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RESUMO 

O presente trabalho busca discutir em linhas gerais os aspectos relativos às mudanças no endividamento 

econômico no sistema capitalista nos últimos anos e as mudanças do capitalismo no Brasil. Mais 

especificamente, o trabalho objetiva expor o endividamento brasileiro, suas origens e as consequências do 

endividamento e das políticas econômicas para a economia nacional na década de 90.  Nesse sentido, pretende-

se responder ao seguinte questionamento: como as transformações recentes no capitalismo influenciaram na 

evolução da composição da dívida pública brasileira a partir de 1990? A pesquisa será elaborada a partir de 

uma revisão bibliográfica e de uma abordagem histórica analítica, com a análise de dados e gráficos pertinentes. 

Para desenvolver os três objetivos específicos propostos foi realizada a leitura da bibliografia a respeito do 

tema, análise crítica dos autores fazendo o devido confronto de ideias e, posteriormente, utilizou-se da base de 

dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sociais (DIEESE), Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco Central (BACEN), para acompanhar o processo de 

evolução da dívida pública brasileira. Aqui defende-se que o endividamento público brasileiro a partir da 

década de 1990 tem por indutor do seu crescimento, primeiro, a política monetária inaugurada pelo Plano Real 

inaugurada após a aceitação do governo brasileiro das condições imposta no plano Brady e, segundo, 

continuidade dessa política por todos os governos que se seguiram ao governo de Fernando Henrique Cardoso.   

 

Palavras – Chave: Dívida Pública. Estado Brasileiro. Financeirização.  
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ABSTRACT 
 

The present work seeks to discuss in general terms the aspects related to the changes in economic indebtedness 

in the capitalist system in recent years and the changes of capitalism in Brazil.. More specifically, the paper 

aims to expose Brazilian indebtedness, its origins and the consequences of indebtedness and economic policies 

for the national economy in the 1990s. In this sense, the following question is intended to be answered: How 

recent transformations in capitalism have influenced evolution of the Brazilian public debt since 1990? The 

research will be elaborated from a bibliographical review and historical analytical approach, with the analysis 

of pertinent data and graphs. In order to develop the three specific objectives proposed, a bibliography was 

read about the subject, a critical analysis of the authors making the appropriate comparison of ideas and, later, 

the database of the Inter-Union Department of Statistics and Social Studies (DIEESE) , The National Bank for 

Economic and Social Development (BNDES) and the Central Bank (BACEN), to follow the evolution of the 

Brazilian public debt. It is argued here that the Brazilian public indebtedness since the 1990s has been the 

inducement of growth, first, the monetary policy inaugurated by the Real Plan inaugurated after the Brazilian 

government's acceptance of the conditions imposed in the Brady plan and, second, by all the governments that 

followed the government of Fernando Henrique Cardoso. 

 

Keywords: Public Debt. Brazilian State. Financialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A forma como a dívida pública brasileira vem sendo gerenciada ao longo dos últimos 

anos privilegia o pagamento dos juros e amortizações em detrimento de gastos fundamentais 

com a população e vem, através da política monetária, inviabilizando o crescimento da 

economia. 

 Para exemplificar, somente no ano de 2014 a União orçou o gasto de R$ 978 bilhões 

com o pagamento de juros e amortizações da dívida, equivalente a 45,11% de todo o 

orçamento federal. Esse “espantoso” número representou mais do que a soma dos gastos 

com as rubricas da Previdência Social; Transferência a Estados e Municípios; Saúde; 

Educação e; Trabalho juntos. Em outras palavras, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto 

maiores gastos da União somados foram responsáveis em 2014 pelo pagamento de R$ 

907,75 bilhões, equivalente a 41,87% do orçamento da União. Ou seja, tais gastos foram em 

2014 menores que o pagamento dos juros e encargos da dívida (DIEESE, 2015).    

 O exemplo acima evidencia uma importante característica do orçamento público 

brasileiro: a hierarquização dos gastos com juros e amortizações da dívida pública em 

preterimento de todos os outros, especialmente os gastos sociais. Essa clara escolha feita 

pelo Estado brasileiro vem inviabilizando os investimentos, assim como a efetivação do 

Estado de bem-estar social inscrito como projeto na Constituinte de 1988. Isso se explicita 

ainda mais no reiterado desvio dos recursos financeiros destinados, em princípio, a gastos 

com a seguridade social e a previdência.  

 Para essas áreas prioritárias a Constituição de 1988 direcionou fontes de 

financiamentos próprias e suficientes.  Isso se consolidou definitivamente após emendas 

constitucionais realizadas ao longo dos anos 1990. A emenda constitucional nº 29/2000 1é 

um bom exemplo de mudanças legislativas destinadas a garantir recursos para a assistência 

social. Acontece que tais recursos foram desviados sistematicamente para o pagamento de 

juros e encargos da dívida ao longo da década de 1990 (GENTIL, 2006).  

 Contudo, os recursos destinados constitucionalmente à seguridade social e à 

previdência vêm sendo desviados para o pagamento de juros e amortizações da dívida, via 

DRU (Desvinculação das Receitas da União). Desvinculação aprovada por emenda 

constitucional, primeiro como “Fundo Social de Emergência” no Governo Itamar Franco, 

                                                           

1  A emenda constitucional nº 29/2000 definiu percentuais mínimos em ações de serviços públicos de 

saúde. 
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depois como DRU, mas na ordem de 20%, e atualmente, novamente por emenda 

constitucional, na ordem de 30% (FAGNANI, 2017). 

 A Constituição, em especial o capítulo da Ordem Social, foi alvo de ataques 

sistemáticos com o fito de inviabilizar o sistema de proteção social de inspiração nos valores 

do Estado de bem-estar Social, tais como a universalidade, seguridade social e direito em 

contraposição ao assistencialismo. Esses ataques têm como fundamento a tese conservadora 

do “país ingovernável” que foi atribuída a José Sarney, então presidente da República 

quando a Constituição foi promulgada (FAGNANI, 2017).  

 Paralelamente, durante os anos 1990, os brasileiros assistiram ao crescimento da 

dívida, fruto de medidas levadas a cabo pelos governos de Collor, Itamar e, especialmente, 

pelos dois governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). A diferença, do ponto de 

vista do endividamento nacional, desse período histórico para os anos 1980, por exemplo, é 

a diminuição da importância relativa do endividamento externo. Durante esse período 

histórico o endividamento externo vai perdendo importância, pois esse é um período de 

aumento do endividamento interno brasileiro.  

 Dentro desse contexto o plano real pode ser considerado um marco importante na 

mudança da natureza da dívida brasileira. O marco inicial do aumento da importância do 

endividamento interno brasileiro é o ano de 1992. Nesse ano teve início o processo de 

negociação do governo brasileiro com os credores internacionais em torno do Plano Brady. 

No entanto, as negociações terminaram em 1994, exatos um mês após o início da 

implantação do Plano Real (CASTRO, 2011). Posteriormente, em 1998, com a crise 

financeira e os acordos com os organismos internacionais de financiamento que se seguem 

a ela o endividamento brasileiro tem novo ponto de virada.   

 Outro aspecto relevante a respeito do endividamento brasileiro é o mecanismo 

utilizado pelos sucessivos governos para garantir o pagamento e a rolagem da dívida. O 

conhecido mecanismo do superávit primário (receitas menos despesas, exceto despesas 

financeiras) embute uma perversa lógica de compressão dos gastos não-financeiros. A lógica 

por trás do mecanismo de superávit primário fica mais evidente quando olhamos para a carga 

tributária, que cresceu consideravelmente nos anos 1990, e para o crescimento cada vez 

maior da parcela destinada ao pagamento dos juros e encargos da dívida. 

 A carga tributária brasileira após 1988, em especial durante os dois governos de 

Fernando Henrique Cardoso, cresceu consideravelmente. Os dados disponíveis mostram que 

a arrecadação passou de aproximadamente 25% do PIB para 32,6% do produto interno bruto 

em 2000 como aponta informações da Secretaria de Estudos Fiscais do BNDES (DAIN, 
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2001). Porém, não é apenas aí onde pode ser visualizada a evidente lógica perversa do 

endividamento público, que destina cada vez mais recursos do orçamento para honrar os 

compromissos com os credores. Esta lógica pode ser vista ao analisar o peso da carga sobre 

as classes subalternas.  

 A Secretaria de Estudos Fiscais – BNDES- aponta que no ano 2000, por exemplo, o 

ICMS foi sozinho responsável por 23% da arrecadação, a Previdência Social por 15%, 

Imposto de Renda 14% e o FGTS 5% da arrecadação. Ou seja, somadas as participações dos 

principais tributos diretos (Previdência Social, FGTS e Imposto de Renda) e indireto (ICMS) 

57% da arrecadação recai sobre os salários dos trabalhadores (DAIN, 2001). 

 Portanto, a perversidade está no notório sistema de extração das rendas dos mais 

pobres em favor dos detentores da dívida pública, especialmente Bancos, financeiras e 

empresas, como sabido por todos. O Estado se endivida de um lado, ou seja, empenha suas 

rendas futuras, e do outro usa seu poder para extrair das camadas não detentoras dos títulos 

o “vil metal” necessário para o pagamento e a rolagem desses títulos. 

 Dito isso, resta patente a importância do estudo do endividamento público nacional, 

em específico, o estudo do processo recente de endividamento do Estado brasileiro que surge 

a partir de 1990. O aumento da dívida de qualquer país implica na necessidade de cada vez 

mais repassar somas maiores de recursos para as mãos de poucos. No caso brasileiro, a dívida 

pública desde os anos 1990 vem aumentando significativamente, requerendo todos os anos 

repasses cada vez maiores de recursos. Isso vem sendo resolvido pelo corte sistemático de 

verbas públicas destinadas por Lei a fins específicos evidenciando fortes pressões políticas. 

Logo nota-se a relevância do estudo do endividamento público, seja pelo aspecto político, 

seja pelo aspecto primordial da pressão que o endividamento faz sobre os gastos não 

financeiros do governo. 

 Outro aspecto relevante a ser levado em consideração a respeito do estudo do 

endividamento público é a pouca transparência em relação à origem da dívida. Isso se 

manifesta no fato de até hoje inexistir auditoria da dívida pública, mesmo com a Constituição 

de 1988 no artigo 26 do Ato de Disposições Constituições Transitórias (ADCT), 

determinando a auditoria da dívida no prazo de um ano a contar da promulgação da 

Constituição.   

 Neste trabalho defende-se que o endividamento público brasileiro a partir da década 

de 1990 tem por indutor do seu crescimento a política monetária inaugurada pelo Plano Real 

após a aceitação do governo brasileiro das condições imposta no plano Brady, política que 

foi continuada pelos governos que vieram após os dois mandatos de Fernando Henrique 
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Cardoso. Portanto, a presente pesquisa busca responder o seguinte questionamento: como as 

transformações recentes no capitalismo influenciaram na evolução da composição da dívida 

pública brasileira a partir de 1990? 

 Pois bem, na intenção de responder a tal questionamento, no presente trabalho busca-

se, primeiramente, demonstrar que desde os anos 1990 o endividamento público brasileiro 

teve raízes no processo de financeirização da economia, com forte aumento do 

endividamento interno da nação. Logo em seguida, como segundo objetivo, busca-se 

construir uma análise das transformações recentes do capitalismo a partir da década de 1970, 

com o fito de situar o leitor no debate a respeito da atual conformação do capitalismo 

financeirizado. E por derradeiro, mas não menos importante, objetiva-se investigar 

historicamente o endividamento público brasileiro, para assim poder trazer à baila os 

elementos que demonstram haver linha de continuidade entre o atual estado de 

endividamento público do país e épocas pretéritas. 

 Para atender os objetivos propostos no parágrafo anterior, utilizou-se os seguintes 

procedimentos: pesquisa bibliográfica, aliado à abordagem histórica analítica, análise de 

dados e gráficos pertinentes. No primeiro momento, para construir o referencial teórico foi 

empreendida pesquisa bibliográfica: leitura de livros; revistas; periódicos; artigos. Tais 

leituras se foram baseadas num conjunto de autores relevantes para o debate do 

endividamento público brasileiro e para o debate do atual estado do capitalismo. E, 

posteriormente, foi realizada uma sistematização do conhecimento a respeito do 

endividamento público. Marconi e Lakatos (2002) apontaram que revisão bibliográfica 

engloba a produção do conhecimento, ou seja, um tema de estudo. Essa sistematização do 

conhecimento se dá através de pesquisas em livros, teses, dissertações, revistas científicas, 

materiais cartográficos, entre outros. A revisão bibliográfica é indispensável nos estudos 

históricos. Segundo esses autores, a intenção é a inserção do pesquisador no tema e no debate 

proposto. Em um segundo momento, fez-se uso da abordagem histórica analítica que é 

totalmente imprescindível quando se busca investigar os fenômenos econômicos. Kerlinger 

(1980), por sua vez, diz que “é utilizado o método histórico-analítico para abordar o evento 

na tentativa de encontrar informações sobre como o evento ocorreu quem o provocou, porque 

foi provocado, quais as possíveis consequências atribuídas, entre outras” (KERLINGER, 

1980, p. 1-2). Parte-se da revisão bibliográfica para empreender investigação dos 

“acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua influência na 

sociedade de hoje, pois as instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de 
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suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular 

de cada época” (MARCONI, LAKATOS, 2002, p.107).  

 A presente dissertação está dividida em três partes: a primeira denominada 

“Referencial histórico-teórico”; a segunda denominada de “Breve histórico do 

endividamento público brasileiro”; e a terceira parte denominada de “A Financeirização e o 

endividamento público brasileiro a partir dos anos 1990”. Na primeira parte busca-se expor 

conceitos fundamentais a respeito da dívida pública, bem como explicitar as fases do 

endividamento público brasileiro, notadamente, a partir dos anos 1980. Na segunda parte, 

busca-se ir um pouco mais fundo na análise histórica do endividamento público nacional. E, 

por fim, a terceira parte desta dissertação, denominada “A financeirização e o endividamento 

público brasileiro a partir dos anos 1990”, foi subdividida em duas partes. A primeira 

intitulada “O domínio das finanças” onde busca-se demonstrar que a partir da década de 

1970 a economia mundial passa a ser dominada pelo setor financeiro e “ O endividamento 

público brasileiro a partir dos anos 1990”.  A última parte busca fazer uma análise do 

endividamento público brasileiro a partir dos anos 1990 tendo em vista o processo de 

financeirização da economia mundial e brasileira. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO-HISTÓRICO 

 No presente capítulo busca-se, brevemente, discutir a respeito das transformações 

recentes no capitalismo que levaram a atual conformação da economia. Nele ressalta-se o 

papel crucial que neoliberalismo e a financeirização têm na atualidade no sistema capitalista 

mundial. Busca-se expor as mudanças históricas por trás desse movimento de mudança do 

sistema e relacionar com as implicações para a economia brasileira.     

 

2.1.  AS TRANSFORMAÇÕES RECENTES DO CAPITALISMO 

 

 O sistema capitalista a mais de quarenta anos vem passando por transformações 

fundamentais em suas estruturas. Transformações que, em grande medida, resultam da crise 

capitalista inaugurada no final da década de 1960 e que tem antecedentes na formação do 

chamado euromercado. O mercado financeiro europeu que, inicialmente, foi criado para 

abrir as portas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) às transações 

internacionais com os países da Europa ocidental (BELLUZZO, GALÍPODO, 2017). No 

entanto, rapidamente, passou a ter seu crescimento estimulado pelo uso deste canal pelos 

bancos estadunidenses, com a finalidade de fugir da severa regulamentação imposta ao setor 

após a grave crise de 1929, e seus desdobramentos, como o colapso bancário dos anos 1930 

e a Segunda Guerra Mundial (MEDEIROS, 2014).  

 Nos anos que se seguem ao crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, 

devido ao grande abalo causado pelos acontecimentos, surgiu intenso embate teórico e 

ideológico entre os defensores dos ideais neoclássicos e os defensores de novas concepções 

econômicas que se mostravam mais adequadas para interpretar a realidade e agir nela. O 

pensador econômico da época que mais se destacou por suas críticas às interpretações da 

crise fortemente influenciadas pelas teorias neoclássicas foi John Maynard Keynes. Além de 

outras contribuições no campo da teoria econômica, Keynes (1936) foi responsável por 

formular, em 1936, a interpretação alternativa à visão dos economistas neoclássicos mais 

influentes a respeito dos fenômenos que levaram crise bursátil em 1929. À época outros 

teóricos econômicos de peso, como Kalecki e Schumpeter, também elaboraram teorias 

alternativas à visão dos economistas neoclássicos.  

 Em específico, John Maynard Keynes em seu livro mais famoso Teoria Geral do 

Juro, do emprego e da moeda (1936), realizou uma minuciosa análise acerca da economia 

capitalista e também teceu inúmeras críticas a teoria econômica clássica.  Para Keynes, a 
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teoria econômica clássica não era capaz de tratar das instabilidades econômicas, por 

exemplo, as crises, o desemprego involuntário, a inflação, os ciclos econômicos, e outros, 

nem pelo aspecto prático e nem pela argumentação teórica. Na perspectiva de Keynes o 

sistema capitalista é inerentemente instável, ou seja, ele não tem uma tendência de se auto-

regenerar ou de corrigir-se ou não possui mecanismos automáticos re-equilibrantes, como é 

tratado na abordagem neoliberal. Dessa forma, a economia capitalista pode ficar debilitada 

e pôr em perigo a sua existência. 

 Keynes sinalizou tanto em seus textos preparatórios2 como também na sua obra 

basilar Teoria Geral do emprego, do juro e da moeda (1936), que a economia capitalista se 

move devido à acumulação de riqueza pela via monetária. Tratou ainda de explicitar o 

fundamental papel da moeda na economia capitalista, suas especificidades, bem como 

demonstrou que a moeda não é neutra, e que tem reserva de valor. Sendo assim, no 

capitalismo não é concebível condensar riqueza por meio da acumulação de bens reais, 

exceto quando esses bens exprimem o seu valor sob a forma monetária. Portanto, a aquisição 

de riqueza no sistema capitalista ocorre, prioritariamente, por meio das trocas realizadas com 

moeda e o propósito da produção é a acumulação de riqueza sob a forma monetária. 

 Assim, para Keynes essa é uma economia em que o dinheiro não é apenas um 

intermediário das trocas, o dinheiro é o objetivo da produção. Logo, a intenção da produção 

não é maximizar a quantidade da produção física dos bens materiais e sim potencializar ao 

máximo o volume monetário da produção. Isso se torna evidente quando Keynes parte da 

observação de Karl Marx (D – M – D’), a qual aponta que o propósito é iniciar a produção 

com dinheiro, comprar mercadorias e por fim obter uma maior quantia monetária comparada 

ao que foi inserida no começo do processo.  

 Percebe-se claramente que se trata de uma economia em que se faz necessário a 

existência da riqueza sob a forma monetária. Ou seja, no capitalismo o que move o sistema 

é a acumulação de riqueza na forma monetária (D) que se transforma em (D’), não 

importando, inclusive, para o capitalista se a riqueza aparece no ciclo na forma mercadoria, 

podendo esse ciclo ser suprimido na fórmula (D-D’), onde a monetarização atinge o cume. 

Embora, Keynes tenha concordado com Karl Marx nesse ponto, ambos tinham visões 

distintas quanto à interpretação do sistema capitalista e suas possibilidades para a 

                                                           

2  A monetary theory of production (1933); The distinction between co-perative economy an 

entrepreneur economy (1933) e; Poverty in plenty: Is the economic system self- adjusting? (1934). 
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humanidade. O pensador britânico não tendia nem ao liberalismo e nem ao socialismo, sendo 

considerado por muitos, um reformista e um crítico das ideias socialistas e liberais. 

 Outro ponto relevante para compreender o funcionamento do sistema capitalista na 

abordagem de Keynes é a determinação do nível de renda. Keynes afirmou que é o 

investimento dos capitalistas com o objetivo de conseguir mais dinheiro do que aquele 

inserido inicialmente que determina a renda da sociedade. Portanto, nota-se que o objetivo 

dessa sociedade não é satisfazer as necessidades individuais. As necessidades individuais só 

são satisfeitas mediante a acumulação de riqueza monetária. Por esse e tantos outros motivos, 

Keynes apontou o quão relevante é a análise da economia monetária: “Uma economia 

monetária é essencialmente uma economia em que mudanças do ponto de vista sobre o futuro 

são capazes de influenciar o volume de emprego e não apenas a sua direção” (KEYNES, 

1936, p. 28). 

 Destarte, o destino da economia depende do investimento dos capitalistas. Sendo o 

investimento entendido como uma relação intersetorial. Um ponto fundamental da sua 

análise é que o volume do emprego é determinado pelo investimento dos capitalistas. O 

emprego não pode aumentar a não ser que haja um aumento no investimento. O emprego e 

o rendimento dependem da demanda efetiva. Por sua vez, a demanda efetiva é o que se espera 

que seja gasto pela comunidade em consumo e o que se espera que seja aplicado em novos 

investimentos pelos capitalistas. Deste modo, a demanda efetiva é determinada pela 

propensão a consumir e pelo volume de investimento. Condicionado a uma propensão a 

consumir permanecendo inalterada, o emprego é determinado pelo volume de investimento 

dos capitalistas.  

Outro aspecto crucial a análise empreendida por Keynes é que a decisão do 

investimento é tomada em meio a incertezas, e a decisão do investimento é irreversível. No 

que concerne ao investimento, este dependerá da taxa de juros e da eficiência marginal do 

capital. A partir da análise desses dois fatores o capitalista tomará uma decisão.  

 

(...) ao atribuir um significado especial à taxa monetária de juros, supusemos, 

tacitamente, que o tipo de moeda a que estamos acostumados tem algumas 

características especiais que tornam a sua taxa específica de juros, expressa por 

meio de si mesma como padrão, mais resistente à baixa, quando a produção 

aumenta, que as taxas específicas de juros de qualquer outro bem expresso da 

mesma forma. (KEYNES, 1936, p. 224) 

 

 

 A taxa de juros depende da quantidade de dinheiro e do estado de preferência pela 

liquidez. A quantidade de dinheiro está relacionada à quantia de fundos em mãos pelo 



19 

 

público que podem se encontrar sob a forma de moedas, papel – moeda e depósitos 

bancários. Quando o Keynes está travando um debate sobre as taxas (Taxa de Juros 

monetária e Eficiência Marginal do Capital), ele está tratando da taxa de retorno que se 

espera ao fazer um investimento. Há a opção de deixar o dinheiro na forma de moeda ou na 

forma de bens de capital (máquinas, por exemplo). Só vale a pena adotar a taxa de juros 

própria de uma mercadoria, caso ela seja maior que a taxa de juros monetária. Caso contrário, 

é melhor que se adote a taxa de juros monetária. A taxa de juros monetária é importante 

porque a moeda é o objetivo final de toda produção. 

Transação, precaução e especulação são motivos pelos quais as pessoas desejam ter 

riqueza em forma de dinheiro. O motivo transação se dá pela necessidade de se usar o 

dinheiro como meio de troca para as transações. O motivo precaução está relacionado às 

situações imprevistas e emergenciais. E o motivo especulação diz respeito aos agentes que 

conservam a sua riqueza em forma de dinheiro improdutivo, os agentes nesse caso especulam 

diante as possíveis mudanças que podem ocorrer no futuro. Esses fenômenos conectam-se 

com uma espécie de preferência pela liquidez. A preferência pela liquidez refere-se ao desejo 

das pessoas de manter alguns de seus bens de capital em forma de dinheiro.  

A Eficiência Marginal do capital é a expectativa de rentabilidade que o investidor 

espera ter da venda da produção em relação ao que está sendo adquirido, levando em 

consideração os anos do investimento. O Keynes preocupou-se com a decisão de 

investimento, pois é ela que gera emprego e renda. Um ponto importante para entender a 

análise de Keynes em relação à decisão de investimento é que essas decisões são tomadas 

em meio a incertezas. Não há perfeita previsibilidade nas relações estabelecidas no sistema, 

o que há são incertezas quanto aos eventos futuros e não é possível quantificar a 

probabilidade dessas incertezas. 

De tudo exposto vê-se que Keynes compreendeu o ponto principal do sistema 

capitalista, ou seja, que o capitalismo é inerentemente instável e que às vezes as 

instabilidades são muito graves. Por isso, defendeu a intervenção do Estado, devido à 

relevância de promover decisões de investimento em bens de capital e em formação da 

capacidade produtiva, sustentando um determinado nível de emprego na economia. Pois, não 

se pode deixar que o capitalismo funcione de acordo com seus próprios movimentos. Da 

mesma forma que o amor ao dinheiro conduz a prosperidade econômica, ele pode gerar 

inúmeros problemas sociais e econômicos. A decisão de investir é o “coração” da Teoria de 

Keynes, e essa decisão é tomada pelo capitalista. Keynes afirmou que o capitalismo precisa 

ser controlado para que não cause desemprego, pobreza e a sua própria ruína. 
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Percebe-se que houve uma valorização da riqueza a partir do mercado financeiro e 

uma diminuição da importância dos investimentos nos setores produtivos. À luz da análise 

de Keynes anteriormente exposta, bem como dos acontecimentos históricos recentes 

percebe-se a agudeza das proposições de John Maynard Keynes que na década de 1930 já 

apontava para os perigos de deixar a solta o sistema financeiro. Por isso, o pensador inglês 

advogou arduamente pela regulação dos mercados financeiros.  

 Após a débâcle da bolsa de valores de Nova Iorque e após as críticas de fôlego de 

economistas como John Keynes, o setor financeiro da economia, passou a ser fortemente 

regulado com o intuito de restringir a possibilidade de nova quebradeira. Esse importante 

movimento regulatório que teve início nos acordos do pós-guerra, como o acordo de Bretton 

Woods3, fortemente influenciado pelas ideias de Keynes, atou as mãos do setor financeiro 

por um bom período, criando um sistema de regulação que, de certa forma, estabilizou as 

crises financeiras nas décadas seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. 

 Essa era de relativa estabilidade é conhecida pela alcunha de os “trinta anos dourados 

do capitalismo”. Nela houve combinação de forte crescimento das economias capitalistas, 

em especial as economias europeias que saíram devastadas pela Segunda Guerra, com 

estabilidade dos mercados financeiros e redução das desigualdades (BRESSER-PEREIRA, 

2010).  

 Os anos que se seguiram ao crash em 1929 da bolsa de valores de Nova Iorque foram 

responsáveis por enormes debates políticos em torno da necessidade de regular os mercados 

financeiros. A crise de 1929 assim como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial impactaram 

profundamente as economias capitalistas, tanto as economias capitalistas centrais (Estados 

Unidos, Europa e Japão), quanto os países periféricos do sistema capitalista. Dela saíram 

propostas de regulação do sistema financeiro que perduraram por quase todo o pós-guerra, 

e que foram sendo, aos poucos, afrouxadas para satisfazer o sistema financeiro 

(BELLUZZO, GALÍPOLO, 2017 ).     

 Em resposta aos acontecimentos que se seguiram à crise, várias medidas regulatórias 

foram realizadas pelos Estados Unidos da América. Os mais importantes atos destinados a 

regular o setor bancário e evitar novas crises financeiras foram o Glass- Steagall Act e 

                                                           

3  Acordo firmado em 1944 por 44 países que definiu, entre outras coisas, a paridade de todas as 

moedas dos países signatários em relação ao dólar. Por sua vez, a moeda estadunidense estaria ligada ao 

valor do ouro em uma paridade fixa. Para maiores informações ver o site do IPEA.     
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Securities Exchange Act, em 1933 e 1934, respectivamente. Foi criada uma estrutura 

legislativa na década de 1930 fundamentada em três princípios:  

 

I- Criação de uma estrutura segmentada a partir de restrições à competição 

entre as instituições;  

II- Proteção do Estado em um sistema de seguros dos depósitos e 

mecanismos de supervisão;  

III- Transparência na gestão dos negócios (CINTRA, 1997).   

 

 Analisando o capital financeiro e seu poder, um outro economista, François 

Chesnais, identificou que nem sempre foi tão grande o poder econômico e político das 

finanças. O renomado autor fala que a experiência do século XX mostrou que podia 

prescindir-se das finanças para financiar as economias. Diz ele que a quebra da bolsa de 

valores em 1929, junto com seus prolongamentos da crise bancária da década 1930, assim 

como a Segunda Guerra Mundial, provocou um recuo das finanças. Entre 1929 e 1945, 

afirma, assistiu-se, grande destruição de títulos que conferiam o direito a cobrar os chamados 

rendimentos de capital. Diz o autor ainda que após 1945, na Europa, o financiamento foi 

garantido sem interferência dos mercados (CHESNAIS, 2011).    

 Os cerca de trinta anos que se seguem ao fim da Segunda Guerra Mundial foram anos 

de poucas turbulências. A regulamentação criada no contexto da grande depressão e da 

Segunda Guerra foi responsável por um ambiente financeiro, tanto dentro dos Estados 

Unidos quanto fora, de relativa estabilidade. No entanto, a partir do final dos anos 1970 

começou nos Estados Unidos um processo de desregulamentação do mercado financeiro 

doméstico (ARIENTI, INÁCIO, 2010). 

 Em meados dos anos 1960 o poder das finanças recobrou as suas forças. O primeiro 

movimento ocorreu na City Londrina entre 1965 e 1973.  Nesse momento o papel do apoio 

estatal ao mercado de empréstimos aos Estados e às grandes empresas foi crucial. É dessa 

época que surge o mercado de empréstimos as nações subdesenvolvidas, através dos 

chamados eurodólares. Esse mercado foi criado para receber rublos e facilitar o pagamento, 

pela URSS, das suas trocas comerciais. Porém, tal porta serviu rapidamente para que os 

capitais, em especial os norte-americanos, conseguissem meios para fugir das regulações em 

seus próprios países. A segunda fase de acumulação, por sua vez, ocorreu na sequência da 

recessão mundial entre 1974-1976. A partir de 1974 quantidades enormes de capitais 
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resultantes da alta do preço do petróleo refugiaram-se na Praça Londrina. Esses capitais 

foram chamados de petrodólares (CHESNAIS, 2011).  

Os anos 1970 são marcados pelas duas crises do petróleo que impõem aos países 

forte retração de suas economias com inflação dos preços. Mais especificamente, de 1973 a 

1979, o capitalismo começa a dar sinais de arrefecimento no processo de crescimento 

econômico devido às políticas de combate à inflação. É desse contexto de crise que ressurge 

com vigor o ideário liberal, mas não mais o liberalismo de Smith e sim o liberalismo de 

Friedman e seguidores com seus dogmas monetaristas. 

 Outro marco importante são as mudanças nas políticas de regulação feitas dentro dos 

Estados Unidos e, posteriormente, replicadas ao redor do globo. Isso se deu no contexto de 

crise do final da década de 1970 que tem na crise do petróleo de 1974 seu fato histórico mais 

rememorado. Contudo, a crise dos anos 1970 tem uma das primeiras manifestações dessa o 

rompimento definitivo e unilateral, por parte dos Estados Unidos da América, do sistema de 

Bretton Woods em 1971, firmado no Pós- segunda Guerra.    

 A década de 1970 é crucial para entender o capital tal como hoje se apresenta, pois 

ocorreram transformações no cenário político e econômico fundamentais para o definitivo 

reerguimento do setor financeiro. A transição iniciada nessa época levou o capitalismo dos 

anos dourados (mercado financeiro regulado) para o capitalismo guiado pelo setor 

financeiro. Capitalismo essencialmente instável, tendo aumento a desigualdade e diminuído 

as taxas de crescimento (BRESSER-PEREIRA, 2010). 

     Após o rompimento unilateral do acordo de Bretton Woods firmado no pós-guerra 

para dar sustentação ao comércio internacional na reconstrução capitalista, seguiu-se um 

longo processo de desmonte do chamado estado de bem-estar Social. Isso aconteceu nos 

anos 1970, 1980 e 1990, anos conhecidos pelo fim do domínio das políticas econômicas 

keynesianas e início da aplicação do receituário neoliberal.  

A partir do final dos anos 1970 e início da década de 1980 fatos históricos 

importantes passaram a dominar o cenário político-econômico mundial, afetando 

sobremaneira os países em desenvolvimento. Os anos 1980 foram os anos da crise do 

endividamento público dos países latino-americanos, que haviam se endividado fortemente 

na década anterior, da derrocada da União Soviética e do Consenso de Washington. O que 

se segue à crise da dívida dos países em desenvolvimento, especialmente após 1982 quando 

o México decretou moratória e os mercados financeiros cerram as portas aos países latino-

americanos, foram sucessivas imposições de medidas de caráter neoliberal.     
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 Do ponto de vista do debate ideológico, o neoliberalismo aparece logo após o final 

da Segunda Guerra Mundial, inicialmente, no espaço geográfico da Europa arrasada pela 

guerra e dos Estados Unidos da América, espaço em que o capitalismo imperava. O Estado 

de Bem-Estar Social, ainda na década de 1940, foi interpretado por Hayek como uma ameaça 

às liberdades econômicas e políticas. Em encontros na Suíça organizados pelo renomado 

autor, que tinham como objetivo confrontar os ideais do Keynesianismo e o solidarismo, 

correntes do pensamento dominantes até então, e estruturar um capitalismo mais rígido 

(ANDERSON, 1995). O individualismo e a defesa da livre iniciativa são os pilares da 

ideologia defendida por Hayek, Friedman, e seus seguidores, bem como são sustentáculos 

da visão liberal clássica. Essa corrente de pensamento, desde os primórdios, buscou 

confrontar no plano ideológico as ideias que, como as sustentadas por Keynes, preconizavam 

uma maior intervenção do Estado na economia. No fundo tanto o neoliberalismo quanto o 

keynesianismo confrontaram-se ideologicamente pela melhor maneira de gerenciar o 

capitalismo no pós-guerra. 

 Hayek afirmou que o verdadeiro individualismo era aquele apresentado por 

pensadores como Adam Smith, John Locke, David Hume, Bernard de Mandeville, e esses 

foram, segundo suas palavras, os principais pensadores a influenciá-lo. Smith argumentava, 

por exemplo, que se indivíduos agissem desembaraçados e de maneira auto-interessada o 

resultado final seria único: o benefício de toda a sociedade. Sendo esse o princípio 

fundamental do liberalismo econômico. Ou seja, dizia que se as potencialidades humanas 

fossem desatadas de todos os nós, levando os indivíduos a agirem em torno dos seus próprios 

interesses, certamente o resultado para a coletividade seria o melhor possível.  

 Para o liberalismo o ponto crucial e determinante da eficácia do individualismo, do 

auto-interesse e do amor próprio, seria a liberdade e a segurança, esses dois fatores 

combinados conduziriam à riqueza e à prosperidade (PRADO, 2009). Contudo, Prado 

(2009), realizando uma análise crítica acerca da liberdade defendida pelos neoliberais, 

classifica como ausência de liberdade. Segundo o autor, o neoliberalismo é concepção 

política francamente autoritária (PRADO, 2009). 

 O domínio econômico para Hayek e seus seguidores, tendo em Friedman o mais 

renomado, se relaciona com a ação humana destinada a assegurar a existência dos mercados 

livres, ou seja, para os neoliberais o domínio econômico é uma questão de garantir o livre-

mercado (PRADO, 2009). É perceptível que o neoliberalismo se manifesta por meio de 

posição política e teórica abertamente contrária ao Estado regulamentador, assim como que 
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é contrário ao Estado de bem- estar responsável pela promoção do mínimo necessário aos 

seus cidadãos.  

 No entanto, seria errôneo pensar que essa corrente de pensamento não dispensa 

importância ao Estado ou que o neoliberalismo dispensa apenas um papel negativo ou estado 

de tão somente se abster de interferir no âmbito de ação econômica dos indivíduos. Os dois 

maiores expoentes dessa corrente de pensamento, Hayek e Mises, deram enorme importância 

ao Estado (EECKE, 1982). Para Hayek e Mises, o Estado tem o papel de promover o 

mercado, de preservar o seu bom funcionamento e de não deve obstruí-lo, mas sim protegê-

lo com o intuito de que não haja qualquer outra intromissão ameaçadora às forças do livre- 

mercado (PRADO, 2009). 

 Hayek “é o protagonista deste ataque apaixonado contra qualquer limitação dos 

mecanismos de mercado por parte do Estado” (PAULANI, 1999, p. 120). Assim como 

Hayek, o economista Milton Friedman bem como o filósofo Karl Popper compartilhavam 

da ideia de que o capitalismo deveria operar em liberdade. Esses pensadores alegavam que 

o propósito de igualdade do Estado de bem-estar arruína a possibilidade de prosperidade, 

pois a prosperidade seria proveniente da concorrência (PAULANI, 1999).  

 O fato é que por trás dos argumentos ideológicos utilizados pelos neoliberais para 

combater o Keynesianismo e o Estado de bem- estar escondem-se interesses poderosos. O 

ideário neoliberal ganhou projeção a partir da crise capitalista iniciada no final da década de 

1960, início de 1970. Justamente nesse período o capitalismo passou a ser dominado pelo 

poder financeiro, que tem no endividamento público, como nos ensina Chesnais (2011), um 

de seus pilares fundamentais. 

  De um ponto de vista histórico os planos neoliberais foram primeiro impostos em 

países, como Chile, Uruguai, Argentina e Peru. Países à época, dominados por governos 

ditatoriais. Portanto, ao contrário das suas ideias professadas, os neoliberais não se furtaram 

em se ligarem com países dominados por ditaduras militares. É o que nos conta Bastos 

(2015), inicialmente a implementação de políticas neoliberais se deram via ditaduras na 

América Latina nos anos 1970, como, por exemplo: Chile, Uruguai, Argentina e Peru.   “ O 

neoliberalismo se difundiu na década de 1980 a partir da vitória eleitoral de Ronald Reagan 

nos EUA e Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. Seus programas eram uma resposta à 

desaceleração econômica com inflação que marcou década de 1970” (BASTOS, 2015, 

p.183). 

Contudo, após a crise do petróleo, a adoção de políticas neoliberais se espalhou pelo 

mundo, com a consequente aprofundamento do sistema capitalista rumo à financeirização. 
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Com a chegada à Casa Branca de Ronald Reagan e a subida ao poder na Inglaterra de 

Margaret Thatcher, ambos políticos conservadores e profetas do neoliberalismo, o receituário 

neoliberal passou a ditar de fato as regras do jogo. O período que antecede aos governos 

conservadores neoliberais de Reagan e Thatcher é marcado pela alta inflação; a criação do 

euromercado; a disseminação das off-shore e; a desaceleração da economia mundial vinda 

após às crises do petróleo em 1973 e 1979.  

 A principal consequência da adoção do neoliberalismo, após os anos 1970, nos EUA 

foi a expressiva redução da regulamentação da atividade econômica, e de forma específica, 

da regulação do setor financeiro. O processo de desregulamentação nos Estados Unidos da 

América foi profundo tendo por ápice o ano de 1999 com o Gramm-Leach-Bliley Act que 

revogou a regulação bancária feita pelo Glass-Steagall Act instituído em 1930 após a crise 

de 1929. A revogação do Glass-Steagall Act significou o fim às restrições á operação dos 

bancos e a liberdade para criar fundos e veículos estruturados fora do balanço (Structured 

Investment Vehicles), conjuntamente com derivativos complexos, sem nenhuma regulação 

por parte das autoridades estadunidenses (ANTUNES, 2011). 

No Brasil, por sua vez, o programa político neoliberal surge nos anos 1990, logo após 

a subida de Fernando Collor ao Palácio do Planalto. Em seu governo, o ex-presidente Collor 

adota a abertura comercial introduzindo o país na era da globalização (VÉRAS, 2015). Nesse 

cenário “se intensificam os processos de reestruturação produtiva, que colocaram a 

economia em sintonia com a nova dinâmica capitalista da acumulação flexível” (VÉRAS, 

2015, p. 550). As medidas adotadas impactaram negativamente o mercado de trabalho 

brasileiro. “As mudanças provocadas pela abertura econômica e financeira redefiniram a 

agenda da discussão sobre mercado e relações de trabalho” (BALTAR, KREIN, 2013, p. 

273). Nos anos 1990, o Brasil segue a orientação de ajuste econômico do Consenso de 

Washington4, ou seja, uma orientação à Americana (EUA) de caráter neoliberal que incorreu 

em uma explosão da taxa de desemprego no Brasil acompanhada de uma recessão entre os 

anos de 1990 e 1992 (POCHMANN, 2015). 

O início da implantação do neoliberalismo no Brasil pode ser creditado ao governo 

de Fernando Collor, porém a evolução da política neoliberal no Brasil se deu com o governo 

FHC (Fernando Henrique Cardoso) que buscou minimizar a atuação do Estado na economia. 

                                                           

4   Consenso de Washington foi o nome dado ao conjunto de medidas econômicas de tipo neoliberal 

que a partir de 189 foram impostas aos países latino-americanos. As medidas preconizadas objetivam o controle 

do endividamento desses países, sendo consideradas condições para a ajuda dos organismos financeiros 

internacionais.  
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Deixando clara a sua intenção em combater ao chamado antigo populismo de Vargas, assim 

como apontou que o Estado regulador era um obstáculo ao desenvolvimento econômico 

nacional. Logo, tratou de desregulamentar a economia nacional, “abriu o mercado interno, 

promoveu a precarização das relações de trabalho, privatizou o patrimônio público a preços 

mínimos, submeteu a política externa as orientações dos Estados Unidos” (SADER, 2013, 

p. 137).  

Ao final do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, o país estava 

mergulhado em uma longa recessão econômica que findou por enfraquecer politicamente as 

posições ideológicas defendidas pelos neoliberais. Segundo os dados do Datafolha (2002), 

Fernando Henrique Cardoso deixou o cargo de Presidente com o índice de reprovação (36%) 

maior que o de aprovação (26%). 

Lula enquanto candidato à presidência simbolizava a contraposição às políticas 

econômicas neoliberais implantadas durante a década 1990 e a adoção de um programa 

voltado à defesa do social. Em seu governo foi o mediador entre as classes, por um lado 

atendeu às demandas sociais (provenientes da desigualdade brasileira), e por outro lado 

atendeu às exigências do capital financeiro, fazendo um governo de coalizão (VÉRAS, 

2015). Como afirmou Belluzzo (2013) uma parte da equipe econômica do governo Lula 

optou por buscar um equilíbrio entre a esperança e os princípios. Tentavam elevar o padrão 

de vida dos menos abastados com medidas políticas que também significasse ganhos 

significativos para os senhores das finanças (BELLUZZO, 2013). 

Lula encerrou o seu mandato na Presidência no auge da sua popularidade, 83% de 

aprovação segundo o Datafolha (2010) e deixou como promessa de continuidade de governo, 

Dilma Rousseff. As políticas praticadas no governo Lula (programa Fome Zero, Política de 

Promoção da Igualdade Racial) foram ampliadas no governo Dilma (OLIVEIRA, 2013). 

Porém, tanto no governo Lula como no governo Dilma houve movimentos contrários para o 

mercado de trabalho. 

 

Se, por um lado, houve queda da taxa de desemprego, aumento da formalização 

dos contratos de trabalho e da proteção social, elevação dos salários 

(especialmente para os que estão na base da estrutura social) e redução da 

desigualdade entre os rendimentos do trabalho, por outro, a flexibilização se 

manteve em certos aspectos da regulação. Nos dois períodos Lula e, depois, no 

governo Dilma, a pressão pela flexibilização continuou forte. Foram duros os 

embates entre diversos atores sociais, como se observa, por exemplo, nas 

demandas dos setores patronais pela liberação da terceirização a todas as 

atividades. Essas circunstâncias evidenciam a existência de movimentos 

contraditórios: melhoria de indicadores pari passu à permanência da flexibilização 

do trabalho (KREIN, BIAVASCHI, 2015, p. 16). 

 



27 

 

 

 

Nos governos Lula e Dilma houve relevante política de valorização do salário 

mínimo que impactou positivamente a remuneração do trabalhador, como pode ser 

constatado nos dados da DIEESE, em janeiro de 2016 o salário mínimo acumulou ganhos 

reais de 77,18% (2002 a 2016). Os programas sociais como Minha Casa Minha Vida, Mais 

Médicos e a política de introdução dos jovens nas universidades contribuíram de forma 

significativa para inclusão social no Brasil, mesmo em meio à crise econômica que rondava 

desde que Dilma assumiu o seu segundo mandato (BIAVASCHI, KREIN, 2016). 

Prado (2017) aponta que o crescimento econômico brasileiro não era favorável já em 

2015, principalmente quando comparado com períodos anteriores. Por 30 anos (1950 a 1980) 

o crescimento médio da economia brasileira foi de 7,4%, período esse marcado pelo 

“processo de substituição de importações”. Enquanto que de 1980 a 2015, o ritmo do 

crescimento econômico caiu ficando em torno de 2,5%, período compreendido como um 

processo de “desindustrialização”. Prado (2017) faz um alerta em suas análises para a quase 

estagnação da economia capitalista brasileira.  

  No período anterior, durante os governos militares, o Brasil se endividou fortemente 

captando recursos nos mercados internacionais a taxas de juros flutuantes. Esses recursos à 

época eram abundantes devido a enormes quantidades de capitais disponíveis nos mercados 

internacionais, notadamente a Europa. Esses recursos captados inicialmente a taxas 

favoráveis foram fundamentais para o acelerado crescimento brasileiro do período de 1967 

até o final da década de 1970.  Enquanto a abundância de capitais foi considerável e as taxas 

de juros se mantiveram relativamente baixas o Estado brasileiro conseguiu manter o modelo 

de desenvolvimento por substituição de importações.  

  No entanto, a partir de 1979 O governo dos Estados Unidos da América decide 

elevar bruscamente a taxa de juros de seus títulos, contribuindo sobremaneira para a 

insolvência latino-americana e brasileira. O primeiro país a acusar a crise por causa do 

aumento brusco das taxas de juros foi o México em 1982, sendo seguido pelo Brasil em 

1983. 

 As altas das taxas de juros no início dos anos 1980 transformaram os Estados Unidos 

de devedores em credores e revolucionaram o sistema em favor dos grandes bancos 

estadunidenses. Tal movimento foi crucial para o sistema bancário e financeiro que 

substituíram as suas carteiras repletas de dívidas dos países periféricos por dívidas de países 

mais poderosos. Eis as palavras de Belluzzo e Galípodo a respeito do tema:  
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Com o dólar fortalecido, os EUA advogaram o conjunto de proposições do 

receituário neoliberal e passaram de credores a devedores em sua própria moeda 

no âmbito internacional. A expansão da dívida pública americana foi crucial para 

os grandes bancos, que substituíram em suas carteiras as dívidas podres dos 

periféricos pelos títulos do governo mais poderoso do mundo, para impulsionar o 

desenvolvimento dos mercados de capitais, ou seja, da securitização e dos 

derivativos, por sua liquidez e segurança. A partir dos anos 80 do século passado 

foi rápida a perda de participação dos empréstimos fornecidos às empresas e às 

famílias pelos bancos de depósito. Essas instituições carregavam os empréstimos 

em suas carteiras até o vencimento (BELLUZZO, GALÍPOLO, 2017, p.28) 

 

 As mudanças no sistema capitalistas são significativas a ponto de em 1950 o setor 

financeiro abocanhar 10% dos lucros corporativos. No ano de 2013 o setor financeiro já 

dominava 30% dos lucros corporativos, mostrando o enorme avanço do setor financeiro. Por 

sua vez, em 1,970 os cinco maiores bancos possuíam 17% dos ativos bancários agregados. 

No ano de 2010 os cinco maiores bancos possuíam 52% dos ativos bancários agregados 

(BELLUZZO, GALÍPODO, 2017).  

 O Brasil a partir da crise da dívida do final da década de 1970, início da década de 

1980 enfrentou dificuldades de continuar a operar o modelo econômico baseado na forte 

intervenção estatal na economia. Tal crise se instalou definitivamente após a elevação das 

taxas de juros dos títulos do Tesouro americano, bem como das taxas de juros internacionais. 

O Brasil havia se endividado fortemente a taxas flutuantes durante a década de 1970, taxas 

que à época eram baixas.  Após a elevação das taxas dos títulos do Tesouro americano as 

taxas internacionais subiram consideravelmente, impulsionando a crise nos países em 

desenvolvimento como o Brasil. O primeiro país a sofrer as consequências dessa política dos 

Estados Unidos foi o México em 1982. Logo após, em 1983, o Brasil decretou moratória, 

cerrando os mercados, por um bom tempo, para o Brasil. Tais mercados somente foram 

reabertos para o Brasil em 1994. 

 A saída da crise para o Brasil e os países latino-americanos passou pela 

reestruturação das dívidas soberanas através dos acordos firmados em torno do Plano Brady. 

O Brasil iniciou as negociações do Plano Brady em 1992 terminando em 1994, ano de 

implantação do Plano Real (CASTRO, 2011). É dessa época a explosão do endividamento 

interno, pois aos poucos o Brasil foi trocando dívida externa por dívida interna, conforme 

preconizava o Plano Brady (SCHWARZBACH, 2008).  

O mecanismo utilizado pelos sucessivos governos para garantir o pagamento e a 

rolagem da dívida são os superávits primários crescentes. Entre os anos de 1995 e 2002 

(exceto os anos de 1996 e 1997) o governo registrou superávit primário médio equivalente 

a 1,5% do PIB. Por sua vez, entre os anos de 2003 e 2010 foram realizados os maiores 
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superávits primários da história, cuja média foi de 3,2% do PIB. E no período do primeiro 

governo da presidente Dilma Rousseff (2011 a 2014) o superávit primário médio foi de 2,7% 

do PIB (DIEESE, 2015). 

 A evolução recente da dívida pública brasileira ajuda a explicar a necessidade de 

crescentes superávits primários para acalmar a “sanha” dos mercados. A dívida interna bruta 

do governo era de R$ 704 bilhões em 2001 passando para R$ 3 trilhões em 2014, porém a 

dívida líquida do setor público, medida em termos percentuais, sofre queda durante esse 

período. Em 2001 a dívida líquida do setor público era de R$ 677 bilhões passando para R$ 

1,88 trilhão em 2014 (DIEESE, 2015).       

 O crescimento da dívida pública brasileira no governo Dilma foi apresentado pela 

oposição e pela imprensa como uma grande tragédia para o Brasil, contudo não corresponde 

à realidade. Segundo os dados do Banco Central entre dezembro/ 2010 e maio/ 2016, a dívida 

líquida do setor público (PIB%)- consolidada passou de 37,98% para 39,18%. No entanto, 

ao compararmos tais dados com os do governo de Michel Temer (que chega ao poder via 

após processo de impedimento da presidente), nota-se que há um aumento da dívida líquida 

do setor público (PIB%) – consolidada em maio/ 2016 de 39,18% para 52,32% em março de 

2018 (BACEN, 2018).  

 Para garantir os pagamentos dos juros e amortizações da dívida pública que durante 

a década de 1990, notadamente a partir de 1994, cresceu fortemente, os sucessivos 

governantes têm lançado mão de vários mecanismos. O mais conhecido é o mecanismo do 

superávit primário, mas há outros como as reformas da previdência, através de emendas à 

Constituição, realizadas pelos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula 

da Silva.  

 Outra modificação constitucional criada para garantir o pagamento dos juros e 

amortizações da dívida pública é chamada de Desvinculação da Receita da União (DRU)5, 

que atualmente destina 30% das receitas destinadas à saúde e à seguridade social para cobrir 

os gastos com o setor financeiro. Ainda pode ser enumerada a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o Projeto de Emenda Constitucional de Limitação dos gastos correntes, chamada 

popularmente de “PEC da morte”, mas que não limita os gastos não financeiros. Vê-se, 

                                                           

5  Ver: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/06/entenda-o-que-e-a-dru-e-

como-ela-afeta-a-sua-vida 
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assim, a criação de um arcabouço jurídico enorme destinado a garantir os pagamentos dos 

juros e amortizações da dívida pública. 

 Por fim, nota-se que as mudanças empreendidas no capitalismo a partir do final dos 

anos 1960 reestruturaram as relações no seio do capital. Essas mudanças colocaram no 

comando do sistema capitalista o setor financeiro da economia, implicando na subordinação 

dos demais setores da economia capitalista aos seus ditames. Esse fenômeno é conhecido 

como financeirização. Quanto aos países esse novo arranjo de poder impôs reformas no dito 

Estado de Bem-estar Social, com privatizações e revisão do pacto social que fundamentou a 

intervenção estatal na economia após os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. 

Do ponto de vista ideológico o poder financeiro passou a professar os dogmas neoliberais 

de intervenção mínima do Estado para a população. Em contrapartida o Estado presente de 

forma a favorecer, prontamente, os interesses do mercado.  
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3. BREVE HISTÓRICO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO 

RECENTE 

 

3.1. O ENDIVIDAMENTO: DOS MILITARES AO NEOLIBERALISMO 

 

 As transformações da economia capitalista internacional e da economia brasileira ao 

longo dos anos 1960, 1970 e 1980 foram responsáveis por criar, inicialmente, forte 

crescimento econômico, principalmente após as reformas estruturais feitas pelos militares 

que elevou a capacidade do governo de intervir na economia, bem como aumento a 

influência do capital estrangeiro na economia nacional. Essa abertura ao capital estrangeiro 

foi responsável por endividar o país e, posteriormente, foi uma das principais razões para 

que o modelo de desenvolvimento nacional baseado na substituição de importações se visse 

travado.  

Pois bem, para manter o modelo de industrialização por substituição de importações 

funcionando, após a elevação do preço do petróleo em 1974, o Brasil se endividou 

fortemente a taxas flutuantes. Naquele momento histórico as taxas internacionais eram 

vantajosas, apesar de flutuantes. Isso se deu, notadamente, devido ao mercado de dólares 

aberto na Europa (euromercado) a partir do final da década de 1950, início da década de 

1960.  

Foi durante o período dos governos ditatoriais militares (1964-1985) que o 

endividamento público brasileiro experimentou crescimento consideravelmente. Isso se deu 

mais acentuadamente no período histórico do chamado “milagre econômico” (1967-1974) 

e, posteriormente à crise do petróleo de 1974 durante a aplicação do II PND.   

O primeiro governo militar do General Castello Branco (1964-1967) foi marcado 

pela aplicação do PAEG, plano econômico de cunho ortodoxos levado a cabo pelo 

economista Roberto Campos e Octávio Bulhões. Os principais objetivos declarados do 

Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) eram o combate gradual à inflação, a 

expansão das exportações e a retomada do crescimento econômico. No entanto, no governo 

do General Castello Branco a política econômica assumiu uma forte orientação nitidamente 

restritiva, pois o governo enfrentou um cenário econômico de desequilíbrio monetário e 

externo. Em linhas gerais os governos seguintes, mesmo durante o período do “milagre 

econômico” (1967-1973), continuaram seguindo as orientações estabelecidas e dadas, à 
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época da criação e implementação do PAEG, pelos dois Ministros de linha de pensamento 

ortodoxa (HERMANN, 2011). 

A partir do diagnóstico de que a inflação no Brasil na época dos  militares (1964) 

tinha por principais causas os sucessivos déficits governamentais e contínuas pressões 

salariais foi proposto o PAEG. E que esse diagnóstico os reiterados déficits governamentais 

eram responsáveis por alimentar a expansão da base monetária que, por sua vez, 

sancionavam as pressões por aumentos salariais. Diante desse diagnóstico os Ministros 

Roberto Campos e Octávio Bulhões propuseram, como principais medidas, as seguintes 

ações a serem tomadas pelo governo: 

 

IV- Um programa de ajuste fiscal baseado em metas de crescimento de receita 

(aumento da arrecadação tributária e aumento da arrecadação via tarifas) 

e de corte de despesas governamentais;  

V- Um orçamento monetário com taxas decrescentes de expansão dos meios 

de pagamento; 

VI- Controle de crédito ao setor privado, impondo limites ao crescimento do 

crédito total com taxas de expansão do crédito ao setor privado iguais 

àquelas impostas ao controle dos meios de pagamento; 

VII- Um mecanismo de correção salarial que levasse em consideração a 

manutenção, durante o período de vigência de cada reajustamento, do 

salário médio do biênio anterior, acrescido da porcentagem do acréscimo 

de produtividade. Inicialmente o novo modo de ajustar os salários foi 

imposto ao setor público, sendo levado ao setor privado a partir de 1966 

(HERMANN, 2011).  

 

As reformas do PAEG podem ser resumidas da seguinte forma: I- reforma tributária; 

II- reforma monetário-financeira e; III- reforma da política externa. As principais medidas 

da reforma tributária foram: a) a adoção da correção monetária no sistema tributário, 

buscando desestimular os atrasos nos pagamentos dos impostos; b) introdução dos impostos 

tipo valor adicionado (ICM, IPI, ISS); c) maior centralização dos impostos na mão da União 

(IR, IPI, ITR, impostos únicos e impostos sobre exportações). Os Estados ficaram com o 

ICM e os Municípios com o IPTU e ISS; d) criação de fundos para-fiscais como o FGTS e 

o PIS, verdadeiras fontes de poupança compulsória direcionadas ao Governo 

(BELLINGIERE, 2011). 
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Quanto à reforma monetária- financeira as principais medidas impostas pelo governo 

militar do General Castello Branco foram: a) a instituição de correção monetária (fim da Lei 

de Usura); b) criação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) que 

garantiria, em tese, o financiamento do governo sem inflação; c) criação do Conselho 

Monetário Nacional e do Banco Central; d) criação do Sistema Financeiro de Habitação 

(SFH) e do Banco Nacional de Habitação (BNH), financiados pelos recursos do FGTS e da 

caderneta e; e) reformulação dos mercados de capitais, reforçando a Bolsa de Valores como 

importante fonte de captação de recursos às empresas. A outra reforma importante 

empreendida pelos militares foi a reforma da política externa. Na reforma da política externa 

buscou-se estimular e tornar diversa as exportações, através de incentivos fiscais, da 

modernização dos órgãos públicos ligados ao comércio exterior e a criação de medidas 

facilitadoras da entrada de capital estrangeiro, como foi no caso da revogação da Lei que 

limitava as remessas de capitais ao exterior editada e publicada pelo governo Goulart 

(BELLINGIERE, 2011). 

As mudanças estruturais feitas pelos militares no período que precede o “milagre 

econômico” foram responsáveis por fazer o PIB brasileiro crescer a taxas médias de 11,1% 

a.a. de 1968, aproximadamente, a 1973. No período anterior, de 1964 a 1967, a taxa de 

crescimento médio do PIB foi de 4,2% a.a. Contudo, o crescimento do PIB durante o período 

veio com taxas de inflação declinantes e baixas para os padrões brasileiros. A tabela abaixo 

mostra que a taxa de crescimento do PIB em 1968 foi de 9,8%, atingindo o impressionante 

patamar de 14% de crescimento (GIAMBIAGI, VILLELA, VELOSO, 2008). No entanto, a 

tabela também demonstra que a inflação em 1968 era de 25,5% chegando a 15,6% em 1973, 

apontando que o período do “milagre econômico” foi marcado por crescimento do PIB 

acentuado, porém com declínio da taxa de inflação.  

 

Tabela 01- Brasil: Indicadores Macroeconômicos Selecionados - 1968-1973 

 

Fonte: Apêndice Estatístico em Giambiagi et alii (2005) 
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Os governos militares, notadamente a partir de 1968, quando foi iniciado o chamado 

“milagre econômico”, foram marcados por crescentes déficits no Saldo da Balança 

Comercial e, no sentido oposto, crescentes superávits no Saldo do Balanço de Pagamentos. 

Segundo a tabela 01 logo acima, o ano de 1968, por exemplo, registrou um déficit no saldo 

da Balança Comercial do aporte de 582 milhões de dólares.  

O ano de 1973, ano que é visto como o fim do “Milagre econômico”, registrou déficit 

no Saldo da Balança Comercial no aporte de 2.085 milhões de dólares. Nos outros anos, 

1969, 1970, 1971, 1972, respectivamente, os sucessivos déficits no Saldo da Balança 

Comercial, medidos em milhões de dólares, registrados foram: 364 milhões de dólares, 839 

milhões de dólares, 1.688 milhões de dólares. Por sua vez, o período em questão, 1968 a 

1973, foi marcado, como dito anteriormente, por sucessivos superávits no Saldo da Balança 

de Pagamentos.  

O ano de 1968 registrou-se um superávit no Saldo da Balança de Pagamentos no 

aporte de 97 milhões de dólares, chegando em 1973 a registrar o saldo positivo da Balança 

de Pagamento de 2.380 milhões de dólares. Nos outros anos e 1969,1970, 1971, 1972, os 

Saldos da Balança de Pagamentos em todos os anos foram superavitários. Os saldos 

positivos da Balança de Pagamento de 1969 a 1972 são, respectivamente, os seguintes: 531 

milhões de dólares, 534 milhões de dólares, 537 milhões de dólares e 2.538 milhões de 

dólares. Os saldos positivos na Balança de Pagamentos podem ser creditados à maciça 

entrada de capitais estrangeiros, seja investimento estrangeiro direito, seja pela busca de 

maior rentabilidade no recém estruturado sistema financeiro brasileiro.           

Em termos de crescimento da dívida pública o período do “milagre econômico” e, 

posteriormente, o da aplicação do II PND deve ser entendido como um momento de 

crescimento do endividamento público externo. Em 1968 foi pago a título de juros e 

amortizações da dívida externa a quantia de 638 milhões de dólares, quantia que ao longo 

da década de 1970 somente cresceu. No ano de 1973, por exemplo, foi pago de juros e 

amortizações da dívida externa o valor de 2,513 bilhões de dólares, demonstrando assim o 

enorme endividamento externo nacional no período. A prova de que o endividamento 

externo brasileiro durante a década de 1970 foi acentuada é a constatação de que em apenas 

5 anos após o ano de 1973 o Estado brasileiro já pagava de juros e amortizações da dívida 

pública a quantia de 8,668 bilhões de dólares. Ou seja, em dez anos, de 1968 a 1978, passou 

a pagar pouco mais de 8 bilhões de dólares a mais. 

 A tabela 02 também nos mostra que outros indicadores importantes do 

endividamento externo sofreram forte crescimento no período. A dívida externa em relação 
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ao PIB, por exemplo, saltou de 11,07 % do PIB para 24,97 % do PIB em 1979. O crescimento 

acentuado desse indicador pode ser percebido analisando o salto de 1970 para 1978. Em 

1970 a dívida externa em relação ao PIB do Brasil correspondia a 12,44% do PIB, no ano de 

1978 a dívida externa em relação ao PIB já correspondia a 25,94% do PIB. Através do estudo 

desse indicador pode-se perceber o crescimento acelerado do endividamento externo durante 

os governos militares.  

Como dito antes em 1968 a dívida externa em relação ao PIB era de 11,07% do PIB, 

por sua vez, no ano de 1982 a dívida externa em relação ao PIB correspondia a 31,45%. O 

impressionante é o crescimento acentuado de um indicador que tem como denominador 

variável que, na época do “milagre econômico”, cresceu a taxas médias de 11% ao ano. Ou 

seja, mesmo com o crescimento acelerado do PIB o endividamento externo aumentou mais 

rapidamente, tendo por resultado o crescimento do índice mesmo em um cenário econômico 

de aumento do produto interno bruto. 

 

Tabela 02- Indicadores do endividamento externo (1968-1982) 

 

 

 

Fonte: Bahry e Porciele (2004), elaborado a partir dos dados do IPEA. 

  



36 

 

Como nos mostra Pacheco (1996), já no final dos anos 1960 o modelo de 

industrialização por substituição de importações guiada pelo Estado encontrava-se em 

dificuldade. O governo brasileiro desde então vinha lutando contra as consequências das 

dificuldades impostas pela elevação da taxa de juros e da crise econômica que se segue.  

 Ao final dos anos 1970 era impossível conciliar medidas que buscavam promover 

crescimento econômico e controlar os gastos públicos para combater a inflação. “A 

impossibilidade de conciliar estes objetivos está na origem da mudança do comando da área 

econômica em 1979. A gestão do novo ministro iniciou-se com um arrojado conjunto de 

medidas voltado ao ajuste do financiamento, carga fiscal e eliminando 

subsídios”(PACHECO, 1996, p. 80). 

 O ano de 1979 é o marco inicial de um longuíssimo processo de luta contra o 

descontrole da dívida causada por sua elevação abrupta. O Brasil, durante os anos 80, se viu 

obrigado a frear o seu modelo de desenvolvimento para pagar os juros e encargos da sua 

enorme dívida, enfrentando alta inflação e dificuldades para refinanciar a sua dívida pública. 

Da crise desse sistema nasce a solução neoliberal que preconizava a redução da intervenção 

estatal na economia.   

Há uma verdadeira descrença no Estado, prevalece o discurso do Estado ineficiente 

e sugador de impostos. Segundo Brandão (2004) “com a crise dos anos 80 (...); agora, 

proclama-se que o Estado faça sua parte e abra mão de seu patrimônio público, para 

concentrar-se em suas verdadeiras atividades e funções", suprindo falhas de mercado em 

uma economia aberta, moderna e competitiva” (BRANDÃO, 2004, p. 120). 

 O enxerto acima mostra bem a transformação do discurso a respeito do Estado. Antes 

o Estado era valorizado como único capaz de coordenar o complexo sistema capitalista. 

Agora o Estado é um “paquiderme” sugador do modesto contribuinte, portanto ineficiente 

para gerir os negócios capitalistas. Esta visão pode ser resumida na ideia propalada de que o 

mercado é capaz de se autorregular.   

 O alto endividamento externo brasileiro feito durante o período do “milagre 

econômico” e durante a implantação do II PND cobrou sua conta na década de 1980. Após 

a mudança de política monetária dos EUA com a elevação das taxas de juros de seus títulos 

públicos, o cenário que era favorável aos países em desenvolvimento, como é o caso 

brasileiro, passou a ser desfavorável.  

Na época do “milagre” e da implantação do II PND o governo brasileiro captava 

recursos nos mercados internacionais a taxas flutuantes, porém, devido à enorme liquidez 

dos mercados de capitais na Europa, as taxas de juros não eram excessivas. Isso possibilitou 
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o financiamento da industrialização do Brasil em um projeto onde o capital estrangeiro tinha 

papel importante. Contudo, com a súbita elevação das taxas de juros dos títulos do Tesouro 

dos EUA os contratos internacionais passaram a cobrar taxas de juros maiores que as 

anteriores, dificultando sobremaneira a captação de novos empréstimos no mercado 

financeiro e a rolagem da dívida, por parte dos países em desenvolvimento. Isso se agravou 

com a moratória do México no fatídico ano de 1982, moratória que foi seguida pelo Brasil 

no final do ano de 1983. 

 Nesse período os indicadores do endividamento público brasileiro mostram o 

descontrole, principalmente após a moratória de 1983. A tabela 03 traz os dados dos 

Encargos do Setor Público de 1980 a 1985. A tabela 03 separa em dois grandes grupos. O 

primeiro traz o endividamento do setor público consolidado em relação ao PIB. O segundo 

grupo traz os dados da dívida das empresas estatais e federais em relação ao PIB. 

 Segundo nos informa da tabela 03, no ano de 1980 os encargos da dívida interna do 

setor público consolidado em relação ao PIB correspondiam a 0,76% do PIB. No ano de 

1981 os encargos da dívida interna em relação ao PIB já representavam 1,08% do PIB, 

mostrando assim um enorme salto em apenas um ano. Os anos de 1982, 1983, 1984 e 1985 

são anos de crescimento desse indicador. Contudo, percebe-se que o salto foi maior após a 

decretação da moratória em 1983. Em 1983 os encargos da dívida interna do setor público 

consolidado em relação ao PIB passaram de 1,61% do PIB para 3,35% do PIB. 

 Quanto aos encargos da dívida externa do setor público consolidado em relação ao 

PIB o crescimento desse indicador pode ser considerado menos impressionante que dos 

encargos da dívida pública externa consolidada do setor público em relação ao PIB. Na 

verdade, a tabela 03 nos mostra que ora esse indicador cresceu, ora diminuiu, porém com 

uma tendência geral de alta. 

 No ano de 1980 os encargos da dívida externa do setor público consolidado em 

percentual do PIB estavam na casa de 0,36% do PIB, sofrendo redução em 1981 para 0,21% 

do PIB. Posteriormente, em 1982, os encargos da dívida externa do setor público 

consolidado em percentual do PIB novamente subiram para 0,43% do PIB.  

O ano de 1983, ano da moratória, novamente foi um ano de crescimento desse 

indicador, chegando a 1,05% do PIB. Contudo, em 1984 houve nova queda para 0,55% do 

PIB. Por sua vez, no ano de 1985, como demonstra a tabela 03, os encargos da dívida externa 

do setor público consolidado retomaram a trajetória de crescimento passando a representar 

1,14% do PIB. 
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Tabela 03- Encargos Financeiros do setor público (1980-1985) 

 

Fonte: Bahry e Porciele (2004) apud Baer, M. A. O rumo perdido: crise fiscal e financeira do Estado 

brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

  

Há ainda que ser analisado o segundo grupo das empresas estatais e federais. Os 

encargos da dívida interna das empresas estatais federais em relação ao PIB passaram de 

0,20% do PIB em 1980 para 0,54% em 1985, porém o crescimento não foi contínuo, pois 

em 1982 os encargos da dívida interna das empresas estatais federais em percentual do PIB 

caíram de 0,56 % em 1981 para 0,51% em 1982, tornando a crescer em 1983 para 0,57% do 

PIB. No ano de 1984 registrou-se nova queda desse indicador para 0,47% do PIB, retomando 

o crescimento desse indicador para 0,54% do PIB.  

Quanto aos encargos da dívida externa das empresas estatais federais a tabela 03 nos 

mostra que de 1980 a 1985 houve crescimento desse indicador, no entanto, ao contrário o 

indicador dos encargos financeiros da dívida interna do setor público das empresas estatais 

federais em relação ao PIB, não ocorreu oscilação, mas sim crescimento contínuo, com 

exceção do ano de 1985 onde houve ligeira queda.  

Em 1980 os encargos financeiros da dívida pública interna do setor público em 

percentual do PIB eram de 0,66% do PIB, atingindo o patamar de 0,76% do PIB em 1981. 

No ano de 1982 o indicador em discussão correspondeu a 1,35% do PIB, passando nos anos 

seguintes, 1983, 1984 e 1985, respectivamente, a corresponder a 1,71% do PIB, 2,07% do 

PIB e decaindo para 2,00% do PIB em 1985.  

Os anos oitenta são conhecidos como “década perdida” por ter sido um período de 

baixo crescimento quando comparada ao período anterior. O desenvolvimento econômico 

do Brasil foi muito prejudicado em função do endividamento herdado da década de 1960 e 

1970. Do ponto de vista do endividamento externo de 1983 a 1989 vê-se que a década de 

1980 foi marcada pela melhora de muitos dos indicadores. O único indicador, de acordo com 

a tabela 04 abaixo, que aumentou continuamente foi a rubrica juros brutos e amortizações. 
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Em 1983 os juros brutos e amortizações foram de 17, 126 bilhões de dólares, chegando a 

atingir o pico em 1988 de 27,678 bilhões de dólares.  

 

Tabela 04- Indicadores do endividamento externo (1983- 1989) 

 

Fonte: Bahry e Porciele (2004), elaborado a partir dos dados do IPEA. 

  

 Apesar da melhora dos indicadores relacionados ao endividamento externo brasileiro 

na década de 1980, o grande afluxo de capitais que saiu do país em direção ao estrangeiro 

pode ser creditado como um dos principais fatores explicativos da crise econômica vivida 

pelo Brasil ao longo dessa década. A herança deixada pelos militares por um lado pode ser 

considerada boa, pois no período em que governaram o país viveu forte crescimento 

econômico com modernização da estrutura produtiva do país, especialmente após a 

consolidação dos investimentos produtivos planejados no II PND que teve início logo após 

a primeira crise do petróleo. No entanto, por outro lado a herança econômica dos militares 

pode ser considerada macabra quando pensamos especificamente a questão do 

endividamento público enorme deixado por eles. O endividamento que se manifestou com 

toda a sua força desestabilizadora no início da década de 1980 foi, sem dúvidas, responsável 

pelas grandes dificuldades da economia brasileira na década perdida, sendo caro à nação até 

a contemporaneidade.   Segundo Bahry e Porciele (2004), a crise econômica que assolou o 
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Brasil nos anos 1980 está relacionada às transferências de recursos líquidos para o exterior. 

Essas transferências “praticamente inviabilizam a sustentação de taxas adequadas de 

crescimento econômico, tendo em vista a queda da taxa de investimento e a implementação 

de políticas duradouras de combate à inflação” (BAHRY, PORCIELE, 2004, p. 20). 

 A forma como foi solucionado o problema da dívida pública brasileira, que foi 

deixada como legado pelos militares aos governos civis, explica muito aspectos da política 

econômica brasileira nos anos 1990. A década que veio logo após a redemocratização do 

Brasil é, por excelência, a década do reinado absoluto das políticas neoliberais. O primeiro 

governante a pôr em prática o neoliberalismo foi Collor, seguido por Itamar Franco e 

Fernando Henrique. Contudo o governo Fernando Henrique é realmente o responsável por 

ir mais fundo com tais medidas econômicas e com a diminuição da capacidade do Estado 

brasileiro de coordenar a economia. 

 Após 1992 os fluxos de capitais foram restabelecidos para o Brasil. Isso ocorreu 

especialmente porque nesse ano se iniciou as negociações das autoridades brasileiras em 

torno do Plano Brady. O Plano que preconizava a troca de títulos da dívida externa dos países 

devedores por títulos da dívida interna desses países em troca da aplicação do receituário 

neoliberal.   

 O término das negociações aconteceu em 1994 apenas um mês depois do início do 

plano real. O que se segue ao fim dos acordos é o retorno de fluxos de capitais abundantes 

ao Brasil, retorno sentido antes do fim do acordo, mas que aumenta significativamente 

depois do fim das negociações.  

 A política econômica seguida pelo governo brasileiro a partir de 1995 aplicou 

regiamente o receituário neoliberal. Tais políticas foram chamadas de “restauração liberal 

conservadora” (FIORI, 1998 apud CAIADO) e pregavam o “enxugamento” das funções do 

Estado, flexibilização e liberalização da mão-de-obra, redução da regulação da economia e 

desregulamentação dos fluxos de capitais internacionais (CAIADO, 2002). 

 A conversão dos sucessivos governos às medidas impostas pelo Consenso de 

Washington é crucial para explicar a diminuição da participação relativa da indústria de 

transformação do Brasil ao longo da década de 90. A política de juros altos, “enxugamento” 

das funções estatais, flexibilização do mercado de trabalho, abertura comercial, bem como a 

liberalização fluxo de capitais internacionais foi responsável pelo cenário de diminuição da 

importância da indústria. 

  Como consequência da política de juros elevados a dívida interna explodiu durante 

esse período histórico, criando maiores dificuldades de continuar o modelo anterior. Isso 
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também é um fator explicativo da redução da participação do Estado no planejamento e, por 

óbvio, na gestão do capitalismo nacional como agente privilegiado.  

 No período em análise as inúmeras transformações sofridas na política econômica 

foram responsáveis por reduzir a capacidade estatal de investir na economia nacional. Isso 

aconteceu porque a combinação de abertura comercial e financeira, privatizações e forte 

endividamento engessaram o orçamento e a margem de manobra do Estado nacional diante 

das necessidades de investimento em setores estratégicos como a indústria. A partir dos anos 

1990, foram implementadas reformas liberalizantes no Brasil que levou a uma abertura 

comercial, financeira, privatizações e diminuição a atuação do Estado (CAIADO, 2002). 

Dessa forma, “a redução da intervenção do Estado na implementação de políticas de 

desenvolvimento regional, alterou o processo de desconcentração industrial que ocorria, 

passando a se manifestar, inclusive, com reconcentração de algumas atividades”. (CAIADO, 

2002, p. 92). 

 Por fim, o enorme endividamento brasileiro a partir do final da década de 1970 pode 

ser colocado como forte responsável pelas dificuldades da economia nacional ao longo dos 

anos 1980 e 1990. Nos anos 1990 a dívida interna explodiu e, aliado às políticas neoliberais, 

impossibilitou a continuidade do modelo de desenvolvimento onde o Estado era 

protagonista.   
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4. A FINANCEIRIZAÇÃO E O ENDIVIDAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO 

A PARTIR DOS ANOS 90 

 

4.1. O DOMÍNIO DAS FINANÇAS  

 

    Segundo Chesnais (2011), o ponto de partida da retomada da acumulação 

financeira aconteceu no final dos anos 1960. Afirma ainda que isso se dá sempre que os 

capitais são repelidos da produção porque as empresas consideram muito baixas as taxas de 

lucros industrial ou a saída para as mercadorias produzidas insuficientes para justificar novos 

investimentos. Quando isso acontece uma parte dos lucros que não encontra realização passa 

a alimentar a acumulação financeira. 

 O início do processo de financeirização se relaciona com o fim da chamada “era de 

ouro” do capitalismo, período de cerca de 20 anos que se seguiu ao término da Segunda 

Guerra Mundial. Nesse espaço de tempo as economias capitalistas cresceram intensamente 

baseadas nas políticas econômicas de tipo keynesianas.  

Com o passar do tempo, as multinacionais norte-americanas espalhadas ao redor do 

mundo, assim como as multinacionais europeias, passaram a optar por não (re) investir os 

capitais, pois consideravam as políticas regulatórias e as políticas tributárias excessivas. Os 

capitais não reinvestidos na produção foram alocados na city Londrina criando, a partir do 

final dos anos 1950, o chamado euromercado.  

Paulani (2009) afirmou que após os 20 anos de crescimento mundial devido às 

políticas keynesianas de Estado de bem-estar Social há uma transformação nas políticas que 

incorrem em uma desaceleração econômica. “Esse processo é mais intenso nos países 

europeus, em razão do término do processo de reconstrução do pós-guerra. As 

multinacionais americanas espalhadas na Europa optam por não reinvestir a totalidade de 

seus lucros na produção”. (PAULANI, p. 31, 2009) devido a baixas expectativas para 

obtenção de bons ganhos. 

 Ainda Segundo Paulani (2009), a riqueza financeira em relação à economia real, a 

partir da década de 1980 cresce consideravelmente. Em 1980 os ativos financeiros 

correspondiam à riqueza estocada de US$ 12 trilhões de dólares para um Produto Nacional 

Bruto mundial de 18 trilhões de dólares. Por sua vez, em 2006 o estoque de ativos financeiros 

passou a corresponder à quantia de US$ 167 trilhões de dólares, sendo o Produto Nacional 
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Bruto mundial de US$ 48,8 trilhões de dólares. O gráfico 01 logo abaixo mostra bem o 

crescimento dos ativos financeiros, em comparação com o crescimento do PNB mundial, no 

período de 1980 a 2006:   

 

Gráfico 01 – Riqueza fictícia (estoque mundial de ativos financeiro) e renda real 

mundial (PNB) US$ Trilhões. 

 

Fonte: McKinseys Global Institute (Ativos) e FMI (PNB): elaboração (Leda e Paulani), 2009. 

 

 É importante salientar que a financeirização não deve ser encarada como uma 

anomalia no sistema capitalista, ou seja, o processo de financeirização se constitui no modus 

operandi do sistema capitalista contemporâneo. Portanto, não leva à estagnação do sistema 

capitalista como poderia ser pensado, pois com este novo arranjo sistêmico acontece a 

exacerbação das tensões dentro e fora do sistema capitalista. A financeirização já é uma 

especificidade do capitalismo contemporâneo, ela tensiona os ciclos de expansão e crise, 

impactando as relações entre Estado e Mercado (BALTAR, FERREIRA, OLIVEIRA, 

PRATES, 2017). É válido ressaltar que“a noção de financeirização como dominação do setor 

financeiro sobre os demais setores da economia revela-se inapropriada na medida em que 

esse padrão de riqueza se tornou sistêmico” (BALTAR, FERREIRA, OLIVEIRA, PRATES, 

2017, p. 3). 

 A financeirização é a fase do capitalismo onde as transações e mercados financeiros 

ganham forte destaque no sistema econômico global. Para entender melhor esse fenômeno 

faz-se necessário mergulhar profundamente nas transformações globais da economia e em 
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seus reflexos no seio da sociedade. A abertura a novos investimentos a partir da década de 

1970, devido à quantidade elevada de capitais não reinvestidos na esfera da produção, assim 

como de petrodólares, são um bom exemplo do fenômeno em discussão.   

 A desregulamentação e a liberalização foram fundamentais para possibilitar as 

transformações no mercado financeiro. Isso se deu sob forte pressão política dos organismos 

internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial que 

impuseram aos países, em especial os países em desenvolvimento como o Brasil, ajustes 

estruturais de tipo neoliberal (LAPYDA, 2011). O caso do Brasil não foi diferente. São 

conhecidas as imposições do FMI aos sucessivos governos brasileiros ao longo da década 

de 1980 e da década de 1990 para a implantação de reformas liberalizantes como 

privatizações e abertura de mercados. Tais imposições vinham sempre envelopadas na 

retórica da austeridade e das privatizações a todo custo como sendo a única saída viável para 

os países endividados.    

  

4.2. O ENDIVIDAMENTO BRASILEIRO A PARTIR DOS ANOS 1990 

 

Fazendo um panorama histórico geral Abreu (1999) nos ensina que o Brasil teve dois 

longos ciclos de endividamento. O primeiro ciclo se seguiu à independência e aos tratados 

que indenizaram Portugal. Tal ciclo, na visão do renomado economista, findou-se com a 

moratória e o Funding Loan de 1931. Por sua vez, o segundo longo ciclo de endividamento 

iniciou-se com a estabilização de meados da década de 1960, bem como com a reativação 

dos mercados financeiros internacionais, em especial o euro-mercado, findando por volta da 

década de 1980 após a moratória dos países latino-americanos que começou com o México. 

Veja suas palavras:    

 
O primeiro ciclo longo de endividamento externo foi iniciado pelos empréstimos 

que se seguiram à independência e à indenização portuguesa, a partir de 1824, e 

culminou com a moratória, seguida de Funding Loan, em 1931. O Brasil, após 

variados regimes transitórios e suspensão temporária de pagamentos do serviço da 

dívida pública externa, nas décadas de 1930 e 1940, negociou um acordo 

permanente com os seus credores em 1943. Os pagamentos aí previstos se 

estenderam até o início dos anos oitenta, mas tornaram-se bem reduzidos a partir 

de meados da década de 1950. O segundo ciclo de endividamento iniciou-se após 

o sucesso inicial da estabilização em meados da década de 1960 e a reativação dos 

mercados financeiros internacionais baseados no boom do mercado de euro-

moedas, culminando com os tropeços do início dos anos oitenta, em especial após 

a moratória mexicana. O longo período de (re)negociações terminou, apenas em 

1994, em um novo acordo permanente que prevê pagamentos no prazo máximo de 

trinta anos. (ABREU, 1998, p. 2) 
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 A visão panorâmica proposta por Abreu merece retoque, pois identificamos um 

terceiro ciclo de endividamento brasileiro. O marco temporal desse novo ciclo de 

endividamento pode ser localizado no final do período de novas negociações descrito pelo 

autor, 1994. O ano de 1994 é o ano do início do Plano Real onde a política monetária do 

governo passou a ser baseada na busca por atrair capitais através de altas taxas básicas de 

juros (taxa Selic), bem como por debelar a inflação. Esse novo ciclo do endividamento 

coincide com o início da implantação Plano Real e tem como principal característica o 

crescimento considerável da dívida interna com forte participação da dívida mobiliária 

federal interna na sua composição, muito em função da política monetária do governo. 

 A dívida líquida do setor público em relação ao PIB nos dois governos de Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002), por exemplo, teve forte crescimento. Em 1994 a dívida 

líquida do setor público em relação ao PIB estava na ordem de 30%. Por sua vez, no ano de 

2002, último ano de governo de Fernando Henrique Cardoso a relação em questão estava na 

ordem de aproximadamente 50,5%. Somente no ano de 1995 a relação dívida líquida do 

setor público em relação ao PIB decaiu para aproximadamente de 28%. Todos os anos que 

se seguiram a 1995 foram anos de crescimento da relação dívida líquida do setor público em 

relação ao PIB (SCHWARZBACH, 2008).  

 O governo anterior ao de Fernando Henrique, o governo Collor, do ponto de vista do 

endividamento público, havia reduzido a dívida líquida do setor público em relação ao PIB. 

A dívida líquida que em 1990 estava na casa de 36% do PIB, em 1993 estava na casa de 33% 

do PIB. Esse indicador continuou com sua tendência de decair até o ano de 1994. A partir 

do ano de 1994 há um nítido ponto de virada na tendência que vinha sendo construída desde 

o início da década de 1990. O ano de 1994 é fundamental para compreender essa mudança, 

pois foi nesse ano que o governo brasileiro implantou o Plano Real, marco fundamental de 

mudanças estruturais na economia brasileira. O gráfico abaixo é elucidativo.   

Gráfico 02. Dívida líquida do setor público (% PIB) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2001. 
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 Os motivos para a mudança de tendência de queda da dívida líquida do setor público 

depois de 19994 devem ser encontrados no campo financeiro. O primeiro fator foi a 

necessidade do Plano Real de manter altas taxas de juros real, taxas muito acima do 

movimento de câmbio, buscando atrair recursos do exterior capazes de cobrir o imenso 

déficit de transações correntes. O segundo fator foi o descasamento entre o passivo em títulos 

e o ativo em dólares do Banco Central, levando a transformação do patrimônio líquido do 

Banco Central em negativo. E o terceiro, a rolagem e a renegociação das dívidas dos estados, 

bem como de seus bancos que gerou expressivos aumentos na dívida mobiliária federal 

(DAIN, 2001). 

Durante a década de 1980 a dívida externa era predominante na composição da dívida 

brasileira, notadamente após a crise de dívida do México que culminou na moratória 

mexicana da dívida, e que teve reflexos no Brasil com a decretação da moratória da dívida 

brasileira em 1983. A partir de 1992-1993, a dívida pública externa foi perdendo importância 

na composição total da dívida, dando espaço cada vez mais acentuado para o crescimento da 

participação do endividamento interno na composição da dívida. Mais uma vez o Plano real 

pode ser identificado como ponto de virada fundamental no processo aumento da 

participação da dívida interna em relação à dívida externa na composição do endividamento 

público nacional. Isso se deu através de um processo de substituição da dívida externa por 

dívida interna, especialmente através do aumento da dívida mobiliária federal interna. Tal 

processo de substituição já vinha ocorrendo no Governo Collor de Melo, sendo amplificado 

nos governos seguintes.     

 

Gráfico 03. Contribuição da Dívida Externa e Interna no Total da Dívida 

(% PIB) 

 

 Fonte: Banco Central - Séries Temporais, 2005. 
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 O gráfico 03 acima demonstra bem como, até aproximadamente 1992, havia uma 

tendência à redução da participação da dívida externa na composição da dívida brasileira, 

porém não havia a redução da participação relativa da dívida interna durante os anos 1980. 

Mostra ainda que, após 1992, houve o crescimento do endividamento interno, fazendo assim 

com que o endividamento externo perdesse importância na composição do endividamento 

público.  

 A tendência ao crescimento do endividamento, observada nos dois gráficos 

anteriores, continuou nos anos 2000. Seja do ponto de vista do crescimento da dívida líquida 

do setor público a partir de 1993-1994 com o Plano Real (gráfico 02), seja do ponto de vista 

do aumento da participação da dívida interna na composição do endividamento público 

(gráfico 03). O crescimento da dívida bruta interna nos anos 2000 foi responsável por 

continuar a tendência de crescimento da dívida pública brasileira. O crescimento da dívida 

interna foi significativo, passando em 2001 de R$ 704 bilhões para em julho de 2015 R$ 

3.451 bilhões. A tendência de crescimento da dívida bruta interna somente foi quebrada em 

2006 com redução da dívida bruta interna em relação ao ano de 2005. A dívida bruta interna 

em 2005 era de R$ 1.263 bilhões, passando em 2006 para R$ 1.186 bilhões, sendo este o 

único ano entre 2001 e 2015 de diminuição do endividamento interno. Nos demais anos, a 

dívida bruta interna cresceu (BACEN, 2005).   

 Por sua vez, o endividamento bruto externo teve comportamento diverso da dívida 

bruta interna no período que foi de 2001 a julho de 2015. No ano de 2001 a dívida pública 

externa era de R$ 181 bilhões, em 2002 já havia crescido para R$ 284 bilhões, seguindo uma 

tendência de queda até 2008, ano da crise do subprime nos EUA. Nos anos que se seguiram 

a 2008 a tendência de queda retornou, findando em 2012, quando novamente a dívida externa 

bruta voltou a crescer. Os dados de 2012, 2013, 2014 e julho de 2015 mostram essa retomada 

do crescimento da dívida bruta externa. A dívida bruta externa passou de R$ 129 bilhões em 

2012 para R$ 234 bilhões, aproximando-se dos números da dívida externa bruta de 2002 e 

de 2003. O gráfico 04 demonstra que do ano de 2001 a julho de 2015 a dívida bruta interna 

cresceu consideravelmente e que a dívida bruta externa oscilou entre um período de 

tendência de queda do endividamento e outro de retomada da alta.    
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Gráfico 04. Dívida Pública Bruta Interna e Externa (R$ Bilhões) 

2001 a julho / 2015 

 

Fonte: BCB, elaboração DIEESE, 2015. 

 

Fazendo o comparativo, para o período de 2001 a julho de 20015, entre a Dívida 

Pública Bruta do Governo Geral e a Dívida Líquida do Setor Público em bilhões de reais, o 

crescimento da Dívida Bruta do Governo Geral tem sido mais acentuado que o crescimento 

da Dívida Líquida do Setor Público. No ano de 2001 a dívida Bruta do Governo Geral era 

de R$ 886 bilhões, chegando a R$ 3.685 bilhões de reais, em julho de 2015. A Dívida 

Líquida do Setor Público, como dito, não teve crescimento tão acentuado quando o 

crescimento da Dívida Bruta do Governo Geral. No ano de 2001 a Dívida Líquida era de R$ 

677 bilhões, chegando ao patamar, em julho de 2015, de R$ 1.951 bilhões. 

 Contudo, o crescimento da Dívida Bruta do Governo Geral tem sido bem mais 

acentuado que o crescimento da Dívida Líquida do Setor Público. De 2001 a julho de 2015 

apenas no ano de 2006 a Dívida Bruta do Governo Geral reduziu-se em relação ao ano 

anterior, porém a partir de 2007 a tendência ao crescimento retornou. Do ponto de vista da 

Dívida Líquida do Setor Público o ano de 2009 foi o único, de 2001 a julho de 2015, de 

redução, saindo de R$ 1.212 bilhões para R$ 1.168 bilhões, retornando á tendência de 

crescimento no ano seguinte e chegando a R$ 1.951 bilhões de reais. O Gráfico 05 faz o 

comparativo entre os dois indicadores discutidos, mostrando o forte crescimento da Dívida 

Bruta do Governo Geral e o crescimento também da Dívida Líquida do Setor Público.      
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Gráfico 05. Dívida Bruta do Governo Geral e Dívida Líquida do Setor Público (R$ 

Bilhões) 2001 a julho/ 2015 

 

Fonte: BCB, elaboração DIEESE, 2015. 

 

  De modo geral, os gráficos acima explicitam duas características do endividamento 

público brasileiro tomado a partir da década de 1990, notadamente após o Plano Real. A 

primeira característica é a diminuição da participação relativa da dívida externa em 

detrimento do aumento da participação da dívida interna na composição do endividamento 

público brasileiro (gráfico 03). O segundo aspecto é que, após o Plano Real, o endividamento 

líquido brasileiro reverteu a tendência de diminuição, retornando a crescer (gráfico 02). A 

tendência a diminuição da dívida líquida somente reapareceu nos Governos de Luiz Inácio 

Lula da Silva e Dilma Rousseff (gráfico 05).  

 A dívida externa bruta nos anos 2000, diminuiu em quase todos os anos do período 

de 2003 a julho de 2015, mas a dívida interna bruta, por outro lado, no período de 2001 a 

julho de 2015 seguiu uma tendência e crescimento (gráfico 04).  No período que vai de 2008 

a 2018 a Dívida Líquida do Setor Público em relação ao PIB (%PIB) apresentou tendência 

de queda inicial entre 2008 e 2009, porém o ano de 2010 foi de retomada do crescimento 

desse indicador. Em 2008 a Dívida Líquida do Setor Público em termos percentuais em 

relação ao PIB estava em torno de 42,5%, caindo em 2009 para o patamar aproximado de 

37,5% do PIB. Logo no ano seguinte (2010), porém, esse indicador voltou a crescer 

chegando à casa de aproximadamente 41%, ligeiramente menor que no ano de 2008. Os anos 

seguintes até 2014 são anos de tendência de diminuição desse importante indicador. A 

Dívida Líquida do Setor Público chegou a 30% do PIB em 2014, sendo este o menor patamar 

do período que vai de 2008 a 2018.    
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 Passado o período de queda (2010 a 2014) o ano de 2014 marcou nova tendência ao 

crescimento da Dívida Líquida em relação ao PIB (%PIB). No ano de 2014, como dito 

anteriormente, foi o menor patamar do indicador no período que vai de 2008 a 2018. Quatro 

anos depois em janeiro de 2018 a Dívida Líquida do Setor Público (%PIB) se encontrava na 

cada dos 52,5% do PIB, demonstrando forte e preocupante crescimento desse indicador. O 

gráfico abaixo demonstra como a Dívida Líquida do Setor Público (%PIB) se comportou de 

2008 a janeiro de 2018. 

 

Gráfico 06.  Dívida Líquida do Setor Público (%PIB) – Total – Setor público 

consolidado (2008 a 01/2018) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil- BACEN, 2018. 

 

 Os últimos quatro anos, de 2014 a 2018, foram marcados por enormes turbulências 

políticas e econômicas. No ano de 2014 houve eleições presidenciais com a vitória no 

segundo turno da candidata do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff. Contudo, logo 

após as votações do segundo turno foi deflagrado um processo político de impedimento da 

presidente eleita que culminou com seu o afastamento. Em meio ao esse processo político o 

governo Dilma Rousseff resolveu por fazer um ajuste fiscal de tipo ortodoxo para, 

supostamente controlar a inflação. O ajuste promovido pelo governo foi responsável por 

agravar a recessão que o país vinha sofrendo no final do primeiro governo de Dilma 

Rousseff. Como resultado prático dessa política o PIB obteve acentuada queda entre 2015 e 

2016 O PIB brasileiro acumulou queda de 7%, melhorando um pouco em 2017 com fraco 

crescimento de apenas 1% (DIEESE, 2018).   

 Levando em consideração a participação percentual dos vários detentores dos títulos 

públicos federais do ano de 2007 a julho de 2015 pode ser percebido a grande concentração 
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dos títulos públicos federais nas mãos de Instituições financeira e Fundos de Investimentos. 

Pode ser visto também que a Previdência também está entre os maiores detentores dos títulos 

públicos federais do ano de 2007 a julho de 2015. 

 O gráfico 07 divide os detentores dos títulos públicos federais em seis categorias. 

Tais categorias são: I- instituições financeiras; II- governo; fundos de investimento; III- 

previdência; IV- seguradoras; V- não-residentes e; VI- outros. No ano de 2007 as instituições 

financeiras detinham 37,8% dos títulos públicos federais, reduzindo para 26% em julho de 

2015. Os Fundos de Investimentos detinham em 2007 29,7% dos títulos públicos federais, 

reduzindo para a 19,8% em julho de 2015. Podemos ver que no ano de 2007 as instituições 

financeiras e os fundos de investimento detinham juntos 67,5% dos títulos públicos federais 

e que em julho de 2015 os dois juntos detinham 45,8%, demonstrando forte redução, porém 

ainda sendo os dois maiores detentores. A tendência ao lodo do período que foi de 2007 a 

julho de 2015 foi de diminuição gradativa da participação das instituições financeiras e dos 

fundos de investimentos no total de detentores dos títulos públicos federais, mas mesmo 

assim as duas categorias analisadas continuaram a serem juntas os maiores detentores dos 

títulos públicos federais. 

 O gráfico 07 também demonstra o aumento gradativo da participação da previdência 

no total de detentores dos títulos públicos federais. No ano de 2007 a previdência detinha 

17,7% dos títulos públicos federais, aumentando em julho de 2015 para 19,8%. Contudo, 

esse movimento de aumento da participação da previdência na detenção dos títulos públicos 

federais é de contínuo crescimento.  

 De 2009 a 2011 podemos ver sucessivas quedas no percentual de títulos detidos pela 

previdência, respectivamente: 17,1%, 15,8%; e 14,2%. Logo após, em 2012 a participação 

percentual da previdência volta a aumentar indo para 15,4% em 2011, depois 16% em 2012, 

17,1% em 2013, 17,1% em 2014 e em julho de 2015 chega ao patamar de 19,8% dos títulos. 

O gráfico mostra ainda que os não-residentes em 2007 detinham 5,1% dos títulos, 

aumentando a sua participação em termos percentuais para 19,6%. Sendo esse o conjunto de 

detentores dos títulos públicos federais que mais cresceram no período de 2007 a julho de 

2015. 
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Gráfico 07. Detentores dos Títulos Públicos Federais – 2007 a julho/2015 

 

 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, elaboração DIEESE, 2015. 

 

  

A Auditoria da Dívida Cidadã em seu sítio da rede mundial de computadores publica 

anualmente informações sobre o Orçamento Federal Fiscal (Fiscal e Seguridade Social) 

executado. O mais recente levantamento feito pela Auditoria da Dívida Cidadã para o ano 

de 2017 dá conta de que o orçamento federal executado para o ano foi de R$ 2, 5 trilhões a 

despeito dos mais de 3 trilhões orçados inicialmente. Informa que foi pago em 2017 de juros 

e amortizações da dívida pública 39,7% do orçamento executado. Nesse ano, a segunda 

maior parcela do orçamento executado foi a parcela da previdência social com 25,66% do 

orçamento pago. A terceira maior parte do orçamento executado em 2017 foi dedicada à 

rubrica transferências a Estados e Municípios, na ordem de 8,68%. As três rubricas juntas 

foram responsáveis por 71,04% do orçamento executado pelo Governo em 2017. Ou seja, 

28,96% do orçamento fiscal federal executado foi destinado para todas as outras áreas do 

governo.  

 Indo mais ao fundo da análise, se for somada as parcelas do orçamento federal fiscal 

executado que foram destinadas a saúde, educação e trabalho, três áreas cruciais de 

investimento para qualquer governo minimamente preocupado com a população, o resultado 

pífio será o percentual de 11,03%. Todos os dados expostos até agora evidenciam a 

característica do orçamento público brasileiro que é a de priorizar os gastos financeiros em 
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detrimento dos gastos fiscais. Há, na realidade, verdadeira hierarquização das decisões de 

gasto, onde o pagamento de juros e amortizações da dívida pública são postos em primeiro 

plano como mais importantes que quaisquer outros, em especial os gastos de natureza social.  

Segundo Dain (2001) “(...) priorizar o pagamento de juros e cortar gastos sociais exprime 

uma hierarquização das decisões de gasto, pela qual o pagamento de juros é tido como 

inadiável” (DAIN, 2001, p. 114). O argumento que embasa esses fatos está pautado na 

estabilização fiscal a todo custo. 

 O Brasil possui grande contingente da população como baixo nível de escolaridade, 

com alto índices de desemprego ou subempregos, possui grandes discrepâncias regionais, 

entre outras coisas. Tudo isso impõe a necessidade de ampliação dos gastos sociais e não o 

seu represamento para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Isso se agrava 

em cenário de crise como a vivida desde o final de 2014 com queda no PIB de 7% de 2015 

a 2016, além de forte aumento da taxa de desemprego dentro do país (DIEESE, 2018). 

 Outro aspecto a ser levado em consideração é o que (gráfico 08) mostra que somente 

existem duas rubricas onde realmente podem acontecer restrições severas para aumentar a 

parcela do orçamento destinada aos juros e amortizações. Essas duas rubricas são a 

Previdência Social e as Transferências a Estados e Municípios que foram responsáveis por, 

respectivamente, 25,6% e 8,68%.   

 Isso pode ser um dos fatores explicativos da insistência do Governo Temer na 

reforma da Previdência Social, pois a Previdência e o Sistema de Seguridade Social têm 

fontes próprias de arrecadação, totalizando importantes somas de recursos para o Governo. 

A reforma da Previdência certamente implicaria na diminuição da parcela anual do 

orçamento fiscal que seria destinado anualmente para o pagamento de benefícios, sobrando 

assim mais recursos que, provavelmente, serão usados para garantir o pagamento de juros e 

amortizações monetárias.  
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Gráfico 08. Orçamento Federal Fiscal (Fiscal e Seguridade Social) 

Executado (Pago) em 2017 = R$ 2,483 Trilhões 

 

 

Fonte: Auditoria da dívida cidadã – 2018. 

 

 O endividamento público brasileiro a partir dos anos 1990 tem nitidamente dois 

momentos distintos. O primeiro que vai de 1990 até 1993 no Governo de Fernando Collor, 

onde o endividamento reduziu apesar da grave crise econômica que o país foi obrigado a 

vivenciar no período. O governo de Fernando Collor foi responsável por confiscar a 

poupança dos poupadores brasileiros, como, também, foi responsável por abrir 

drasticamente a economia brasileira à concorrência externa. Tudo isso corroborou para o 

agravamento da crise econômica e social que vivia o país, contudo, do ponto de vista do 

endividamento o governo Collor foi capaz de melhorar alguns indicadores como o de dívida 

líquida, por exemplo. O segundo momento inicia-se logo após a implementação do Plano 

Real por Fernando Henrique Cardoso e sua equipe, então Ministro da Fazenda à época. Nesse 
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segundo momento o endividamento externo brasileiro vai sendo substituído por dívida 

interna. A predominância do endividamento interno em detrimento do endividamento 

externo que se consolidou nos anos 1990, notadamente durante os dois governos de 

Fernando Henrique Cardoso, passa a ser característica da dívida pública nacional até os dias 

presentes.    

Por fim, nos últimos quatro anos vê-se uma tendência de crescimento da dívida bruta 

do governo geral (DBCG) que, desde dezembro de 2013 vem crescendo. A dívida líquida do 

setor público, por sua vez, também vem apresentando tendência ao crescimento, porém a 

partir de outubro de 2015 a tendência acentua-se.   

 

Gráfico 09. Evolução da dívida pública (% PIB) 

 

    Fonte: Banco Central. Elaboração Instituto Fiscal Independente, 2018. 

 

Em dezembro de 2013 a dívida bruta do governo geral (DBCG) estava no patamar 

de 50% do PIB chegando, em fevereiro de 2018, a cerca de 75% do PIB. A dívida líquida 

do setor público em dezembro de 2013 estava no patamar de 30% do PIB, iniciando uma 

trajetória de leve crescimento até outubro de 2015. A partir de outubro de 2015 a dívida 

líquida do setor público volta a crescer acentuadamente chegando a aproximadamente 50% 

do PIB em fevereiro de 2018.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo dos objetivos propostos buscou-se demonstrar, inicialmente, as relações 

entre o endividamento público brasileiro e o processo que levou à financeirização da 

economia mundial. A pesquisa utilizou-se da revisão bibliográfica de teóricos econômicos 

renomados como Keynes, Hayeck, Chesnais, Belluzzo, Galípodo entre outros, para 

fundamentar as posições teóricas acerca do atual estado da economia mundial.        

No primeiro momento, foi debatido, com base na bibliografia renomada, que o 

capitalismo, desde o final dos anos 1970, vem passando por modificações profundas em suas 

estruturas. Tais mudanças levaram à predominância das finanças no sistema com sua forma 

específica de acumulação de capital. Autores como François Chesnais e Belluzzo Galípodo 

identificaram nessas mudanças as raízes mais profundas para a explicação do endividamento 

de países como o Brasil.    

No que toca ao Brasil o contexto que se seguiu após o golpe cívico-militar foi de 

crescimento acelerado e endividamento crescente. Contudo, o final dos governos militares 

foi marcado pela crise econômica e pelo descontrole do endividamento público que é 

responsável por explicar grande parte das dificuldades enfrentadas pelo Estado brasileiro na 

década de 1980. Aliás, a crise de endividamento na década de 1980 não atingiu apenas o 

Brasil. No final da década de 1970 início da década de 1970 os países em desenvolvimento, 

de um modo geral se veem diante de grandes dívidas como dificuldades enormes de honrá-

las. Como receituário para solucionar a crise foi imposto aos países em desenvolvimento a 

implementação de reformas de tipo neoliberais, com privatizações, abertura de mercados, 

flexibilização de direitos trabalhistas, entre outras medidas, implicando em supressão de 

diminuição de direitos. 

O endividamento público brasileiro a partir dos anos 1990 de reformas de tipo 

neoliberais que buscavam sanar a crise causada pelo endividamento de décadas anteriores, 

notadamente, no período dos governos cívico- militares. Há nesse período que politicamente 

foi marcado pela estabilização democrática diminuição gradativa da importância do 

endividamento externo na composição geral da dívida brasileira, aumentando, por sua vez, 

a importância da dívida interna através do crescimento da dívida pública mobiliária federal 

(DPMF).   

Inicialmente, durante o governo Collor, o endividamento do setor público foi 

atenuado com a diminuição do endividamento interno. Contudo, após o ano de 1994, ano de 

implantação do Plano Real, a dívida volta a crescer, sendo esse um ponto importante de 
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guinada para o endividamento brasileiro. A partir desse ano o endividamento interno passa 

a acelerar e, paulatinamente, se sobrepõe em importância à dívida externa. A bem da 

verdade, o endividamento externo desde o final da década de 1980 vinha sendo substituído 

em importância pelo endividamento interno, no entanto a partir da implantação do Plano 

Real a tendência de aumento da dívida interna passando ela a ter mais importância que a 

dívida externa foi acentuada.    

O crescimento da dívida nesse período se deu da política de taxa de juros altos para 

atrair capitais e controlar a inflação, grande problema da década anterior e início dos anos 

1990. Nos governos do Partido dos Trabalhadores a tendência ao predomínio do 

endividamento interno teve continuidade, porém esses governos, ao contrário do que ocorreu 

nos dois mandados de Fernando Henrique Cardoso, foram governos onde os indicadores, 

como a dívida líquida do setor público em relação ao PIB, melhoraram. 

No período que se seguiu a redemocratização foi promulgada a Constituição Federal 

de 1988. Esta nova Carta Magna criou alguns mecanismos de financiamento importantes 

para garantir as políticas públicas de acesso universal a saúde, ampliação da assistência e 

outras, aumentando a capacidade de arrecadação do Estado brasileiro. O endividamento 

crescente durante a década de 1990 foi facilitado pelo aumento das fontes de arrecadação do 

governo que passou a arrecadar cerda de 35% do PIB. Viu-se também que a cada ano o 

orçamento federal gata em juros e amortizações da dívida mais do que em áreas cruciais para 

o desenvolvimento e bem-estar da população. Em anos recentes o orçamento federal 

executado, segundo a Auditoria da Dívida Cidadã, empenhou mais de 45% para honrar 

pagamento de juros e amortizações da dívida, mostrando assim o peso da dívida para o 

orçamento federal.  

Por fim, os anos 1990 no tocante ao endividamento brasileiro pode ser caracterizado 

como um período de crescimento da dívida com aumento contínuo do endividamento 

interno. Nenhum governo pós ditadura cívico-militar logrou diminuir o crescimento da 

dívida brasileira, apesar de em certos períodos recentes serem marcados pelo controle dos 

indicadores de sustentabilidade da dívida. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO Ocorre essa modalidade de déficit quando a despesa do 

governo for maior do que a receita, havendo distinção entre déficit previsto no orçamento e 

o déficit da execução orçamentária. 

 

DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL A DBGG engloba os governos federal, 

estadual e municipal, sem estatais e sem Banco Central.  

 

DÍVIDA CONTRATUAL Dívida foi contraída por meio de contratos firmados entre o 

governo e instituições financeiras.  

 

DÍVIDA EXTERNA Dívida emitida em moeda estrangeira pelo Governo brasileiro. O 

conceito de dívida externa, ou contrário do que muitos pensam, não se refere aos 

detentores dos títulos, ou seja, não se relaciona com nacionalidade dos detentores dos 

títulos, mas sim com a emissão de dívida em moeda estrangeira, normalmente o dólar.    

 

DÍVIDA INTERNA Dívida emitida em moeda nacional pelo Governo brasileiro. Como o 

conceito de dívida externa o conceito de dívida interna não se refere aos detentores dos 

títulos emitidos, mas sim à moeda da emissão. No caso a dívida será denominada de 

interna se emitida reais.  

 

DÍVIDA PÚBLICA Dívida adquirida pelo governo com entidades do setor financeiro ou 

pessoas naturais, com a finalidade de financiar parte dos gastos governamentais que não 

são cobertos pela arrecadação de impostos. Assim como a dívida contraída pelo governo 

com o objetivo atingir algumas metas de gestão econômica, tais como controlar o nível de 

atividade da economia, o crédito e o consumo ou, ainda, conseguir captar moeda 

estrangeira, especialmente dólares norte-americanos. A dívida pública, por sua vez, pode 

ser dividida em dívida interna e dívida externa (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2015). 

 

DÍVIDA PÚBLICA BRUTA A Dívida Pública Bruta é entendida como a dívida do setor 

público não-financeiro e do Banco Central (público e privado), assim como o setor privado 

não-financeiro e o resto do mundo (CÂMARA FEDERAL, 2018).  
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DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL É toda dívida contraída pelo governo federal com a 

finalidade de financiar o déficit orçamentário do governo federal. A dívida pública federal 

(DPF) se decompõe em dívida pública mobiliária federal interna, dívida pública mobiliária 

federal externa.  

 

DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL EXTERNA Dívida pública mobiliária federal externa é 

a parcela da dívida, seja mobiliária ou não, emitida em moeda estrangeira, notadamente o 

dólar estadunidense.  

 

DÍVIDA PÚBLICA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO Por dívida pública líquida do 

setor público temos o resultado da subtração da dívida pública bruta, de um lado, com os 

créditos do setor público não-financeiro e do Banco Central, somados (CÂMARA 

FEDERAL, 2018). O conceito de dívida líquida do setor público normalmente aparece nas 

estatísticas relacionando percentualmente ao Produto Interno Bruto (PIB).  

 

DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL   Dívida Pública Federal for captada 

através da emissão de títulos públicos. 

 

DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL DO GOVERNO CENTRAL A dívida 

pública mobiliária federal (DMF) do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência 

Social e Banco Central), segundo o Manual de Finanças públicas do Banco Central, 

equivale à totalidade dos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, acrescidos dos 

títulos emitidos pelo Banco Central (BACEN, 2008). Contudo, desde a edição e publicação 

da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, o Banco 

Central se viu impedido de emitir novos títulos de dívida. Segundo o texto do artigo 34 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco central estaria proibido de emitir novos títulos de 

dívida a contar de dois anos da publicação da Lei Complementar. Como o diploma legal 

foi publicado em 4 de maio de 2000 desde 4 de maio de 2002 o Banco Central está 

proibido de emitir novos títulos públicos de dívida. 

 

DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA Dívida pública mobiliária 

federal interna é aquela cujos títulos são emitidos em moeda nacional. Na atualidade, toda 

a Dívida Pública Federal (DPF) circulante no mercado nacional é paga na moeda brasileira, 
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no caso o real, sendo captada por intermédio da emissão de títulos públicos de dívida. Por 

causa dessa característica tal parcela da dívida pública nacional foi nomeada de dívida 

pública mobiliária federal interna ou simplesmente (TESOURO NACIONAL, 2018). 

 

DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL EXTERNA Dívida pública mobiliária 

federal externa é aquela cujos títulos são emitidos em moeda estrangeira. Tal parcela 

Dívida Pública Federal circulante tem seu adimplemento firmado, normalmente, em dólar 

norte-americano. A dívida pública mobiliária federal externa tem sido adquirida pelo 

governo federal, ora por meio da emissão de títulos, ora por meio de contratos (TESOURO 

NACIONAL, 2018). 

 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 

2000 que estabeleceu normas de finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal traz 

no seu bojo definições básicas dos conceitos de dívida pública consolidada, dívida pública 

mobiliária, operações de crédito, entre outros. Tais conceitos são definidos por ela 

obrigando Administração Pública a observá-los quando da elaboração da Lei Orçamentária 

Anual (LOA), Plano Plurianual, Lei autorizadora de abertura de crédito suplementar, por 

exemplo, e, logicamente, na confecção das estatísticas estatais que são base para muitos 

estudos do endividamento público brasileiro.  

 

 

 

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DO SETOR PÚBLICO Por necessidade de 

financiamento do setor público (NFSP), que pode ainda ser chamado de déficit nominal ou 

resultado nominal, temos a “variação nominal dos saldos da dívida interna líquida, mais os 

fluxos externos efetivos, convertidos para reais pela taxa média de câmbio de compra” 

(CÂMARA FEDERAL, 2018). A Necessidade de financiamento do setor público (NFSP) 

pode ser medida incluindo a desvalorização do câmbio ou não incluindo a desvalorização 

do câmbio. Quando inclui a desvalorização do câmbio passa a ser nomeada de resultado 

primário sem desvalorização do câmbio, correspondendo “à variação nominal dos saldos 

da dívida líquida, deduzidos os ajustes patrimoniais efetuados no período (privatizações e 

reconhecimento de dívidas)” (BACEN, 2008, p. 132). Nesse cálculo é retirado “o impacto 

da variação cambial sobre a dívida externa e sobre a dívida mobiliária interna indexada a 

moeda estrangeira (ajuste metodológico). Abrange o componente de atualização monetária 

da dívida, os juros reais e o resultado fiscal primário” (BACEN, 2008, p. 132).   
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ORGANIZAÇÃO DOS PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO Organização 

composta pelos países produtores de petróleo criada em 1960 na Conferência de Bagdá 

com o objetivo de centralizar a política para a produção de petróleo dos países membros da 

organização. O seu principal feito foi a elevação dos preços do barril de petróleo na década 

de 1970 que levou o mundo capitalista a viver uma das maiores crises da sua história.  

 

 

PROGRAMA DE AÇÃO ECONÔMICA DO GOVERNO O programa de ação 

econômica do Governo (PAEG) foi instituído pelo governo militar de do marechal 

Humberto Castelo Branco e durou de novembro de 1964 a março de 1967. 

 

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Denomina-se de projeto de emenda 

constitucional o projeto de modificação da constituição feito por parlamentar (deputado ou 

senador) com o intuito de revogar, derrogar ou ampliar disposição constitucional sobre 

determinada matéria. As emendas à Constituição sofrem algumas restrições quanto à 

possibilidade de modificação do texto constitucional original. Essas restrições são, a grosso 

modo, conhecidas como cláusulas pétreas que são restrições ao poder do parlamento de 

modificar a Constituição. 

 

SETOR PÚBLICO O conceito de setor público utilizado é o de setor não-financeiro mais 

o Banco Central. Sendo considerado setor público não-financeiro os órgãos da 

administração direta federal, dos estados e dos municípios, os órgãos da administração 

indireta federal, dos estados e municípios, e ainda a empresa Itaipu Binacional de 

propriedade do Brasil e do Paraguai. São incluídos também no conceito de setor público 

não-financeiro os fundos públicos que não são intermediários financeiros, em outras 

palavras, aqueles fundos cujas fontes de recursos são constituídas de fontes fiscais e 

parafiscais. O Banco Central deve ser incluído no cálculo da dívida líquida porque 

transfere seu lucro automaticamente para o Tesouro Nacional, além de ser o agente 

arrecadador do chamado “imposto inflacionário” (BACEN, 2008). 

 

SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA Segundo o site Banco 

Central, “O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), do Banco Central do 

Brasil, é um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos escriturais de 
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emissão do Tesouro Nacional, bem como ao registro e à liquidação de operações com esses 

títulos. As liquidações no âmbito do Selic ocorrem por meio do mecanismo de entrega 

contra pagamento (Delivery versus Payment — DVP), que opera no conceito de 

Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR), sendo as operações liquidadas uma a uma por 

seus valores brutos em tempo real”. 

 

RESULTADO PRIMÁRIO O resultado primário refere-se “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” (CÂMARA FEDERAL, 

2018).  
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ANEXOS 

 

 

Gráfico 10. Orçamento Federal Fiscal (Fiscal e Seguridade Social) 

Executado (Pago) em 2012 = R$ 1,712 trilhão 

 

 
Fonte: Auditoria da dívida cidadã – 2018. 
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Gráfico 11. Orçamento Federal Fiscal (Fiscal e Seguridade Social) 

Executado (Pago) em 2013 = R$ 1,783 trilhão 

 

 

Fonte: Auditoria da dívida cidadã – 2018. 
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Gráfico 12. Orçamento Federal Fiscal (Fiscal e Seguridade Social) 

Executado (Pago) em 2014 = R$ 2,168 trilhões 

 

 

Fonte: Auditoria da dívida cidadã – 2018. 
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Gráfico 13. Orçamento Federal Fiscal (Fiscal e Seguridade Social) 

Executado (Pago) em 2015 = R$ 1,268 trilhão 

 

Fonte: Auditoria da dívida cidadã – 2018. 

 


