica que Maílson 

tomou, foi promover cortes nos gastos públicos para equilibrar as finanças públicas. 

Medida que não teve apoio político suficiente para reduzir o déficit público. 

Como o endividamento público estava sendo girado basicamente através das LFTs, [para 
conter a liquidez] o Governo (...) precisava aumentar os juros. Com isso, porém, estaria 
contaminando todo o estoque da dívida, que, somente em poder do público, era composto 
por 68,53% em LFTs. Assim, ainda em julho, além das OTNs cambiais, o Tesouro voltou a 
emitir OTNs monetárias e LTNs, mantendo os go arounds de OTNs (...). As LTNs, no 
entanto, não chegaram a ser vendidas ao mercado, permanecendo, em sua totalidade, em 
poder do Banco Central. (ANDIMA, 1994, p.68) 

Assim, durante o ano de 1988, a ANDIMA (1994) verifica este cenário: 

- O Bacen colocava títulos com prazo decorrido para rolar a dívida do TN, 

reduzindo seus prazos médios; 

- A Receita Federal voltava a alterar a tributação sobre as operações de 

curto prazo, buscando aumentar a arrecadação; 

- No 2 o semestre, o Bacen muda sua estratégia de política monetária: o que 

acabou aumentando a taxa real de juros (lembrando que a inflação subia 

constantemente); 

- A Constituição de 1988 fixou um teto máximo de 12% a.a. para a taxa real 

de juro praticada no país, considerando-se como deflator o índice oficial da época: o 

IPC-IBGE. "O tabelamento dos juros determinado pela nova Constituição gerou 

especulações sobre a inflação, levando o Banco Central a balizar os juros do over 

em 50% ao mês". (ANDIMA, 1994, p.69) 

- O TN emite LFTs com o vencimento mais longo até então: 364 dias, que 

foram integralmente absorvidas pelo mercado. 
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Os resultados demonstraram as dificuldades encontradas pelo Bacen para 

executar a política monetária além de não ter um programa econômico consistente, 

além de não haver coesão na implementação política econômica interna. A ponto de 

que o ano de 1989 é caracterizado por poucas esperanças do último ano do 

mandato de Sarney. A expectativa maior estava nas eleições diretas para a 

Presidência da República. 

Sob o choque do Plano Verão, já no início de 89, A ANDIMA (1994) observa: 

- Há alteração no cálculo do IPC (indexador oficial), o que não se refletiu 

proporcionalmente no valor nominal do BTN; 

- O Bacen realiza os últimos leilões de OTNs monetárias e cambiais, pois o 

Plano Verão alterou a estratégia de política monetária e os títulos pós-fixados foram 

trocados pelas LFTs. 

- Sendo a própria rentabilidade das LFTs a taxa referencial de juros, todo o 

estoque da dívida foi atrelado à política de juros elevados, dada a forte elevação 

sofrida pelos encargos da dívida e seus reflexos sobre as contas públicas; 

- A inflação quase dobra de fevereiro para março: mostrando a 

inconsistência do Plano Verão; 

- O Bacen propôs ao mercado recomprar as LFTs, mas as instituições 

financeiras não se interessam em fazê-lo, dada uma conjuntura de inflação instável e 

crescente. Assim, o Bacen "manteve em sua carteira a totalidade dos títulos emitidos 

pelo Tesouro". (ANDIMA, 1994, p.73) 

Nesse ambiente instável, foram feitos alguns ajustes: como a volta da 

correção monetária, através da criação do BTN (Bônus do TN), que seria atualizado 

também pelo IPC-IBGE - sendo que, mesmo assim, alguns agentes ainda discutiam 

a confiabilidade do governo. "As várias alterações efetuadas na correção monetária 

levaram a ANDIMA, CNF [Confederação Nacional das Instituições Financeiras] e 

FGV [Fundação Getúlio Vargas] a criar, em maio de 1989, um índice de preços 

privado para o mercado: o IGP-M". (ANDIMA, 1994, p.74) 

Com o processo de descongelamento dos preços, a inflação saltou em mais 

de 15 pontos percentuais de maio para junho, assim, o governo introduziu a 

indexação diária na economia através da criação do BTN-F (Fiscal); houve a 

retomada dos processo de midi-desvalorizações do câmbio para evitar perda de 
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reservas e evitar movimentos especulativos: o que não consegui-se evitar; 

(ANDIMA, 1994) 

Em meio às frustrações, o governo praticou uma política amistosa, somente 

para evitar o descontrole da economia. Segundo a ANDIMA (1994), a chamada 

política do 'feijão com arroz' foi praticada até a transição para o novo governo; onde 

o Bacen continuou realizando leilões de BTNs, mas que a participação destes foi 

pouco expressiva ao longo do segundo semestre. 

Se, por um lado, os anos 80 marcaram o início do processo de redemocratização do País, 
por outro representaram uma década de desgastes. As constantes alterações nas equipes 
econômicas dos governos fizeram com que o Brasil vagasse por diferentes rotas, sem 
encontrar a trilha certa. Foi um período de (...) expansão da (...) [crise] do Estado (...); 
monopólio da poupança interna pelos títulos públicos, com a conseqüente criação da moeda 
indexada (a participação dos títulos federais cresceu de 15,09% em 1980 para 46,46% em 
1989); deterioração das contas públicas; e aumento do endividamento interno (...) com 
redução dos prazos médios (de 4,20% do PIB e 24 meses em 1980 para 14,98% do PIB e 
apenas quatro meses em 1989). (ANDIMA.1994, p.76) 

O final da década de 80 revela o fracasso dos vários planos de ajuste, 

principalmente o ortodoxo, com os Planos Verão, com desindexação financeira e 

que, dada a incerteza interna que se vivia no momento, o financiamento do setor 

público era feito com maiores prêmios aos credores, dada a maior expectativa de 

risco do Estado brasileiro. 

3.1.4. Diagnóstico das operações de 1990 a 1993 

Em 15 de março de 1990, segundo a ANDIMA (1994), houve um 

extravasado plano de estabilização econômica brasileiro: o confisco inicial de 80% 

dos haveres financeiros - que ficaram congelados no Bacen rendendo BTN + 6% 

a.a. (aplicação compulsória nos recém-criados BTN-Es) - e por mais uma 

remonetização da economia. 

(...) O tratamento da dívida pública interna pelo novo Governo [Collor] era o principal tema 
em foco no período de transição, mas ninguém poderia imaginar que o total de títulos 
públicos em poder do mercado cairia (...) Esta foi a pseudo solução encontrada (...) para o 
'problema' da dívida pública: promover a troca compulsória de uma dívida que custava o 
rendimento das (...) LFTs por outra que onerava bem menos o Tesouro (...). (ANDIMA, 
1994, p.78) 
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Para a ANDIMA (1994), a operacionalização do Plano Collor foi dificultada 

por falta de liquidez no sistema financeiro, e destaca as seguintes medidas da 

época: 

- Dado o descontrole monetário a partir de maio, o Bacen anuncia "o fim 

das zeragens automáticas das posições das instituições nos finais de tardes e 

realizava, após quatro anos, o primeiro leilão informal de LTNs, marcando a volta 

destes títulos ao mercado", (op.cit, p.79) 

- O TN, que emitia apenas LTNs, passou a compor cerca de 35% do total 

de títulos em poder do mercado, já o Bacen pôde reduzir os impactos perversos de 

um endividamento baseado em LFTs (98% do total em mercado) sobre o estoque da 

dívida; 

Com dificuldades para controlar a moeda, dada a quantidade de operações 

com títulos, o governo não deu importância à "credibilidade e estabilidade das regras 

na execução da política econômica. Como conseqüência do confisco de ativos em 

março de 1990, a dívida pública sofreu uma queda real de 80,94% em poder do 

mercado". (ANDIMA, 1994, p. 79) 

Através do Plano Collor II, o governo "redesenhou o Sistema Financeiro e 

atribuiu ao overnight o título de vilão da crise. Entre outras medidas, (...) promoveu o 

fim da correção monetária, do over e dos fundos de curto prazo; e a criação dos 

FAFs [Fundos de Aplicação Financeira] (...) e da TR [Taxa Referencial] (...), que 

passou a ser o indexador dos BTN-Es". (ANDIMA, 1994, p.81) 

Neste momento em que o setor público encontrava grandes dificuldades 

para rolar a dívida, a ANDIMA (1994), observa as seguintes medidas: 

- Emissão de títulos pós-fixados (Notas do Banco Central - NBCs), por 

parte do Bacen, com vencimento em três meses; 

- Mididesvalorização do cruzeiro: contribuindo para mais um salto da 

inflação em outubro; 

- Volta do TN emitindo títulos, através da criação das Notas do Tesouro Nacional 

(NTNs), que poderiam ter diferentes séries: "indexadas ao IGP-M, à correção cambial e à 

TR". (op.cit., p.82) 

Já em 1992 percebe-se um vigoroso ingresso de recursos estrangeiros no 

país durante o primeiro semestre e o marco prejudicial deste ano é a crise política no 
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segundo semestre com o impeachment de Collor; revertendo o quadro de recursos 

externos. (ANDIMA, 1994) 

Segundo a ANDIMA (1994) o Bacen realiza um esforço para manter a 

liquidez do sistema sob controle através da realização de megaleilões de Bônus do 

Banco Central (BBCs). Mesmo com um alto nível real dos juros (perto de 30% a.a.), 

a inflação continuou elevada (terminando o ano acima de 1000%); e o saldo total da 

dívida pública interna em poder do mercado subiu de forma surpreendente. 

Nos dois primeiros meses do ano, o Banco Central vendia ao mercado apenas NTNs séries 
C e D (indexadas ao IGP-M e ao dólar americano, respectivamente). Dadas as dificuldades 
crescentes de colocação de títulos mais longos em mercado, a Autoridade voltou a ofertar 
(...), com sucesso, os títulos indexados à TR (série H). De maio em diante, o Tesouro 
também passou a emitir as NTNs-B, mas estes papéis praticamente se mantiveram em 
poder do Banco Central, (op.cit., p.85) 

Ainda segundo a ANDIMA (1994), para compensar os resgates das LFTs em 

1992, o Bacen se valeu dos títulos de sua emissão (os BBCs - que aumentaram sua 

participação na dívida). Assim o Bacen fez o papel de ponte entre o Tesouro e o 

mercado na rolagem da dívida (absorvendo NTNs e vendendo BBCs); mesmo 

assim, os riscos de crédito do governo induziram o mercado a exigir prêmios cada 

vez maiores e prazos menores para a compra dos títulos públicos, onerando ainda 

mais a dívida e exigindo a presença constante do TN no mercado para financiá-la. 

O ano de 1993 é marcado pelo alto grau de indefinição para com o governo 

Itamar. A idéia deste, no início de sua gestão, era promover o crescimento, querendo 

que o Bacen reduzisse o nível real dos juros. Mas, a "determinação do presidente de 

reduzir os juros reais durou pouco. Sem o equilíbrio das contas da União, o Governo 

percebeu que não poderia abrir mão da austeridade da política monetária como 

único instrumento disponível no curto prazo para evitar a formação de bolhas de 

consumo e o descontrole da economia". (ANDIMA, 1994, p.87) 

No segundo semestre a presidência do Bacen está com Pedro Malan, onde 

há a retomada de juros reais mais elevados, na tentativa de inibir movimentos 

especulativos, e "desta vez com a aprovação do presidente", (op.cit., p.87) 

Neste mesmo ano há a elaboração e execução de um plano de 

estabilização: o PAI (Plano de Ação Imediata) onde se buscou, segundo o BACEN 

(1999), a "aceleração e ampliação das fronteiras do Programa Nacional de 
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Desestatização (...), para dar continuidade ao processo de redefinição do papel do 

Estado e ao equacionamento dos desequilíbrios financeiros do setor público". 

Quanto às operações no mercado de títulos a ANDIMA (1994) observa: 

- A participação dos BBCs no total da dívida em poder do mercado reduziu-

se drasticamente e as NTNs voltaram a ganhar espaço; 

- Em setembro, ocorre uma mudança no perfil da dívida quando, para 

acertar fluxos contábeis dos recursos da União, houve a separação das contas do 

TN e do Bacen. "Com a separação entre suas contas e as do Banco Central (...), o 

Tesouro Nacional perdeu uma das maiores fontes para o financiamento do seu 

déficit" (ANDIMA, 1994, p.88). Os títulos do TN remanescentes na conta do Bacen 

foram trocados por NTNs séries D e C. 

- Para garantir a rolagem da dívida, o TN voltou a emitir, além das NTNs, 

as LTNs. Para torná-las semelhantes aos BBCs, o governo reduziu seu prazo 

mínimo de emissão (para 28dias), sendo que as LTNs superaram os BBCs do total 

da dívida em poder do público; 

- No final do ano foram canceladas as LBCs, a ponto de eu desapareceram 

do mercado. 

O último entrave à rolagem da dívida em 1993 foi o anúncio do programa de estabilização 
econômica do governo [Itamar], que previa a criação da URV como indexador da economia. 
Para adaptar o endividamento público ao novo programa, em dezembro, o Banco Central 
deixou de ofertar NTNs indexadas ao IGP-M, voltando-se, principalmente, para os leilões de 
NTNs cambiais. (ANDIMA, 1994, p.89) 

No entanto, até o final de 1993, a situação do setor público estava ainda 

muito deteriorada, num ambiente de inflação ascendente, altos juros pagos pelos 

títulos e crescimento minguado. O que caracterizava uma maior incapacidade de 

recompor um fluxo mínimo de recursos financeiros (funding). 

3.1.5. Diagnóstico das operações após o Plano Real 

Em dezembro de 1994, "o prazo médio da dívida mobiliária no mercado 

aumenta em mais de 30% e chega a 4 meses e 1 dia, principalmente porque as 

NTNs-H (indexadas à TR) eram um dos títulos com maior participação no mercado, 

com um prazo médio de vencimento de 4 meses e 14 dias". (LLUSSÁ, 1998, p.70) 
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Segundo LLUSSÁ (1998), a partir do momento em que se estabilizou a 

inflação, o governo somente alterou volumes, taxas e prazos dos mesmos tipos de 

títulos já existentes no mercado. O BBC ganha importância cada vez maior, 

passando a representar a maior parte da dívida federal, seguido pela LTN, NTN e 

LBC, respectivamente. 

(...) durante o período estudado, o Banco Central não conseguiu colocar no mercado 
determinados títulos públicos por não haver demanda por alguns tipos, ou por não aceitar 
as condições exigidas pelo mercado para comprá-lo. A dificuldade na colocação de títulos 
públicos por parte do Banco Central determinou que, até 1994, os principais títulos em 
poder do mercado fossem de apenas dois tipos. Somente a partir de 1995, depois que a 
estabilização da economia completou seis meses, o governo conseguiu diversificar a 
composição da dívida mobiliária em poder do público com o aumento do número de tipos de 
títulos públicos em circulação. (LLUSSÁ, 1998, p.68) 

Segundo ROSAR (1999, p.16), a partir de 1998, houve uma redução de 

títulos na participação total da dívida mobiliária, emitidos pelo Bacen, devido ao 

resgate de LBCs-E, "como parte do acordo de renegociação da dívida do Estado de 

São Paulo e os resgates decorrentes das operações de esterilização do efeito 

contracionista da redução das reservas ocorrida no final de 1997, em função da crise 

da asiática". Além disso, verificou-se um aumento na participação de títulos federais 

ligados à SELIC (LFTs) e à variação cambial (NBCs-E). 

Nos últimos anos, percebe-se várias mudanças na composição dos tipos de 

títulos públicos em poder do mercado (ver Quadros 1 e 2, no Anexo 1), devido à alta 

vulnerabilidade da economia brasileira a choques externos. 

Após a mudança do regime cambial em janeiro de 1999, os movimentos de saída de 
capitais de curto prazo, induzidos por mudanças nas expectativas dos agentes financeiros, 
passaram a refletir não somente na perda de reservas internacionais e elevação da taxa de 
juros, mas também sobre a própria a taxa de câmbio. Mais especificamente, os movimentos 
de saída de capitais de curto prazo induziam (e podem induzir) uma grande desvalorização 
da taxa nominal de câmbio, a qual, se repassada para os preços domésticos (...), poderia 
provocar efeitos deletérios sobre a trajetória da inflação e sobre o estado de ânimo dos 
empresários. Dessa forma, o BCB tem utilizado fundamentalmente a taxa de juros para 
reverter o fluxo de saída de capitais e impedir assim o aumento da inflação devido à 
desvalorização do câmbio, acabando por afetar, como visto anteriormente, tanto o 
crescimento econômico quanto o volume da dívida pública relativa ao PIB. (SICSÚ, 2003, 
p.124) 

Assim, percebe-se que as operações de dívida pública no Brasil, dada a 

ampla escassez de recursos financeiros do país, sempre buscaram tornar os títulos 

cada vez mais atraentes aos mercados financeiros externos, seja via criação de 

novos títulos ou diferenciação em variáveis indexadas, e que, desde a oficialização 
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das operações, nunca se atingiu um ponto relativamente estável para a situação da 

dívida do setor público, além de 'engessar' a capacidade do país realizar novos 

investimentos produtivos para possibilitar seu crescimento. 

3.2. COMPOSIÇÃO E METODOLOGIA OFICIAL DA DLSP 

O estudo da dívida pública, logo, da dívida líquida do setor público (DLSP) 

no Brasil, foi estruturado, a partir de levantamentos e metodologias do BACEN 

(1999, p.10) que se tornaram oficiais. De acordo com estas análises, a DLSP é 

acompanhada sistematicamente somente a partir de dezembro de 1990. Antes desta 

data, foram efetuados levantamentos que retroagem somente até 1982. Analisa-se a 

dívida como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), pelo fato de que ocorreram 

mudanças de regimes monetários e cambiais no período. 

Dadas as várias alterações de padrão monetário ocorridas no período, a análise da série 
histórica em moeda nacional fica prejudicada. Tampouco pode ser feita a transformação da 
série para dólares norte-americanos, devido às várias mudanças na política cambial no 
período, que também distorcem a análise. Assim, é preferível apresentar a série como 
proporção do Produto Interno Bruto (PIB). (BACEN, 1999, p.10) 

A DLSP corresponde ao 

(...) saldo líquido do endividamento do setor público não-financeiro e do Banco Central com 
o sistema financeiro (público e privado), o setor privado não-financeiro e o resto do mundo. 
Entende-se por saldo líquido, o balanceamento entre as dívidas e os créditos do setor 
público não-financeiro e do Banco Central. É importante ressaltar que os saldos da dívida 
líquida são apurados pelo critério de competência, ou seja, a apropriação de encargos é 
contabilizada na forma pro rata, independente da ocorrência de liberações ou reembolsos 
no período. Deve-se mencionar ainda que, diferentemente de outros países, o conceito de 
dívida líquida utilizado no Brasil considera os ativos e passivos financeiros do Banco 
Central, incluindo, dessa forma, a base monetária. (BACEN, 1999, p.91.) 

Já o conceito de setor público no Brasil, 

(...) utilizado para mensuração da dívida líquida e do déficit público, é o de setor público 
não-financeiro mais Banco Central. Considera-se como setor público não-financeiro as 
administrações diretas federal, estaduais e municipais, as administrações indiretas, o 
sistema público de previdência social e as empresas estatais não-financeiras federais, 
estaduais e municipais, além da Itaipu Binacional. Incluem-se também no conceito de setor 
público não-financeiro os fundos públicos que não possuem característica de intermediários 
financeiros, isto é, aqueles cuja fonte de recursos é constituída de contribuições fiscais ou 
parafiscais. O Banco Central é incluído na apuração da dívida líquida pelo fato de transferir 
seu lucro automaticamente para o Tesouro Nacional, além de ser o agente 'arrecadador' do 
imposto inflacionário. (BACEN, 1999, p.91) 
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Quanto às necessidades de financiamento do setor público (NFSP) 1 3 , 

(...) também chamadas de déficit nominal ou resultado nominal, correspondem à variação 
nominal dos saldos da dívida interna líquida, mais os fluxos externos efetivos, convertidos 
para reais pela taxa média de câmbio de compra. Os juros incidentes sobre a dívida líquida 
dependem do nível de taxa de juros nominal e do estoque da dívida que, por sua vez, é 
determinado pelo acúmulo de déficits nominais passados. Assim, a inclusão dos juros no 
cálculo do déficit dificulta a mensuração do efeito da política fiscal executada pelo Governo, 
motivo pelo qual se calcula o resultado primário do setor público, que corresponde ao déficit 
nominal (NFSP) menos os juros nominais incidentes sobre a dívida interna e menos os juros 
externos, em dólares, convertidos pela taxa média de câmbio de compra. (BACEN, 1999, 
p.92) 

O ajuste patrimonial 1 4 corresponde a 

(...) variações nos saldos da dívida líquida não consideradas no cálculo do déficit público. 
Inclui as receitas de privatização e a incorporação de passivos contingentes (esqueletos). 
Passivos contingentes (esqueletos) correspondem a dívidas juridicamente reconhecidas 
pelo Governo, de valor certo, e representativas de déficits passados não contabilizados (o 
efeito econômico já ocorreu no passado). (BACEN, 1999, p.92) 

Não podemos deixar de lado o "ajuste metodológico" que reflete no sentido 

de que, 

(...) ao obter financiamento no exterior, em geral, os governos o fazem em moeda do país 
em que o empréstimo é efetuado ou em alguma outra unidade de conta válida para 
contratos no exterior (dólar americano, direitos especiais de saque - DES, Euro etc) . 
Portanto, variações de paridade entre moedas estrangeiras, ou a variação cambial entre o 
dólar americano e o real, não aumentam nem diminuem o déficit público, porque não afetam 
o saldo da dívida externa medido na moeda em que o financiamento foi efetuado. Dessa 
forma, o componente do setor externo nas NFSP é mensurado a partir dos fluxos efetivos 
em dólares americanos, convertidos para a moeda nacional, à taxa média de câmbio. A 
apuração da dívida externa líquida, uma medida de estoque, é feita convertendo-se os 
saldos pela taxa de câmbio de final de período. (BACEN, 1999, p.92) 

A DLSP é composta por mais de 20 itens se utilizarmos a metodologia do 

BACEN (1999). No entanto, selecionamos aqui alguns dos componentes mais 

importantes da DLSP que, segundo as abordagens analisadas neste trabalho, são de 

maior importância conhecê-los dado que demonstram ter maior relevância nas 

estratégias de estabilização da dívida: a Dívida Mobiliária Federal (DMF); a Dívida 

Bancária Líquida (DBL); Moedas de Privatização; Base Monetária; Créditos do Bacen às 

instituições financeiras; Previdência Social (total líquido dos créditos e débitos do sistema 

público de previdência social com o sistema financeiro); Dívida com empreiteiros e 

fornecedores (total do endividamento em atraso das empresas estatais federais com os 

1 3 No conceito operacional, a NFSP exclui o efeito inflacionário sobre a DFL. Já no conceito primário, 
exclui o pagamento de juros nominais incidentes sobre a DFL. (REZENDE, 2000, p.275) 
1 4 Segundo REZENDE (2000, p.274), a diferença entre a DLSP e o ajuste patrimonial corresponde à 
Dívida Fiscal Líquida. 
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seus fornecedores e empreiteiros de obras); Saldo de Debêntures; Carteira de títulos 

públicos das empresas estatais aplicada no Fundo Extramercado do BB; e a Dívida 

Externa Líquida (DEL). 

A DMF corresponde "ao total dos Títulos Públicos Federais fora do Banco 

Central, incluindo, além dos títulos de emissão do Tesouro Nacional, os títulos de 

emissão do Banco Central. (...) os títulos de emissão do Tesouro Nacional pertencentes à 

carteira do Banco Central não estão incluídos". (BACEN, 1999, p.93). 

A DBL corresponde "ao endividamento, líquido de aplicações, do setor público 

junto ao sistema financeiro. Estão incluídas as dívidas renegociadas com o governo 

federal relativas à Lei 8.727/1993. O endividamento do setor público junto ao FGTS 

também é incluído nessa rubrica". (BACEN, 1999, p.93). 

As Moedas de Privatização são o "total das dívidas emitidas pelo governo 

federal, utilizáveis nos processos de privatização. Incluem os Certificados de Privatização 

[e] as diversas Dívidas Vencidas e Renegociadas". (BACEN, 1999, p.93). 

A Base Monetária "é o passivo monetário do Banco Central e corresponde ao 

somatório do papel-moeda emitido e das reservas bancárias". (BACEN, 1999, p.94). 

Os Créditos do Bacen às instituições financeiras são "o total dos créditos do 

Banco Central junto ao sistema financeiro, decorrentes de empréstimos de liquidez, 

créditos com instituições em regime de liquidação extrajudicial e créditos do PROER. 

Incluem também o crédito do BC junto aos bancos estaduais (...)". (BACEN, 1999, p.94). 

A DEL "corresponde à soma da dívida externa bruta do setor público não-

financeiro e do Banco Central, deduzida de suas aplicações em moeda estrangeira. 

Como o Banco Central está incluído, as Reservas Internacionais do Banco Central são 

deduzidas do total". (BACEN, 1999, p.95). 
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4 PROPOSTAS ATUAIS PARA A SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA 
BRASILEIRA 

Há várias idéias em torno do debate sobre a sustentabilidade da dívida 

pública brasileira, mantendo-se um crescimento econômico sustentado para o país. 

A exposição aqui, em essência, será de três linhas de raciocínio para este assunto: 

as propostas heterodoxas, conservadoras e as propostas críticas alternativas. 1 5 Mas, 

dada a maior relevância na análise do contexto atual, dar-se-á maior ênfase no 

estudo das duas últimas. 

4 .1 . PROPOSTAS HETERODOXAS 

Seguindo uma linha de enfoque heterodoxo, que, segundo Carlos PIO 

(2001), são propostas envolvidas na questão prioritária da estabilização do problema 

inflacionário. O grupo de economistas desta linha de raciocínio destaca "a 

importância de mecanismos institucionais (...) para explicar a falha dos programas 

de estabilização ortodoxos implementados no início da década de 80. Sua 

contribuição teórica foi chamada de Teoria da Inflação Inercial". (PIO, 2001, p.31) 

A proposta heterodoxa foi parcialmente aplicada no Plano Cruzado (1986) e seguida 
integralmente no Plano Real (1993). Nos dois casos, os economistas heterodoxos 
ocuparam posições na equipe econômica que lhes permitiram influenciar decisivamente a 
formulação do programa de combate à inflação. Sua nomeação se deveu, nas duas 
oportunidades, aos vínculos políticos que mantinham com integrantes do partido principal na 
coalizão governamental (...). A natureza desses vínculos políticos mudou com o passar do 
tempo, no que diz respeito tanto ao tipo de relação que mantinham com determinados 
políticos quanto à proeminência do político ao qual estavam vinculados. (PIO, 2001, p.48) 1 6 

Os principais economistas heterodoxos segundo PIO (2001) são da PUC-RJ. 

Alguns exemplos são: Pérsio Árida, André Lara-Resende, Francisco Lopes, Edmar 

Bacha, Eduardo Modiano, Luís Carlos Bresser-Pereira, Yoshiaki Nakano, Pedro 

Malan e Gustavo Franco. 

1 5 A proposta heterodoxa também é chamada, por alguns autores, de estratégia 'conservadora'. A 
proposta alternativa, pelos próprios formuladores, é chamada de estratégia 'keynesiana'. A esse 
respeito, cf. SICSÚ (2003). 
1 6 O artigo de PIO (2001) analisa que a linha heterodoxa chegou ao poder devido às redes políticas e 
indicações dos políticos aos economistas desta linha para assumir cargos estratégicos na política 
econômica. Aqui ele se 'camufla' com uma face conservadora à idéia de controlar a inflação, 
utilizando estratégias que oneram ainda mais o setor público, por exemplo, as altas taxas de juros e 
os superávits primários praticados ao longo dos anos 90, sugeridos pelo FMI. 
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Como a heterodoxia econômica no Brasil não está totalmente 

fundamentada, dado que muitos economistas que se dizem heterodoxos, são 

simpatizantes da ortodoxia pregada pelo FMI, em muitos casos propostas ditas 

'heterodoxas' tornam-se conservadoras. 

4.2. PROPOSTAS CONSERVADORAS 

Após esta contextualização, serão expostas agora algumas das estratégias 

conservadoras atuais para a sustentabilidade da dívida brasileira, primeiramente 

através de Fábio GIAMBIAGI (2002 e 2003), do BNDES e Man GOLDFAJN (2002), 

do Bacen. 

GOLDFAJN (2002), faz alguns exercícios econométricos e, neste estudo, 

afirma que "a probabilidade de que qualquer um dos piores cenários 

[macroeconômicos simulados] ocorra é pequena. Ademais, se tais contingências 

ocorrerem, correções razoáveis nos esforços fiscais futuros são factíveis. De fato, a 

condição-chave necessária é a manutenção do atual superávit primário, pois um 

relaxamento do esforço fiscal para superávit primário de 2% do PIB colocaria a 

relação dívida/PIB em uma trajetória insustentável". (GOLDFAJN, 2002, p.26) 

Alguns analistas tendem a extrapolar para o futuro o comportamento recente da relação 
dívida/PIB no Brasil. Defendo nesta nota que isso é incorreto, uma vez que os fatores que 
contribuíram para o aumento da relação dívida/PIB não são recorrentes. Esses fatores são: 
(i) o reconhecimento de cerca de 10% do PIB em dívidas não explicitadas (chamados 
"esqueletos"); (ii) os superávits primários do setor público menores antes de 1998; (iii) a 
depreciação real significativa a partir de 1999; e (iv) as taxas de juros reais elevadas. Todos 
esses fatores deveriam ser excluídos de uma análise prospectiva da sustentabilidade fiscal 
no Brasil. A postura fiscal melhorou consideravelmente, e há razões para assegurar que 
essa política continuará a ser seguida; o ajuste da taxa de câmbio real sob o novo regime 
cambial já ocorreu; e a maioria dos débitos já foi reconhecida e o restante é considerado em 
nossa análise. (GOLDFAJN, 2002, p.10) 

"O maior crescimento real do PIB e superávits primários mais elevados 

produzem redução inicial da dívida e, se mantidos, segue-se uma trajetória 

descendente. O efeito de superávits primários maiores na redução da dívida é 

considerável". (GOLDFAJN, 2002, p.19) 

Sobre os passivos contingentes, "O reconhecimento de 'esqueletos' reflete-

se diretamente sobre o estoque da dívida e, portanto, afeta o nível da dívida. A curva 

da trajetória da dívida é também influenciada, mas em menor intensidade, devido 
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aos juros incidentes sobre a dívida recentemente identificada. O reconhecimento de 

dívidas que não foram contabilizadas como tal por governos anteriores correspondeu 

a aproximadamente 10% do PIB". (GOLDFAJN, 2002, p.20) 

Quanto às mudanças nos superávits primários, 

(...) [estas] produzem não somente níveis diferentes de dívida, mas também curvas diversas 
para a trajetória da dívida. No cenário básico - crescimento do PIB de 3,5% de 2003 em 
diante e taxa de juros média real de 9% a.a., superávit primário de 3,75% do PIB - , a dívida 
líquida do setor público fica abaixo de 50% do PIB em 2010. O aumento do superávit 
primário para 5% do PIB levaria a uma dívida líquida de 38% do PIB em 2011, nível quase 
20% do PIB menor se comparado com os níveis atuais. Superávits primários de 0% e de 
2%, no entanto, não seriam capazes de estabilizar a dívida líquida. (GOLDFAJN, 2002, 
P-21) 

Ainda vale citar dois tópicos da conclusão na nota de GOLDFAJN (2002): 

• Sob hipóteses razoáveis e mesmo conservadoras, a relação dívida/PIB deve começar a 
declinar ao longo dos próximos anos. Esse resultado é válido mesmo se houver resultados 
negativos dos determinantes relevantes - taxa de juros real, crescimento do PIB, taxa de 
câmbio real e passivos contingentes. A condição-chave necessária é a manutenção de 
superávit primário de 3,75% do PIB. 
• E possível construir cenários suficientemente negativos que não levem à estabilização da 
relação dívida/PIB. No entanto, a probabilidade da ocorrência desses cenários é pequena. 
Mais especificamente, uma depreciação maior e permanente da taxa de câmbio real é 
improvável, dado que a moeda está substancialmente mais fraca do que a média dos 
últimos quinze anos (...) (op.cit. p.26) 

Ainda na abordagem conservadora, GIAMBIAGI (2002, P.11) relata: "A 

combinação de um forte ajuste fiscal com uma substancial desvalorização real 

incidindo sobre uma dívida pública parcialmente associada à taxa de câmbio, 

acrescida do reconhecimento de dívidas antigas (hidden liabilities ou, no jargão 

jornalístico, 'esqueletos'), não conseguiu impedir a continuidade do crescimento da 

dívida pública. Isso torna necessário conservar o superávit primário acima de 3% do 

PIB ainda por alguns anos, de modo a evitar o prolongamento desse processo (...)". 

E sobre a questão da implantação das políticas atuais, 

(...) ao invés de as pressões em favor de mais gastos serem acomodadas pela expansão da 
dívida pública e por emissão monetária ou financiadas com privatizações, foi perseguida 
uma meta fiscal primária dura, a qual foi rigorosamente cumprida. (...) a aprovação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelecendo regras de comportamento para as autoridades, 
definindo tetos para os gastos com pessoal etc. - autoriza a supor que dificilmente o país 
retornará ao padrão de desordem fiscal que tradicionalmente caracterizara as suas finanças 
públicas. (GIAMBIAGI, 2002, p.12) 



43 

Numa versão posterior (GIAMBIAGI, 2003, p.8), argumenta com otimismo 

que "o segredo do êxito da atual administração consistirá em ir firmando 

progressivamente o espaço para um crescimento em bases mais sólidas, com a 

economia se expandindo em 2004 a taxas maiores que as de 2003 e em 2005-2006 

a um ritmo mais intenso que em 2004". 

No caso do déficit público, que no ano passado foi ainda elevado, atingindo em torno de 5% 
do PIB, o objetivo deve ser chegar a algo em torno de 3% do PIB até o final do atual 
governo e a níveis muito modestos ou - preferencialmente - que se aproximem mais do 
equilíbrio até o fim da década. Isso requer conservar o superávit primário em torno de uma 
média de 4 % do PIB durante vários anos, o que, combinado com o impacto benéfico disso 
sobre os investidores, contribuiria para reduzir a carga de juros e causar um círculo virtuoso 
de queda dos juros e do déficit. (...) 
Nesse cenário, é natural que a dívida pública ceda, a partir de 2004, uma vez que o déficit 
operacional seria modesto e que o crescimento do PIB faria diminuir gradualmente a relação 
dívida pública/PIB. Desse modo, a dívida, que era de 30% do PIB em 1994 e aumentou até 
57% do PIB em 2002, poderia cair para 45% a 50% do PIB até o final da década. 
(GIAMBIAGI, 2003, p.19) 

Nesta mesma linha de raciocínio, FERREIRA; et.al. (2004) destaca que seria 

necessária, para manter um alongamento do prazo da dívida pública, a continuação 

do processo de austeridade fiscal: 

O atual governo [Lula], ao mostrar comprometimento com a manutenção do regime de 
metas de inflação, da austeridade fiscal e do regime de câmbio flutuante, reduziu a 
percepção de riscos eleitorais ou de transição política no futuro. A atual diretoria do Banco 
Central, por sua vez, reafirmou a credibilidade da política monetária com base em metas de 
inflação. Assim, estariam dadas, a nosso ver, as condições para avançar em um novo 
formato de manejo da taxa básica de juros, buscando a mudança da estrutura do mercado 
de dívida pública e a melhora do perfil desta dívida. (FERREIRA; et.al., 2004, p.19) 

Recentemente, GOLDFAJN (2004), publicou uma nota onde visa refletir 

sobre uma composição ótima para a dívida pública no Brasil, propõe: 

(...) governos que necessitam aumentar a credibilidade da sua política monetária deveriam 
aumentar a parcela indexada da sua dívida, com a finalidade de reduzir as dúvidas quanto 
ao uso oportunista da inflação. No limite, uma dívida completamente indexada não traria 
nenhum benefício ao governo de gerar mais inflação, e maximizaria a credibilidade do 
governo. Esta indexação da dívida poderia ser atrelada a qualquer índice de preços, à taxa 
de juros nominais ou mesmo ao câmbio, desde que estas variáveis efetivamente 
acompanhassem a taxa de inflação relevante. Nesta linha de argumentação, o 
encurtamento da maturidade média da dívida tem o mesmo efeito sobre a credibilidade, pois 
o conceito relevante aqui é o de "duration" da dívida. Na ausência de credibilidade o 
governo deveria emitir dívida curta e indexada ao dólar para evitar o pagamento de juros 
nominais excessivos com títulos longos em moeda nacional. (GOLDFAJN, 2004, p.11) 
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E, mais recentemente, GIAMBIAGI (2004), propôs que o Bacen deveria 

mudar o cálculo da relação dívida/PIB e recalcular a série pós-1994 para "desinchar" 

o patamar da relação utilizando-se de outro deflator. O novo critério seria baseado 

na multiplicação do PIB pelo coeficiente IPCA-C, diferenciaria "(...) de 2 , 1 % sobre 

54,4% do PIB (...) correspondente a mais de 1 % do PIB, que é o valor em que a 

dívida de 2004 estaria 'artificialmente' caindo por conta desse capricho estatístico. Já 

o ano que vem [2005], a distorção vai jogar contra, se o IGP e o IPCA-C andarem 

juntos, como ocorreu em 2003". (GIAMBIAGI, 2004, p.A13) 

Antes de terminar esta parte, ressalta-se o artigo de BAUTZER (2004) no 

Jornal Valor (de O8.out 2004). Ela visa demonstrar, segundo evidência empírica do 

estudo de equipe de economistas do FMI, que há duas formas de se ajustar e 

estabilizar a relação Dívida Pública/PIB de uma economia (principalmente se for 

emergente): a primeira é chamada de "Front-loaded" (pesados e rápidos) e a 

segunda é fazer o ajustamento gradual utilizando-se das metas de superávit primário 

nas contas públicas. 

Segundo o estudo do FMI, países que se utilizam da segunda estratégia (a 

gradual) obtém melhores resultados fiscais no futuro, pois acarretam menos 

encargos ao espaço político e assegura uma estabilidade mais duradoura. 

O que é destacado para 'comprovar' tal afirmação é o fato de que nos anos 

80, somente cinco países emergentes produziram superávit primário e, somente 

aqueles que mantiveram a meta e que foram mais ambiciosos no tamanho do ajuste 

em relação ao PIB, conseguiram atingir sustentabilidade fiscal. O estudo considerou 

que o apoio do FMI a economias com desequilíbrios fiscais muito grandes não é tão 

influente e que países com governos recém eleitos têm maior probabilidade de 

sucesso no ajuste por ter maior apoio popular e político. 

Um dos fatores que mais influenciam o sucesso de longo prazo do ajuste fiscal é sua 
ambição. Quanto maior for o ajuste em percentual do PIB, mais provável é a manutenção da 
sustentabilidade da dívida a longo prazo. Estatisticamente, ter um acordo com o FMI 
durante o período de ajuste fiscal tende a resultar em mais sucesso, embora na maioria dos 
países o Fundo tenha aplicado ajustes "front loaded", concentrados no período inicial. "O 
acordo com o FMI parece importar mais quando um país está próximo de atingir o limite da 
sustentabilidade da dívida e comprometido a atingi-lo. Mas o apoio do Fundo não tem tanta 
influência em países com desequilíbrios fiscais muito grandes", afirma o estudo. (BAUTZER, 
2004) 
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O que se percebe na análise conservadora, é que esta pretende estabilizar a 

questão da DLSP como prioridade, mesmo que isso comprometa as questões de 

investimento nacional, pois o caráter contracionista destas políticas propostas é 

fundamental e tal austeridade, segundo as propostas críticas (que se analisarão a 

seguir) não possibilitará o crescimento da economia brasileira, pois o foco 

conservador principal é demonstrar bom comportamento ante aos mercados e 

credores internacionais. 

4.3. PROPOSTAS CRÍTICAS ALTERNATIVAS 

Analisar-se-á, aqui, basicamente as propostas do Grupo de Estudos sobre 

Moeda e Sistema Financeiro (GEMSF) 1 7 , de natureza interinstitucional de vários 

centros de economia do país, com sede na UFRJ; da Frente Parlamentar e Social de 

Acompanhamento da Dívida Pública (FPSADP) 1 8 e de outros autores que não 

concordam com as políticas conservadoras atuais de estabilização da dívida pública 

e propõem novas idéias em busca de uma política econômica alternativa e 

executável. 

O endividamento público vem travando o desenvolvimento brasileiro há mais de 2 décadas. 
Desde o início da década de 80, quando os credores internacionais aumentaram, de forma 
unilateral e ilegal, as taxas de juros que pagávamos a eles, o país vive uma ciranda sem 
fim. a do corte de gastos sociais para o pagamento da dívida. Nos anos 90, sofremos mais 
um ciclo de endividamento externo e interno, para financiar a enxurrada de importações do 
Plano Real. As altas taxas de juros internas, estabelecidas para atrair o capital externo -
para financiar o rombo das importações - determinaram o aumento da dívida interna. Desta 
forma, a Dívida Líquida do Setor Público sofre um aumento contínuo, uma vez que, mesmo 
com violentos cortes de gastos sociais, o governo não consegue pagar as altas cargas de 
juros de juros de sua dívida. (FPSADP, 2004) 

A proposta, denominada pelos próprios formuladores de "keynesiana", 

considera que o que caracteriza o cenário da política econômica atual "é uma 

política econômica liberal-conservadora que, é claro, patrocinada pelo Fundo 

Monetário Internacional e pelo sistema financeiro doméstico e internacional". 

(SICSÚ, 2003, p.8) 

Nisso, "a política fiscal foi quase anulada, já que as metas de superávit fiscal 

retiraram do governo a sua capacidade de aumentar os seus gastos com 

1 7 Cf. <http://www.desempregozero.org.br> 
1 8 Cf. <http://www.dividapublica.ubbi.com.br> 

http://www.desempregozero.org.br
http://www.dividapublica.ubbi.com.br
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investimentos e em programas sociais. (...) Não deveriam [a equipe econômica], 

também, ter estabelecido mega-superávits fiscais para os próximos anos (4,25% até 

2007)". (SICSÚ, 2003, p.8, 9) 

Quanto à taxa de juros, OREIRO e PAULA (2004), afirmam que: 

(...) não há nenhuma razão para se acreditar que a taxa real de juros prevalecente na 
economia brasileira corresponda ao seu valor de equilíbrio de longo-prazo. (...) 
Considerando que o prêmio de risco país está em torno de 450 pontos base, então a taxa 
real de juros de equilíbrio da economia seria de 5,5% ao ano. Supondo uma expectativa de 
inflação de 6,0% para 2004, a manutenção da SELIC em 16,5% a.a. implica, grosso modo, 
numa taxa real de juros de 10,5% a.a., valor muito acima do valor de equilíbrio de longo-
prazo da taxa real de juros. (...)Se a taxa real de juros está acima do seu valor de equilíbrio 
de longo-prazo, então o Banco Central pode reduzir a taxa SELIC sem nenhum risco maior 
de aceleração da inflação. A redução da taxa de juros irá reduzir os encargos financeiros do 
Tesouro Nacional, permitindo uma diminuição expressiva do superávit primário sem que 
haja uma "explosão" do endividamento público como proporção do PIB. Além disso, o efeito 
estimulante da redução da taxa de juros real sobre o crescimento econômico irá permitir a 
obtenção de uma redução simultânea do superávit primário e do endividamento público 
como proporção do PIB. {op.cit, p.1) 

Quanto às metas de superávit fiscal, apontam que: 

(...) um governo sério e responsável, preocupado com o crescimento sustentado e não com 
"bolhas de crescimento", deverá usar a redução do superávit para financiar principalmente 
investimento público em obras de infra-estrutura. Dessa forma, uma redução do superávit 
primário dos atuais 4,25% do PIB para, digamos, 3% teria como contrapartida o aumento da 
taxa de investimento da economia brasileira dos atuais 17% do PIB para 18,3% do PIB. 
(op.cit, p.1) 

Além disso, segundo João Sicsú, no seminário da FPSADP (2004, p.9), 

afirmou que, a liberalização financeira total é nociva e que o Brasil deve adotar 

controle sobre os fluxos de capitais e que seria possível fazê-los, pois "seriam 

controles que não quebrariam contratos, que certamente não assustariam o 

empresariado, não criariam comoção social. São medidas técnicas, que poderiam 

ser facilmente aplicadas, desde que o governo tenha vontade política". 

Ainda sobre o equilíbrio externo, SICSÚ, OREIRO e PAULA (2003, p.141), 

propõem "Adoção de um sistema de crawling-peg ativo 1 9 , no qual a taxa de 

desvalorização do câmbio nominal seria fixada de tal forma a manter uma relativa 

estabilidade da taxa real de câmbio". 

Pelo menos até aqui, podemos considerar que: 

(...) a combinação de meta inflacionária com ordenamento fiscal rigoroso tem se revelado 
extremamente perverso para a evolução da dívida pública. Por um lado porque 
representava um entrave ao crescimento econômico, por outro, porque vale-se do 

Significa intervenção do Bacen na flutuação cambial para que tal não ultrapasse os limites de 
bandas cambiais determinadas. 
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instrumento dos juros altos como forma de combate às pressões inflacionárias. Ambos 
conspirando contra a solvência do Estado brasileiro, medido pela relação Dívida/PIB. Achar 
uma saída para esta armadilha, sem ferir de modo letal o ordenamento fiscal do Estado 
brasileiro, demandará ainda muito tempo. (CAVALCANTI, 2004, p.6) 

Um certo grau de austeridade no setor público realmente é necessário para 

que a dívida pública não atinja uma característica explosiva, mas tal austeridade não 

pode comprometer fatores cruciais do desenvolvimento, principalmente no tocante 

aos investimentos de longo prazo. Estes possibilitam o tempo necessário para que o 

ciclo do capital se complete na economia: o que possibilitará a redução da 

dependência de financiamento externo e uma maior credibilidade do Estado 

brasileiro via investimentos internos e maior capacidade instalada no país. Isto se 

dará através de redução nos prêmios e juros pagos aos credores externos, controle 

cambial e nos fluxos de capitais para que estes sejam preservados internamente. 

Assim, percebe-se que a busca de uma política econômica alternativa e 

eficiente é necessária para que a economia brasileira consiga atingir um alto 

patamar de crescimento sustentado para que, desta forma se consiga estabilizar a 

relação DLSP/PIB sem desprezar as questões sócio-econômicas internas. 



CONCLUSÃO 

As percepções inerentes após as considerações trabalhadas podem ser 

descritas da seguinte forma: a economia brasileira, dada a forma pela qual é 

conduzida nas últimas décadas, caracteriza-se por extrema vulnerabilidade externa 

e interna, pois os altos níveis das taxas de juros reais pagas aos títulos da dívida, a 

total mobilidade dos capitais financeiros e um governo que busca, de um lado, tirar 

seu papel da economia (fazendo altos superávits primários) e não fazendo mais 

investimentos produtivos e, de outro, estabelecendo alta carga tributária que não 

retorna como benefícios aos brasileiros. Isso resulta numa economia que até pode 

conseguir estabilizar e sustentar a DLSP, mas estará 'engessada' para conseguir 

trabalhar e crescer, quanto mais se desenvolver. 

A estratégia de política econômica conservadora define este cenário acima 

descrito para o Estado. Sendo que o papel do Estado na economia é extremamente 

necessário para que este busque negociações e financiamentos que possibilitem 

investimentos produtivos públicos e privados, não em flexibilização de mercados de 

capitais especulativos: o que dificilmente terá impactos sócio-econômicos reais. 

Conforme visto no capítulo 1, os principais aspectos que impedem um 

melhor financiamento no Brasil são (i) os prazos de vencimento dos financiamentos 

que são muito curtos (finance) impedindo que o capital faça um ciclo completo em 

investimentos e que as poupanças sejam canalizadas. Se os financiamentos forem 

de longo prazo (funding) se conseguiria viabilizar um aumento quantitativo e 

qualitativo na capacidade produtiva do país, pois haveria 'tempo' para que o capital 

financeiro completasse o ciclo do processo produtivo, (ii) A falta de credibilidade do 

Estado brasileira fez com que os juros e o prêmio de risco aumentassem e os prazos 

diminuíram ainda mais para tentar evitar a fuga de capitais. O controle da mobilidade 

de capitais poderia evitar tal situação, (iii) Os aspectos fiscais estão totalmente 

atrelados aos mercados financeiros internacionais (o que agrava a situação de 

vulnerabilidade) e não houveram políticas compensatórias eficazes como em outros 

NICs: o resultado foi a alta deterioração da situação financeira do setor público. 

Se temos um país com dificuldades de financiamento, problemas fiscais e 

uma sociedade que cada vez fica mais injusta, não há como enfrentar ou mesmo 

contornar estes problemas simplesmente com políticas que agradem aos 



organismos de financiamento internacionais, fazendo uma agenda que interessa 

somente a eles, mas buscar uma forma de incluir nesta agenda os interesses 

nacionais. 

Mesmo com todas as inovações nos mercados financeiros internos e nas 

operações de dívida pública através de diferentes características de títulos públicos 

(conforme exposto no capítulo 2, atrelados às mais diferentes variáveis), ainda não 

foram suficientes para que se atingisse uma situação, pelo menos, mais favorável. 

Por isso, deve-se realmente buscar métodos alternativos de condução na 

política econômica para que esta seja eficiente, com impactos reais na economia e 

na sociedade, conforme visto no capítulo 3. 

As propostas conservadoras de condução na política econômica até podem 

conseguir estabilizar a DLSP/PIB, mas nada garante que valerá tamanho esforço se 

o país não conseguir estabilizar a questão da vulnerabilidade externa e do 

financiamento em novos investimentos produtivos que resultem no seu crescimento 

e desenvolvimento. 
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ANEXO 2 - INDICADORES MACROECONÔMICOS DA ECONOMIA BRASILEIRA 
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GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (1945-1969) 
% do PIB 

—i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1— 

1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 

FONTE: IPEA/Outras fontes. Disponível em www.ipeadata.gov.br 

Tabela 1 - INDICADORES DA DIVIDA EXTERNA BRASILEIRA - 1965 A 1986 

ANO Dívida Externa 
(como % do PIB) 

Juros da Dívida (%) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

11,7 
10,3 
10,4 
10,7 
11,1 
12,4 
13,4 
16,4 
15,9 
16,5 
17,0 
17,1 
18,2 
20,9 
21,2 
21,6 
26,1 
29,4 
43,6 
46,0 
43,4 
37,7 

9,3 
8,3 

10,1 
6,9 
7,1 
7,6 
9,2 
8,2 
7,7 
7,5 

15,9 
16,7 
16,2 
19,8 
25,1 
28,9 
35,9 
51,6 
40,4 
42,4 
43,1 

FONTE: Adaptado de: MARTONE, C L . in BAER, W. Economia Brasileira, Nobel, 1996. 
NOTA: Estendida a partir de dados da Conjuntura Econômica 

http://www.ipeadata.gov.br
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Tabela 2 - DÍVIDA PÚBLICA LÍQUIDA* l ) E TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB 
BRASILEI RO - 1991 A 2004 

ANO Dívida Pública Dívida Pública Dívida Pública Líquida PIB Real ANO Interna (% PIB) Externa (% PIB) (como % do PIB) (% de cresc. a.a.) 
1991 15,93 22,86 38,79 1,03 
1992 15,60 19,17 34,76 -0,54 
1993 17,02 16,40 33,42 4,92 
1994 21,76 10,77 32,54 5,85 
1995 22,72 3,97 31,05 4,22 
1996 26,13 4,15 30,09 2,66 
1997 29,29 3,65 33,44 3,27 
1998 34,14 10,97 37,79 0,13 
1999 39,38 9,97 50,35 0,79 
2000 39,41 10,37 49,56 4,36 
2001 41,64 13,19 52,02 1,31 
2002 44,25 12,68 57,43 1,93 
2003 44,07 10,71 56,39 -0,20 
2004 46,18 10,71 56,89 — 

FONTES: Adaptado de: BCB Boletim/Finanças Públicas e IBGE/Novo Sistemas de Contas Nacionais. 
NOTAS: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br  
(1) Compreendida como a DLSP que envolve Governo Federal, Estaduais, Municipais, Estatais e Banco Central 
do Brasil. 

G R Á F I C O 2 - E V O L U Ç Ã O DA DÍVIDA PÚBLICA LÍQUIDA BRASILEIRA (1991-2004) 

% do PIB 
65-r— 

25 I i i' i i i • i i i i i • i 

1991 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 2002 2003 2004 

Equação Exponencial da Linha de Tendência: 
y = -0.00004X3 + 0,1359x* - 161,46x + 63825 

R 2 = 0.9245 

FONTE: Adaptado de: BCB Boletim/Finanças Públicas 
NOTA: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

http://www.ipeadata.gov.br
http://www.ipeadata.gov.br
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Gráfico 3 - EVOLUÇÃO DA OVER/SELIC - 1974 a 2004 (Média Mensal no ano) 

i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r 
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

FONTE: Adaptado de: BCB Boletim/Finanças Públicas 
NOTA: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

Gráfico 4 - Evolução da Inflação IGP-DI de 1970 a 1979 
% a a 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

FONTE: FGV 
NOTA: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

http://www.ipeadata.gov.br
http://www.ipeadata.gov.br
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Gráfico 5 - Evolução da Inflação IGP-DI de 1980 a 1989 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

FONTE: FGV 
NOTA: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

Gráfico 6 - Evolução da Inflação IGP-DI de 1990 a 1995 

% a.a . 
2750 

2500 

2250 

2000 

1750 

1500 
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1000 

750 

500 

250 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

FONTE: FGV 
NOTA: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

http://www.ipeadata.gov.br
http://www.ipeadata.gov.br
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Gráfico 7 - Evolução da Inflação IGP-DI de 1995 a 2003 

% a.a. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

FONTE: FGV 
NOTA: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

Gráfico 8 - Variação Percentual Mensal: Taxa de Câmbio R$/US$ - 1970 a 1990 

Fonte: BACEN- Boletim/Bal. Pagtos. 
Nota: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

http://www.ipeadata.gov.br
http://www.ipeadata.gov.br
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Gráfico 9 - Evolução Mensal da Taxa de Câmbio R$/US$ de 1993 a 2004 

R $ / U S $ 
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Fonte: BACEN- Boletim/Bal. Pagtos. 
Nota: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

Fonte: BACEN- Boletim/Bal. Pagtos. 
Nota: Dados extraídos a partir da base de dados do IPEA. Disponíveis em www.ipeadata.gov.br 

http://www.ipeadata.gov.br
http://www.ipeadata.gov.br

