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Resumo 

Durante o século XIX, para financiar a atividade econômica, era comum as jovens nações 

captarem empréstimos no exterior com pagamento em moeda estrangeira. A prática, chamada de 

“Pecado Original” era comum no regime do padrão ouro e objetivava garantir aos credores 

segurança num mercado financeiro ainda em desenvolvimento, que não oferecia instrumentos de 

proteção contra a flutuação de moedas não lastreadas e para casos de mercado secundário pouco 

desenvolvido no país devedor. A prática de fornecer empréstimos com serviço em moeda 

estrangeira perdura pelo século XX com notável estabilidade, haja vista a retomada do sistema de 

câmbio fixo (Padrão Dólar-Ouro) durante o Fordismo. Neste período, protegidos pela estabilidade 

cambial, os países em desenvolvimento fizeram uso da prática de “rolagem da dívida” para 

cumprir suas obrigações e obter recursos para custear o crescimento de suas economias. O Brasil 

foi um bom exemplo desta prática. A crise da década de 1970, porém, põe fim ao regime de 

câmbio fixo. Com a flutuação das moedas estrangeiras, as taxas de juros internacionais tornam-se 

mais voláteis, colocando em risco todos os países em desenvolvimento que fizeram uso da 

estratégia de “rolagem da dívida” nas décadas anteriores. Em 1979, a elevação das taxas de juros 

internacionais arremessa a América Latina, em particular, numa crise de grandes proporções. Com 

a dívida atingindo um patamar considerado impagável, o México decreta moratória em 1982, o 

que cessa o fluxo de empréstimos para o subcontinente. Para administrar a crise, o FMI propõe 

em 1982 o pagamento integral dos débitos através do saldo nas balanças comerciais dos países 

endividados, a ser obtido com a desvalorização cambial. Ao longo da década de 1980, a crise 

latino-americana se aprofunda, com hiperinflação e recessão. Em 1985, no Plano Baker, o FMI 

reforça sua posição de 1982, sugerindo, porém, uma elevação dos empréstimos para reduzir a 

transferência líquida de divisas e, assim, custear o desenvolvimento. O Brasil adota planos 

econômicos heterodoxos que resultam em fracasso e, em 1987, decreta a moratória parcial de sua 

dívida. O Plano Baker fracassa e, em 1989, o FMI lança o Plano Brady, que pressupunha a 

securitização das dívidas e a redução do principal, apropriando-se de parte do desconto então 

praticado no mercado secundário. Com estas medidas, o FMI abria uma brecha para que os países 

endividados troquem suas dívidas em moeda estrangeira por títulos a serem pagos em moedas 

locais. O motivo que leva a esta mudança de postura está relacionado à própria transformação 

sistêmica da Economia Mundo, além da evolução dos mercados secundários e da emergência da 

doutrina Neoliberal a nortear as novas diretrizes do Fundo. Em 2005, após renegociar sua dívida e 

fazendo uso da possibilidade aberta como Plano Brady, o Brasil emite títulos no exterior com 

pagamento em Reais, rompendo com a cláusula secular do “Pecado Original”. 
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Abstract 

During the XIX century, it was very common for nations worldwide to raise debt 

internationally with payments due in foreign currency to finance economic activity. This 

practice, known as “original sin”, was common during the gold standard period, and aimed at 

ensuring safety to creditors in a financial market yet in development, with a lack of protection 

instruments against the floating of the unbacked currencies and for cases of an undeveloped 

secondary market in the debtor country. This practice of providing loans in foreign currency 

endures throughout the entire XX century with remarkable stability, given the recapture of the 

fixed exchange rate system (dollar-gold standard) during the Fordism. In said period, 

protected by exchange rate stability, developing countries made use of a practice called “debt 

rollover” to fulfill its obligations and raise funds to sustain its economies´ development. 

Brazil is a good example of this practice. The 1970 crisis puts an end to the fixed exchange 

rate system though. With foreign currencies fluctuation, international interest rates became 

more volatile, endangering all developing countries that used the debt rollover strategy at 

previous decades. In 1979, the rise in international interest rates puts Latin America in full-

blown crisis. With its debt reaching a level considered priceless, Mexico defaults in 1982, 

ceasing the flow of loan money to the whole continent. Still in 1982, in order to manage the 

crisis, the IMF proposes the full payment of debts through balance in the trade balances of 

indebted countries, achieved via exchange rate devaluation. During the decade of 1980, the 

Latin American crisis deepens, resulting in hyperinflation and recession. In 1985 with the 

Baker plan, the IMF reinforces its position, but this time suggesting a rise in loans to reduce 

the net transfer of foreign currency and thus support development. Brazil adopts heterodox 

economic plans that with frustrating results and, in 1987, partially defaults its debt. The Baker 

plan fails and, in 1989, the IMF launches the Brady Plan, which involved the securitization of 

the debt and reduction of principal, appropriating part of the discount then practiced in the 

secondary market. With these measures, the IMF creates a loophole for indebted countries to 

switch its foreign currencies debts for bonds to be paid in local currency. The reason leading 

to this behavior change is not only connected to the very transformation of systemic world 

economy itself, but also to the evolution of secondary markets and the surge of the neoliberal 

doctrine guiding the fund´s new guidelines. In 2005, after renegotiating its debt and using the 

open possibility with the Brady Plan, Brazil issues bonds overseas with payment in Brazilian 

Reais, breaking the secular clause of the “original sin”. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Em setembro de 2005, ocorria um ponto de inflexão na história do endividamento externo 

brasileiro. O BRL 2016 era o primeiro título da dívida denominado em Reais emitido 

diretamente no mercado internacional. Independente dos desdobramentos externos, a emissão 

deste papel simbolizou o rompimento de um paradigma de quase dois séculos para o Brasil. 

Uma parcela do pagamento da dívida junto a credores estrangeiros seria, a partir de então, em 

moeda nacional. 

As condições que levaram à emissão deste título no exterior remontam ao ano de 1989, 

quando, após quase uma década da chamada Crise da Dívida do Terceiro Mundo, o FMI 

apresenta o Plano Brady, um Plano para a administração das dívidas dos países em 

desenvolvimento que previa a redução do valor destas, a emissão de novos títulos lastreados 

pelo Fundo e, dentre outras coisas, abria caminho para a flexibilização de uma cláusula, até 

então, praticamente “pétrea”: a obtenção de empréstimos em moeda estrangeira, também 

chamada “Pecado Original”.  

Durante mais de um século, o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, para 

financiar seus projetos internos, via-se obrigado a aceitar empréstimos com serviços em 

moeda estrangeira. Por parte dos emprestadores, ao longo do século, nada era feito para 

flexibilizar esta cláusula. No entanto, em 1989 surge a brecha. 

O Plano Brady, lançado em 1989, surpreende quando analisado no contexto histórico. Durante 

toda a década de 1980, diversos países em desenvolvimento apresentavam dificuldades 

extremas em cumprir o serviço de suas dívidas. Uma seqüência considerável de acordos era 

proposta ano a ano, buscando melhores condições para os países devedores. O FMI, porém, 

mantinha-se irredutível quando o assunto era o valor das dívidas e a moeda de pagamento dos 

empréstimos.  

Em 1985, o mesmo FMI lançara o Plano Baker, um conjunto de propostas voltadas também à 

administração das dívidas dos países em desenvolvimento. O Plano insistia nas mesmas bases 

já definidas pelo FMI e tentadas, sem sucesso junto aos países devedores, desde 1982.  

Entendemos o Plano Baker e o Plano Brady dentro do contexto das recomendações 

estrangeiras propostas por nações credoras, entidades privadas ou órgãos supranacionais à 
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economia brasileira e demais nações endividadas por ocasião da tomada de empréstimos no 

exterior. São, assim, dois exemplares de uma longa lista de recomendações que remontam ao 

início do século XIX e que perduram por todo o século XX. 

Ambos os Planos foram apresentados num mesmo contexto de crise, onde as economias em 

desenvolvimento, Brasil como um bom exemplo, apresentavam dificuldades em honrar seus 

compromissos anteriores junto aos credores internacionais. A crise da dívida, como ficou 

conhecida, tem sua origem numa crise sistêmica dos anos 1970, que resultara em elevação dos 

juros internacionais ao final da década. Tendo suas dívidas firmadas em moedas estrangeiras, 

diversas nações em desenvolvimento vêem seus passivos se multiplicarem na década 

seguinte.  

Com o calote mexicano em 1982, e temendo a generalização da prática, o FMI estabelece uma 

estratégia para administração das dívidas que implicava em pesados sacrifícios aos países 

devedores. Após uma seqüência de acordos alinhavados segundo o pensamento Ortodoxo 

Liberal1 nos anos seguintes, e que resultaram no agravamento da crise, o Secretário do 

Tesouro dos Estados Unidos propõe, em 1985, um conjunto de propostas que seria chamado 

Plano Baker. Voltado para promover o crescimento econômico dos países endividados, no 

entanto, o Plano não resulta em redução das dívidas nem em redução dos riscos aos 

investidores. Diante da permanência do fracasso, em 1989, o novo Secretário do Tesouro dos 

Estados Unidos propõe um novo conjunto de medidas. Denominado Plano Brady. Este novo 

conjunto abriu brechas para a redução das dívidas e das taxas de juros embutidas. O resultado 

foi um relativo e lento sucesso, com negociações se prolongando ao longo dos anos 1990 e 

2000.   

Quando analisadas em comparação, saltam à vista algumas diferenças fundamentais entre as 

propostas do Plano Baker e as propostas do Plano Brady. Diferenças ainda mais relevantes 

quando se considera a proximidade de datas e de contexto internacional em que se inserem. 

As propostas do Plano Baker partiram de um diagnóstico segundo o qual os países 

endividados encontravam dificuldades para quitar suas obrigações junto aos credores em 

virtude da fraqueza de suas economias. Promover o crescimento econômico parecia, assim, o 

remédio correto a ser prescrevido. A receita seguia o corolário da ortodoxia liberal para 

                                                 
1 Por “Ortodoxia Liberal”, ou simplificado “Ortodoxia”, adotamos o conceito de “Liberalismo” adotado por 

SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 347.   
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promover tal crescimento. Redução dos gastos do governo, controle inflacionário e abertura 

econômica estavam na pauta proposta. Por sua vez, o Plano Brady parecia compreender as 

dívidas como causas das dificuldades econômicas das nações endividadas. Assim, garantir o 

pagamento das obrigações junto aos credores, implicava em reduzir o montante da dívida ou o 

serviço destas.  

Negociações voltadas para a redução do tamanho das dívidas, redução das taxas de juros e 

troca de dívidas contratuais por títulos emitidos pelo governo ocorreram em decorrência das 

propostas do Plano Brady nos anos 1990 e 2000. Mais representativo ainda, consideramos a 

possibilidade, aberta pelo plano, da conversão da dívida a ser paga em moeda estrangeira por 

dívida paga em moeda local.   

Visto por este prisma, as propostas contidas no Plano Baker e no Plano Brady são bastante 

diferentes, não obstante uma diferença de pouco mais de 40 meses separando ambas. O 

porquê desta mudança é o gancho desta Dissertação. Buscamos compreender o que teria 

motivado mudança tão drástica nas políticas recomendadas pelo FMI e pelos EUA aos países 

em desenvolvimento. 

Dentre as diferenças nas propostas do Plano Baker e do Plano Brady, consideramos a mais 

interessante justamente o incentivo à renegociação no intuito de converter dívida externa 

contratual em títulos emitidos pelo Governo e negociáveis no mercado secundário. Em 

decorrência desta possibilidade, alguns títulos com valor de face em moeda estrangeira 

poderiam ser recomprados e, mais tarde, substituídos por títulos com valor expresso em 

moeda local. Por que esta mudança em particular teria ocorrido de um plano para outro? O 

que teria mudado no âmbito internacional nos quatro anos que separam as duas propostas de 

modo a possibilitar tal mudança de postura? 

A obrigação do pagamento das dívidas em moeda estrangeira é descrita por Eichengreen e 

Hausmann (1999) como o “Pecado Original”. Um legítimo flagelo a atingir economias frágeis 

obrigando-as a pagar empréstimos numa moeda sobre a qual não possui o domínio da 

emissão, nem do valor no mercado. O “Pecado Original”, tal como descrito por Hausmann, no 

entanto, remonta à outra época, a outro momento histórico. Mais precisamente, ao contexto do 

Padrão-Ouro, no século XIX. O Brasil, em particular, assume dívidas em moeda estrangeira 

desde o século XIX. Como que uma norma comum a este contexto em especial era ainda vista 
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como normal, em 1985? O que explica a perenidade de uma norma que teve sua origem num 

panorama que já não existia mais? 

Assim, o estudo da real dimensão da flexibilização possibilitada com o Plano Brady nos leva 

ao estudo do “Pecado Original”, do momento de sua origem e do porquê de sua perenidade. O 

presente trabalho, desta forma, retoma o século XIX para entender como se criou a cláusula 

do “Pecado Original” e especular porque esta seria mantida até o final do século XX.  

A dívida brasileira junto a credores internacionais notabilizou-se, desde o século XIX, por ser 

contraída em moeda estrangeira. Ainda que durante o século XX, tenhamos desenvolvido 

outros mecanismos de obter crédito, como os títulos da dívida interna, a obtenção de 

empréstimos em moeda estrangeira foi, e ainda é, muito comum, sobretudo nos anos que 

antecederam a Crise da Dívida, na década de 1970. 

Responder como a cláusula do Padrão-Ouro manteve-se presente por tanto tempo e porque, 

em 1989, não antes, teria sido flexibilizada, implica em entender os mecanismos que a 

criaram e os eventos que levaram ao seu rompimento. 

Nossa abordagem parte da percepção do papel periférico do Brasil na Economia Mundo. 

Ainda que a economia mundial tenha evoluído muito, o tratamento dado às Economias 

periféricas sofreu poucas alterações o século XIX. É de surpreender a mudança possibilitada 

pelo Plano Brady, no sentido que subverte uma ordem secular.  

Nosso exercício encampa a análise factual, com a comparação das propostas contidas no 

Plano Baker e do Plano Brady, e uma análise conjuntural, onde se inserem as recomendações 

num escopo temporal mais amplo, com a análise da origem do “Pecado Original” no século 

XIX e sua perpetuidade no século XX. Para fins de entendimento, procuramos seguir uma 

ordem de linearidade histórica no texto. Neste intuito, a dívida externa brasileira, desde o 

século XIX, assume o papel de fio condutor desta dissertação e, a partir de seu estudo, são 

feitas as devidas análises dos conceitos correlatos. 

A pergunta que norteia este trabalho pode ser assim definida: sabendo que somente 40 meses 

separam o Plano Baker do Plano Brady, quais fatores levaram o FMI à mudança de postura, e 

por que somente naquele momento, e não antes, abria-se a possibilidade ao Brasil de 

rompimento do “Pecado Original”? 
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Responder a esta pergunta exigiu um esforço de pesquisa sobre a definição e sobre o contexto 

histórico em que se desenvolveu o “Pecado Original”, sobre o desenvolvimento da dívida 

externa brasileira e sobre o contexto histórico que envolveu o Plano Baker e o Plano Brady. 

Ao final, temos um acompanhamento de quase 170 anos de História Econômica brasileira, e 

uma reflexão sobre a inserção da Economia Brasileira no contexto da Economia Mundo. 

A dissertação divide-se em duas partes, acompanhando a história da dívida externa brasileira. 

A Primeira Parte consiste majoritariamente numa análise sobre o “Pecado Original”. Nela, 

objetivamos apresentar o conceito, tal qual definido por Eichengreen e Hassmann, e 

evidenciar como este representou um risco perene de crise para o Brasil. Para tanto, 

procuramos contextualizar o “Pecado Original” temporalmente e estudar suas implicações ao 

longo da História. Também procuramos aplicar os conceitos do “Pecado Original” ao caso 

brasileiro e entender como nossa dívida externa foi construída desde o século XIX sob este 

paradigma. Antes, uma obrigatória etapa de definições fez-se necessária.  

Esta Primeira Parte divide-se em dois capítulos. O primeiro de definições, com um foco 

amplo, e o segundo sobre a construção da dívida externa brasileira ao longo da História, tendo 

o “Pecado Original” como foco mais específico.  

A Segunda Parte da dissertação concentra-se na análise da Crise da Dívida Externa que teria 

levado ao Plano Baker e ao Plano Brady. Nela, procuramos entender as diferenças entre os 

planos e responder o que teria levado o FMI a mudar de postura. Para a análise, nos propomos 

a fazer um estudo histórico da Crise da Dívida do Terceiro Mundo, partindo do escopo 

estrutural para o plano conjuntural e, por fim, para a análise factual, precisamente sobre o 

caso das negociações brasileiras no período.  

Esta Segunda Parte, mais longa que a primeira, também se divide em dois capítulos. No 

primeiro, estudamos a Crise da Dívida do Terceiro Mundo e como esta teria se agravado, com 

diferentes graus de aproximação, com foco especial no caso brasileiro, até a proposta do 

Plano Baker. O segundo capítulo, também com diferentes graus de aproximação, aborda o 

fracasso do Plano Baker, o agravamento da crise no Brasil e a escalada que teria levado o FMI 

a propor o Plano Brady. Ao final faremos uma breve descrição do desenrolar das negociações 

brasileiras posteriores a 1989.  
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Parte I – O Pecado Original 
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Capítulo 1: Definições e Reflexões preliminares 
 

Nesta primeira seção do texto, procuramos introduzir alguns conceitos que serão retomados a 

todo o momento ao longo deste trabalho. Assim, ocupamos as páginas iniciais com algumas 

definições e reflexões sobre três tópicos que, embora pareçam, a uma primeira vista, concisos, 

implicam em discussões e conceituações importantes para compreender a trajetória da dívida 

externa brasileira, o real papel do Brasil na Economia Mundo e todo o contexto histórico em 

que recomendações como o Plano Baker e o Plano Brady estão inseridos.  

O objetivo é mostrar que ambas as propostas enquadram-se, num contexto mais amplo, no 

conjunto de recomendações estrangeiras ao Brasil por ocasião de fornecimento de 

empréstimos estrangeiros, e que esta prática está relacionada à condição do Brasil como país 

periférico. 

A cláusula dos empréstimos com serviços em moeda estrangeira, problema descrito com 

“Pecado Original” por Eichengrenn e Hausmann (1999) estaria presente desde o primeiro 

momento na História Econômica do Brasil. Na Seção sobre o “Pecado Original”, é feito um 

exercício sobre o porquê desta preponderância. Propomos que esta cláusula remonta às 

condições da economia internacional nas primeiras décadas do século XIX, período em que 

não havia instrumento de proteção cambial (como os instrumentos de Hedge atuais) 

desenvolvidos. Naquela ocasião, propunha-se o lastro das moedas como forma de mitigar o 

risco dos credores e facilitar o pagamento por parte das nações devedoras. O contexto da 

época diz muito sobre o formato que nossa dívida junto a credores internacionais viria a 

assumir. 

 

 

1.1 Recomendações estrangeiras 

Podemos definir o conjunto de normas propostas pelo “comitê de assessoramento” 

implantado pelo FMI no contexto da renegociação da dívida em 1982, o grupo de propostas 

conhecido como Plano Baker (1985), o Plano Brady (1989) e o Consenso de Washington 

(também 1989) como “recomendações estrangeiras” na década de 1980. 
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A ocorrência destas recomendações não era novidade. Desde o século XIX, o Brasil, país 

periférico da economia mundial, é alvo de sugestões econômicas promovidas por missões 

especiais a mando de credores privados, comitês e/ou entidades supranacionais, sempre num 

contexto de refinanciamento das dívidas ou de pagamento de juros referentes a créditos 

obtidos no exterior.  

Embora bastante diversas no tocante às suas propostas, podemos considerar que, no geral, as 

recomendações estrangeiras representavam, acima de tudo, os interesses das nações credoras e 

de agentes privados e conceitos econômicos tomados como “leis”, ainda que sejam, na 

verdade, opiniões unilaterais, impregnadas de ideologia.  

Cabe aqui definir o que pretendemos por “recomendações estrangeiras” sobre as políticas 

econômicas. Enquadramos neste rótulo aquelas propostas formais originadas por missões de 

países estrangeiros, com o claro intuito de interferir na política econômica brasileira. 

Entendemos que influências ideológicas não pertencem ao rol aqui definido de 

recomendações estrangeiras, dado que nem sempre refletem o pensamento dominante do 

governo do dito país estrangeiro, nem denotam “sugestões” formais. Um claro exemplo seria 

o pensamento socialista. Ainda que este tenha tido influência na política proposta por João 

Goulart em 1963, não podemos dizer que suas metas eram fruto de recomendações explícitas 

de qualquer governo estrangeiro com influência econômica sobre o Brasil. 

Diferentemente, pressões políticas ou militares de outras nações ao Brasil podem ser 

subentendidas, e sejam feitas todas as adaptações, como “recomendações estrangeiras”, dado 

que representam os interesses de outro Estado e o modo como estes interesses fizeram-se 

influentes no Brasil, ainda que não signifiquem um documento expedido com o intuito de 

orientar outra nação. A ausência de formalização, no entanto, torna a análise deste tipo de 

influência algo subjetivo. Como exemplo, temos o Bill Aberdeen, ato mais militar que 

econômico que, promulgado em 1845 pela Inglaterra com o claro intuito de eliminar a 

escravidão na América, exerceu forte influência na política brasileira, a ponto de se promulgar 

em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, abolindo o tráfico negreiro no território nacional.  

Ainda que as recomendações estrangeiras sejam um material de estudo bem definido na 

História Econômica Brasileira, com documentos emitidos por missões estrangeiras ou cartas 

de intenções do FMI a toda a América Latina, vários tipos de influências estrangeiras se 

fazem sentir em nossa política econômica sem que nenhuma “recomendação” formal ou 
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pressão militar e política nos tenha sido endereçada.  Incluo nesta característica de 

recomendações subentendidas o processo que levou ao fim do Estado Novo e à 

redemocratização em 1945, quando o Brasil, aliado às democracias ocidentais, não poderia 

ostentar uma ditadura tal quais as derrotadas na Segunda Guerra Mundial ou as alinhadas à 

antiga URSS.  

Assim, restringimos o espectro das “recomendações estrangeiras sobre as políticas 

econômicas”, às recomendações formalizadas, feitas por missões ou órgãos internacionais ao 

Brasil, num contexto, sobretudo, de empréstimos de divisas que, grosso modo, visavam 

enquadrar nossa economia num certo padrão internacional. Tais recomendações estrangeiras 

para nossa economia remontam ao surgimento do Brasil enquanto país independente, já no 

século XIX. Fazem parte, portanto, de um grupo muito mais amplo, que inclui também as 

chamadas missões de Money Doctors nas primeiras décadas do século XX2 e outras propostas 

do FMI no pós-guerra. Em comum, todas possuem as características de indicarem um 

conjunto de políticas econômicas tidas como saudáveis, as quais o Brasil deveria se enquadrar 

para estar apto a receber empréstimos estrangeiros.  

No escopo destas recomendações, ao longo destes dois séculos, percebemos a persistência de 

algumas cláusulas ligadas à Ortodoxia Liberal , aqui subentendida como um conjunto de 

políticas liberalizantes, com forte incentivo à iniciativa privada, livre fluxo de capitais, 

abertura econômica e redução do tamanho do Estado3.  

Dentre as recomendações propostas ao longo da história, algumas permanecem pétreas, como 

a valorização da iniciativa privada, a garantia ao direito de propriedade, a exigência de 

superávit em transações correntes e a redução dos gastos do Estado. Outras recomendações, 

como a adesão ao Padrão-Ouro (que perdura até a década de 1930, ainda que este já estivesse 

em desuso dez anos antes) e a criação de um banco central independente (algo que só será 

excluído das recomendações na década de 1960, com a criação do BACEN) perderam o 

sentido com as transformações da economia mundial ao longo do tempo.  

Neste sentido, chama a atenção o ocorrido com uma cláusula específica que se manteve 

intocada por quase dois séculos. Desde os primeiros empréstimos obtidos pelo Brasil, ainda 

no século XIX, passando por todas as negociações para alongamento da dívida, obtenção de 
                                                 
2 Missões Montagu em 1924 e Missão Niemeyer em 1931, descritas em ABREU e LOUREIRO, Palatable 

Foreign Control, 2011. 
3 SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 347.   
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novos empréstimos, redução dos juros ou concessões de empréstimos-ponte, sempre se teve 

como natural a obtenção de empréstimo com pagamento em moeda estrangeira.  

Esta cláusula apresentou notável perenidade, remontando ao século XIX e perdurando até a 

década de 1980. O Plano Brady, em 1989 não chega a tocar nesta cláusula nomeadamente, 

mas abre pressupostos para sua flexibilização. Reconhecemos uma ruptura nesta proposta,  

quando comparamos, especificamente, o Plano Baker (1985) e o Plano Brady (1989)4. Salta à 

vista que esta mudança tenha se dado num intervalo de pouco mais de três anos, e justamente 

num momento histórico em que toda a América Latina parecia afundar numa dívida 

impagável herdada de gerações anteriores.  

Acreditamos que a perenidade da cláusula de empréstimos em moeda estrangeira, em 

particular, revele muito sobre a condição do Brasil no contexto da Economia mundial, sobre o 

próprio funcionamento desta e sobre o caráter das recomendações estrangeiras ao nosso país.  

Antes de compreendermos os motivos e o momento em que se origina a cláusula do 

empréstimo com pagamento obrigatório em moeda estrangeira, cabe um breve estudo sobre os 

mecanismos da tomada de empréstimos no exterior, o que nos leva a estudar as definições de 

dívida pública. 

 

 

1.2 Dívida Pública – Noções básicas 

Os primeiros conceitos que precisam ser esclarecidos dizem respeito à própria definição de 

“público”. Para tanto, o Banco Central do Brasil oferece vasta bibliografia. No Brasil, por 

setor público, temos a administração direta, as autarquias e as fundações das três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal) e suas respectivas empresas estatais, o Banco Central 

e o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)5.  

A dívida pública, ainda segundo o Banco Central, seria toda obrigação a ser paga pelo 

governo para cobrir um déficit originado em qualquer de suas esferas. Ocorre sempre que o 

                                                 
4  SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 463 - 464. 
5  SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 101. 
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gasto de uma esfera do governo supera as receitas e faz com que esta recorra a empréstimo 

para realizar suas atividades. Segundo Silva e Medeiros, a dívida é uma “obrigação de 

determinada entidade com terceiros, gerada pela diferença entre despesas e receitas dessa 

entidade.” 6 

A diferenciação desta Dívida Pública entre Dívida Interna e Dívida Externa não é consenso 

entre os autores e constitui, por si só, em motivo para discussão entre opiniões muitas vezes 

contraditórias. 

Segundo Cruz, de forma genérica: 

A dívida externa nada mais é, numa primeira aproximação, do que uma das faces 
das relações entre a economia brasileira e aquilo que convencionalmente é 
designado por “resto do mundo”. De um ponto de vista estritamente contábil, o 
estoque da dívida externa bruta, em qualquer momento dado, é o resultado 
acumulado da parcela dos déficits em transações correntes não financiada pelo 
ingresso de capital de risco (ou por variações nas reservas internacionais). Isto 
significa que uma dívida bruta crescente, a exemplo do ocorrido no Brasil desde o 
final dos anos sessenta aos dias de hoje, é o indicador de uma sucessão de déficits 
em transações correntes (e/ou de níveis crescentes de reservas internacionais) 
financiados através de capital de empréstimo. 7  

A definição de Cruz deixa muitos aspectos em aberto. De forma mais específica, Sandroni 

define Dívida Pública Externa como:  

Somatório dos débitos de um país, garantidos por seu governo, resultantes de 
empréstimos e financiamento contraídos com residentes no exterior. Os débitos 
podem ter origem no próprio governo, em empresas privadas. Neste último caso, 
isso ocorre com aval do governo para o fornecimento das divisas que servirão às 
amortizações e ao pagamento dos juros Os residentes no exterior que forneçam os 
empréstimos e financiamento podem ser governos, entidades financeiras 
internacionais, como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, bancos 
e empresas privadas. 8  

Sobre o mesmo assunto, o Banco Central do Brasil nos apresenta uma definição ainda mais 

detalhada. Devido à variedade de detalhes que envolvem o capital adquirido através da dívida, 

é possível classificá-la sob vários prismas, sendo as principais: i) quanto à forma utilizada 

para o endividamento, e ii) quanto à origem da moeda a qual ocorrem os fluxos de 

recebimento e pagamento da dívida. 9 

                                                 
6 SILVA e MEDEIROS, “Conceitos e estatísticas da Dívida Pública”, 2009, p. 102. 
7 CRUZ, Dívida externa e Política econômica: a experiência brasileira nos anos setenta, 1984, p. 11. 
8 SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 180.  
9 Site do TESOURO NACIONAL: https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/outros/programas-de-conversao-da-

divida. 
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 Quanto à forma, a dívida pode ser contraída via emissão de títulos públicos (chamada dívida 

mobiliária) ou através de contratos negociados diretamente com os fornecedores de 

empréstimo (dívida contratual). 

A dívida Mobiliária pode se dar tanto no escopo de uma “oferta pública”, quando os títulos 

são emitidos sob a forma de leilão, quanto sob a forma “direta”, quando são emitidos títulos 

para atender a contrato específico ou determinação legal. “São exemplos de emissões diretas a 

securitização de dívidas e as emissões para fins de reforma agrária (TDA). No que diz 

respeito às emissões em “oferta pública”, estas envolvem os títulos públicos mais negociados 

no mercado, tais como as Letras Financeiras do Tesouro (LFT), as Letras do Tesouro 

Nacional (LTN) e as Notas do Tesouro Nacional (NTN)”.10 

A dívida contratual, por sua vez, é adquirida via negociação direta com fornecedores de 

crédito, geralmente organizações multilaterais como o “Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, com agências governamentais, como o Japan Bank For 

International Cooperation e o KfW, e com bancos privados” 11. 

Como apontado, podemos também classificar a dívida em relação à origem da moeda na qual 

ocorrem seus fluxos de recebimento e pagamento – e este é o assunto que particularmente nos 

interessa.  Há duas maneiras de classificar a dívida em relação à origem da moeda. Segundo 

Aline Diegues B. Silva e Otávio Ladeira de Medeiros, em “Dívida Pública: a experiência 

Brasileira”, livro divulgado pelo Banco Central do Brasil:   

Quanto à origem, a dívida pode ser classificada em interna ou externa. A 
experiência internacional tem demonstrado ser possível classificar a dívida de duas 
formas distintas, variando em função dos riscos considerados relevantes para o 
gestor da dívida, dentre outros fatores. Em países com histórico de crises em seu 
balanço de pagamentos, o critério que melhor capturaria os riscos associados à 
dívida é o referente à moeda utilizada para negociação do título. Nesse caso, seria 
classificada como dívida interna aquela denominada na moeda corrente do país e 
como dívida externa aquela denominada em outras moedas que não a moeda 
corrente. Por esse critério, percebe-se melhor a pressão do fluxo gerado por uma 
dívida, ao longo do tempo, sobre o balanço de pagamentos, bem como os riscos 
inerentes a uma possível crise cambial. Essa é a forma de classificação atualmente 
utilizada pelo Brasil.12 

Temos aqui uma clara diferença de entendimento sobre o que é a Dívida Pública Externa. 

Silva e Medeiros, no livro avalizado pelo BACEN definem a dívida externa como aquela 

                                                 
10 SILVA e MEDEIROS, “Conceitos e estatísticas da Dívida Pública”, 2009, p. 105. 
11 Site do TESOURO NACIONAL: https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/outros/programas-de-conversao-da-

divida. 
12 SILVA e MEDEIROS, “Conceitos e estatísticas da Dívida Pública”, 2009, p. 104. 
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contraída em moeda estrangeira, independente da nacionalidade do credor. Sandroni, por sua 

vez, vê como Dívida Pública Externa aquela adquirida junto a credores não residentes no país, 

independente da moeda em que a dívida deva ser paga.  

Esta diferença de definição é crucial para o andamento do trabalho e entendimento correto das 

fontes de pesquisa. O padrão internacional é aquele seguido por Sandroni. Segundo Silva e 

Medeiros:   

Outro critério possível é considerar como dívida interna aquela que está em poder 
dos residentes no país e como externa aquela em poder dos não-residentes. Essa 
classificação é mais interessante para países que possuem livre fluxo de capitais, 
assumindo que o investidor não residente tem comportamento diferente do 
residente. Assim, títulos denominados em moeda local, mas possuídos por não 
residentes, seriam considerados dívida externa, e títulos denominados em moeda 
estrangeira detidos por residentes seriam considerados dívida interna. Esse segundo 
critério é o proposto pelo FMI para divulgação das estatísticas de dívida dos países, 
não obstante a existência de dificuldades em conseguir, com as centrais de 
liquidação e custódia, notadamente as internacionais, informações sobre os 
detentores finais dos títulos da dívida pública, o que poderia reduzir a qualidade da 
estatística gerada.13 

Refinando a definição sobre Dívida Pública Externa, Sandroni ainda acrescenta:  

A dívida externa registra apenas aqueles empréstimos e financiamento cujo prazo de 
vencimento é superior a um ano, os recursos cujo prazo de vencimento é inferior a 
um ano - os capitais de curto prazo, - não são registrados no montante da dívida 
externa. A dívida externa pode ser considerada dívida externa bruta quando dela não 
são subtraídas as reservas, e dívida externa líquida, quando resultante da dívida 
externa bruta menos as reservas.14 

Notadamente, embora a percepção da Dívida Pública como aquela de longo prazo seja 

consenso, também na definição da Dívida Pública Externa Líquida há divergências. Para Silva 

e Medeiros, no seu livro publicado pelo BACEN:  

O conceito de dívida pública, assim como os demais conceitos fiscais, pode ser 
representado de diferentes modos, sendo as mais comuns a dívida bruta (que 
considera apenas os passivos do governo) e a dívida líquida (que desconta dos 
passivos os ativos que o governo possui). A Dívida Líquida do Setor Público 
(DLSP) refere-se ao total das obrigações do setor público não financeiro deduzido 
dos seus ativos financeiros junto aos agentes privados não financeiros e aos agentes 
financeiros, públicos e privados. No caso brasileiro, é importante mencionar que, 
diferentemente de outros países, o conceito de dívida líquida considera os ativos e os 
passivos financeiros do Banco Central, incluindo, dentre outros itens, as reservas 
internacionais (ativo) e a base monetária (passivo). 15 

                                                 
13 SILVA e MEDEIROS, “Conceitos e estatísticas da Dívida Pública”, 2009, p. 104. 
14 SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 180.  
15 SILVA e MEDEIROS, “Conceitos e estatísticas da Dívida Pública”, 2009, p. 105. 
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Para efeitos deste trabalho, tendo em vista se tratar da definição oficial adotada no Brasil, 

vamos considerar por Dívida Pública Externa o conceito adotado pelo BACEN, ou seja, 

aquela dívida de longo prazo contraída em moeda estrangeira, independente da nacionalidade 

do credor.  Por sua vez, dívida contraída em moeda nacional será definida como Dívida 

Pública Interna. Por Dívida Pública Externa Líquida, entenderemos a Dívida Externa reduzida 

das Reservas Internacionais e da Base monetária, também tal qual a definição do Órgão 

oficial. 

Assim, segundo a definição do próprio Banco Central, após classificar a Dívida Pública 

quanto à forma e à origem é possível subdividi-la em Dívida Pública Mobiliária Federal 

Interna (DPMFi), Dívida Pública Mobiliária Federal Externa (DPMFe), Dívida Pública 

Contratual Interna (DPCFi) e Dívida Pública Contratual Federal Externa (DPCFe).  

Nosso foco, aqui é a Dívida Externa (dívida contraída em moeda estrangeira). Conforme 

vimos, esta pode ser Mobiliária ou Contratual. Segundo Silva e Medeiros16, atualmente, toda 

dívida contratual de responsabilidade do Tesouro Nacional refere-se exclusivamente à dívida 

externa (DPCFe). A Dívida Interna eventualmente contraída de forma contratual foi 

inteiramente securitizada ao longo dos anos e passou a ser classificada como parte da Dívida 

Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi).  

Há ainda a dívida Pública Mobiliária Externa. Segundo Silva e Medeiros17, esta pode ser 

classificada em dois grandes grupos: i) dívida renegociada e ii) novas emissões. 

Por Dívida Mobiliária Externa Renegociada temos títulos emitidos no âmbito dos programas 

de renegociação da dívida externa, tais como o BIB, o IDU e os Brady Bonds, títulos emitidos 

pelo Tesouro Nacional nos anos 1990. 

No grupo das Novas Emissões da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa estão os títulos 

emitidos em ofertas públicas após finalizado o processo de renegociação da dívida externa, 

justamente quando o Brasil voltou a acessar o mercado internacional, voltaremos a este ponto 

mais adiante. 

Chegamos, assim, à definição de que dívida em moeda estrangeira é Dívida Pública Externa, 

seja ela mobiliária ou contratual. Se hoje as diferentes variedades da dívida são opções ao 

                                                 
16 SILVA e MEDEIROS, “Conceitos e estatísticas da Dívida Pública”, 2009, p. 105. 
17 SILVA e MEDEIROS, “Conceitos e estatísticas da Dívida Pública”, 2009, p. 105. 
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governo brasileiro, que pode escolher entre emitir títulos no exterior com pagamento em 

moeda nacional ou estrangeira, ou ainda obter empréstimos no exterior via contratos, noutros 

tempos, só havia um modo de acessar o capital internacional. 

O Brasil, como nação periférica, durante todo o século XIX somente poderia obter 

empréstimos internacionais em moeda estrangeira18, contraindo dívida externa – havia uma 

outra opção similar que seria lastrear a própria moeda segundo as normas do Padrão-Ouro. 

Mesmo no século XX, até a década de 1980, a única forma de acessar o capital internacional 

para financiar sua atividade econômica era através da submissão à cláusula do empréstimo em 

moeda estrangeira. E para cada empréstimo, uma cartilha com normas era imposta pelas 

instituições credoras.  

A cláusula, só flexibilizada a partir de 1989, impunha ao Brasil a obrigação de pagar suas 

dívidas numa moeda que não dispunha e com uma taxa de câmbio sobre a qual não tinha 

controle. Mais que uma necessidade do sistema financeiro internacional até o final da década 

de 1980, porém, estas condições implicavam na combinação de costumes e normas muitas 

vezes originários de motivos até já inexistentes, mas que se perpetuaram como num path 

dependence.  

A cláusula dos empréstimos que assegura o pagamento da dívida em moeda estrangeira ao 

tomador do empréstimo insere-se num contexto específico do século XIX e se torna corolário, 

independente das mudanças na economia mundial.  

 

 

1.3 Centro, Periferia e Economia Mundo  

A existência de recomendações atreladas a empréstimos promovidas por nações credoras ao 

Brasil no intuito de garantir o devido pagamento dos serviços das dívidas reflete nosso caráter 

periférico na economia mundial. As recomendações, ao longo de nossa história, grosso modo, 

                                                 
18  BOUÇAS, História da dívida externa, 1950, p. 58. 
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denotam uma posição de subserviência do Brasil perante nações desenvolvidas, numa clara 

relação centro-periferia inserido no contexto da divisão internacional do trabalho19. 

Não é o intuito deste trabalho discutir a dicotomia “desenvolvimento e subdesenvolvimento”,  

mas em virtude da pertinência do tema, não podemos deixar de dedicar algumas linhas ao 

assunto. 

Para discutir o tema, faremos uso da definição proposta por Furtado. No livro 

“Desenvolvimento e Subdesenvolvimento”, encontramos: 

“O processo de desenvolvimento se realiza seja através de combinações novas dos 
fatores existentes, ao nível da técnica conhecida, seja através da introdução de 
inovações técnicas. Numa simplificação teórica se pode admitir como sendo 
plenamente desenvolvidas, num momento dado, aquelas regiões em que, não 
havendo desocupação de fatores, só é possível aumentar a produtividade (a produção 
real per capita) introduzindo novas técnicas. Por outro lado, as regiões cuja 
produtividade aumenta ou poderia aumentar pela simples implantação das técnicas 
já conhecidas são consideradas em graus diversos de subdesenvolvimento. O 
crescimento de uma economia desenvolvida é, portanto, principalmente, um 
problema de acumulação de novos conhecimentos científicos e de progressos na 
aplicação tecnológica desses conhecimentos. O crescimento das economias 
subdesenvolvidas é, sobretudo, um processo de assimilação da técnica prevalecente 
na época.”20 

Também em Furtado, mas no livro “O Mito do desenvolvimento”, temos um detalhamento 

maior desta percepção: 

“A nossa hipótese central é a seguinte: o ponto de origem do subdesenvolvimento 
são os aumentos de produtividade do trabalho engendrados pela simples realocação 
dos recursos visando a obter ventagens comparativas estáticas no comércio 
internacional.  O progresso técnico – tanto sob a forma de adoção de métodos 
produtivos mais eficientes como sob a forma de introdução de novos produtos 
destinados ao consumo – e a correspondente aceleração do processo de acumulação 
(ocorridos principalmente na Inglaterra durante o século antes referido) permitiram 
que em outras áreas crescesse significativamente a produtividade do trabalho, como 
fruto da especialização geográfica. Este último tipo de incremento de produtividade 
pode ter lugar sem modificações maiores nas técnicas de produção, como ocorreu 
nas regiões especializadas em agricultura tropical, ou mediante importantes avanços 
técnicos no quadro de “enclaves” como foi o caso daquelas regiões que se 
especializaram na exportação de matérias primas minerais”. 21 

Ao contrário do que possa parecer numa primeira aproximação, porém, para Furtado, o 

subdesenvolvimento não seria uma etapa obrigatória para se atingir o desenvolvimento 

                                                 
19   Os termos “Centro” e “Periferia” foram amplamente usados nos anos 1950, por influência da CEPAL. Nas 

décadas seguintes, foram substituídos pelos termos “desenvolvimento” e “subdesenvolvimento”. O presente 
trabalho não pretende entrar na discussão semântica entre uma definição ou outra, fazendo livre uso de ambas 
sem uma diferenciação específica. 

20   FURTADO, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 1965, p. 88. 
21   FURTADO, O mito do desenvolvimento econômico, 1974, p. 78.  
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econômico. Mas do que condições subsequentes, Furtado propõe que desenvolvimento e 

subdesenvolvimento são, acima de tudo, situações opostas, mas com elevado grau de 

causalidade.  

“(...) o subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária do processo de 
formação das economias capitalistas modernas. É em si, um processo particular, 
resultante da penetração de empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas. O 
fenômeno do subdesenvolvimento apresenta-se sob formas várias e em diferentes 
estádios. O caso mais simples é o da coexistência de empresas estrangeiras, 
produtoras de uma mercadora de exportação, com uma larga faixa de economia de 
subsistência, coexistência esta que pode perdurar, em equilíbrio estático, por longos 
períodos. O caso mais complexo – exemplo do qual nos oferece o estádio atual da 
economia brasileira – é aquele em que a economia apresenta três setores: um, 
principalmente de subsistência; outro, voltado sobretudo para as exportações, e o 
terceiro, como um núcleo industrial ligado ao mercado interno, suficientemente 
diversificado para produzir parte dos bens de capital de que necessita para seu 
próprio crescimento”. 22 

Dentro do sistema capitalista, haveria assim, obrigatoriamente, desigualdades espaciais 

criadas pela própria evolução do sistema. Nesta percepção, a existência de países/locais, 

subdesenvolvidos seria de responsabilidade dos países centrais, desenvolvidos. Para Furtado, 

só há subdesenvolvimento por que empresas capitalistas, originárias de países/locais 

desenvolvidos, penetrariam em países/locais onde predominam estruturas arcaicas.  

Os países periféricos seriam, como consequência deste processo de incorporação, 

grandemente diferenciados entre si. Podemos dizer que há diferentes graus de periferia e 

diferentes níveis de países periféricos. Voltaremos a este assunto mais à frente. Também o 

espaço no interior destes territórios seria altamente desigual.  

“Aspecto fundamental, que se pretendeu ignorar, é o fato de que os países 
periféricos foram rapidamente transformados em importadores de novos bens de 
consumo, fruto do processo de acumulação e do progresso técnico que tinha lugar no 
centro do sistema. A adoção de novos padrões de consumo seria extremamente 
irregular, dado que o excedente era apropriado por uma minoria, cujo tamanho 
relativo dependia da estrutura agrária, da abundância relativa de terras e de mão de 
obra, da importância relativa de nacionais e estrangeiros no controle do comércio e 
das finanças, do grau de autonomia da burocracia estatal e fatos similares. Em todo 
caso, os frutos dos aumentos de produtividade revertiam em benefícios de uma 
pequena minoria, razão pela qual a renda disponível ara consumo do grupo 
privilegiado cresceu de forma substancial.”23  

A existência de uma elite diminuta que procura replicar o padrão de consumo dos países 

desenvolvidos no interior dos países subdesenvolvidos faz parte da evolução econômica 

destes últimos. A este processo, Furtado deu o nome de “modernização”. Este grupo 

                                                 
22  FURTADO, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 1965, p. 184. 
23  FURTADO, O mito do desenvolvimento econômico, 1974, p. 79. 



 

 
18 

privilegiado, porém, replica padrões replica padrões sofisticados de consumo sem que no 

interior dos países subdesenvolvidos tenha ocorrido um “correspondente processo de 

acumulação de capital e progresso nos métodos produtivos.”24  

Esta percepção dialoga com o conceito de Centro e Periferia apresentado por Braudel, como 

veremos mais adiante. Na periferia do sistema, a evolução da economia não seria 

independente, ocorrendo a incorporação de padrões vistos no centro. Sema a devida evolução, 

ocorreria na periferia o solapamento dos tempos e espaços. Para Furtado, completando este 

processo que levaria ao subdesenvolvimento há o resultado da ocupação da “periferia” por 

empresas originárias de países/locais desenvolvidos. Nestes locais ocupados não haverá 

espaço para a formação de uma completa burguesia própria e independente, apenas de uma 

elite fortemente dependente do capital externo. Estes países/locais impregnados por empresas 

capitalistas estrangeiras verá, assim, florescer em seu seio uma sociedade com diversas 

distorções internas, o que resultará altamente desigual. Surgirá um país/local capitalista, 

porém subdesenvolvido.  

Chegamos ao obrigatório conceito de “Centro e Periferia”. O conceito é bastante difundido 

em diversos autores. Para este trabalho, faremos uso da obra de Braudel25. Segundo seu 

pensamento, o Capitalismo como sistema estaria em constante evolução e transformação. Sua 

expansão a nível planetário (ainda que numa grande porção deste, sem representar a 

totalidade), configuraria a chamada Economia Mundo. Nesta Economia Mundo, o sistema 

espraia-se, a partir do seu centro, de forma desigual ao longo do espaço. As relações que são 

verificadas no centro, o tempo verificado do centro do sistema, são impostos e sobrepostos na 

imensa periferia, dividida em círculos concêntricos. Retomaremos Braudel mais à frente, 

quando formos discutir o século XX à luz dos conceitos dos ciclos sistêmicos. Por hora, 

tomemos que, para efeito de fluidez do texto, ao longo do trabalho não consideraremos as 

diferenciações semânticas dos termos “desenvolvimento e subdesenvolvimento” e “centro e 

periferia”. Ainda que conceitualmente diversos, para efeito de redação, os tomaremos como 

similares. 

Como já foi dito, as recomendações estrangeiras ao longo do século XIX visavam, sobretudo, 

garantir receitas e proteger os investimentos das economias centrais, daí as exigências e 

recomendações ao Brasil (nação periférica, exportadora de matérias primas e consumidora de 

                                                 
24 FURTADO, O mito do desenvolvimento econômico, 1974, p. 84. 
25 Ver BRAUDEL, A dinâmica do Capitalismo, 1987, p. 56-61.   
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produtos originários do centro do sistema). Para podermos receber empréstimos estrangeiros, 

devíamos preencher uma série de obrigações que tornasse nossa economia menos arriscada 

aos olhos das nações centrais. Ainda que o Brasil tenha conseguido se industrializar ao longo 

do século XX e diversificar sua pauta de exportações, continuou a receber um tratamento 

dispensado às nações periféricas ao longo do século XX, tal qual ocorria no século XIX. 

Sendo a economia mundial dividida entre países periféricos e centrais durante todo o século 

XIX e boa parte do século XX, é de se compreender a perenidade de diversas cláusulas no 

interior das recomendações. Algumas, no entanto, sofreram sensível alteração com o tempo, à 

medida que ia se transformando a economia mundial.  

Dentre as recomendações que se mantiveram intactas ao longo do tempo, temos a necessidade 

de corte de gastos públicos, redução do custo do Estado e superávit nas contas públicas (claro 

interesse em garantir o pagamento das obrigações internacionais, pouco importando a “saúde” 

da economia interna). Outras sofreram forte transformação ou simplesmente deixaram de 

existir. Assim, a exigência de uma moeda corrente no Brasil atrelada ao Padrão-Ouro, 

cláusula que perdurou até as recomendações na década de 1930 (mais especificamente, esta 

cláusula é uma das principais na recomendação de Otto Niemeyer, em sua missão de Money 

Doctor ao Brasil em 193126), ou a exigência de um banco central independente (cláusula 

comum até os anos 195027) deixaram de pertencer ao grupo das recomendações com o tempo, 

sem, no entanto, alterar o perfil geral destas. 

O pagamento das dívidas em moeda estrangeira manteve-se como cláusula perene destas 

recomendações por praticamente todo o século XX. Em 1989, porém, abriu-se a possibilidade 

de flexibilização. É notável a mudança de caráter referente às exigências e sugestões contidas 

nas negociações até o Plano Baker (1985) quando comparadas às propostas do Plano Brady 

(1989). A mudança de escopo, acreditamos, revela muito sobre o verdadeiro caráter geral das 

recomendações estrangeiras ao Brasil. Por hora, podemos, seguramente, indicar que o ponto 

central das recomendações do Plano Baker não difere em sua essência do das recomendações 

de 1982, que pouco destoam do ponto central das recomendações do FMI na década de 1950, 

ou das recomendações das missões de Money Doctors na década de 1920, ou ainda das 

recomendações do século XIX. Refletem uma ordem Centro – Periferia na economia mundial, 

que permanecia petrificada. 

                                                 
26 Ver item IV em ABREU e LOUREIRO, Palatable Foreign Control,  2011. 
27 HELLEINER, “The Southern side of ‘Embedded liberalism”, 2003. 
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No geral, as recomendações, com a notável exceção do Plano Brady, impuseram uma tomada 

de empréstimos internacionais com pagamento obrigatório em moeda estrangeira. Esta 

cláusula, que pode ser vista, num primeiro momento como natural, forma óbvia de proteger a 

nação credora, acreditamos, na verdade, consistia num constructo histórico, no reflexo de um 

determinado momento que se perpetuou por mais de um século, não obstante mudanças 

internacionais tenham transformado a Economia Mundo.  

 

 

1.4 O Pecado Original   

A prática de fornecer empréstimos em moeda estrangeira sofreu forte impulso no mundo a 

partir do início do século XIX, quando do momento de consolidação da Inglaterra como 

potência industrial da economia mundial.  

A industrialização inglesa, ao despejar produtos em todo o mundo, havia intensificado o 

comércio internacional, incentivado maior fluxo de capitais entre as nações e modificado as 

relações de produção como nada antes na História.   

Se para Arrighi, o avanço inglês no início do século XIX significava um novo ciclo de 

acumulação na economia mundial, maior que o ciclo Holandês que se encerrava28, para 

Hobsbawm, a Revolução Industrial era “a formação de uma única economia mundial liberal e 

a penetração e conquista finais do mundo subdesenvolvido e não-capitalista pelo 

capitalista”29.  

Transformações decorrentes deste triunfo capitalista espalhavam-se pelo mundo. A indústria 

em pouco tempo adentraria outras nações, marcando a superação da economia mercantil. Na 

América Latina, uma onda liberal varreu os antigos impérios coloniais da Espanha e Portugal.  

Recém criados, os novos países precisavam de capital para pagar pelo processo de 

independência. Acompanhando as transformações da economia mundial, o capital atravessa o 

Oceano e aporta nas economias recém independentes da América Latina, tendo como origem 

                                                 
28 Ver ARRIGHI, O Longo Século XX: Dinheiro, Poder e as Origens do Nosso Tempo, 1996. 
29 HOBSBAWM, Da revolução industrial inglesa ao imperialismo, 1969, p. 294 
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a Inglaterra. Segundo Saes, “O primeiro grande fluxo de capital inglês para a região foi 

realizado durante a década de 1820 como forma de pagamento das independências.”30 

Junto com a autonomia nacional, nasce na América Latina a dívida externa. A título de 

exemplo, a tabela 1 abaixo mostra o volume de empréstimos originados da Inglaterra ao 

Brasil ao longo do século XIX. 

Uma análise rápida da tabela evidencia a dependência econômica do Brasil, assim como de 

outros países que haviam conquistado a independência política recentemente do capital inglês, 

para alavancar sua economia. Sem atividade econômica de relevo e sofrendo intensa crise 

política, o Brasil apresentava-se como uma nação dependente do capital estrangeiro e 

atravessa a primeira metade do século XIX sobrevivendo às custas de dívidas, sempre 

renovadas com novos empréstimos ingleses.  

Tabela 1 - Empréstimos para o Brasil no Século XIX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 SAES, Conflitos do Capital, 2008, p. 18 
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Ainda que os empréstimos tenham sido constantes, o que possibilita perceber o grau de 

dependência de nossa economia, há um ponto de virada em meados do século XIX. Como se 

pode ver na tabela, a partir de 1863, o volume de capital emprestado foi multiplicado em 

várias vezes. Segundo Saes, esta mudança de padrão se dá por dois motivos:  

(...) de um lado, as economias latinas entravam num importante momento de 
expansão, pois diante do crescimento das exportações que atraía  investimentos e 
transformações para a região as economias exportadoras demandavam uma nova 
estrutura de transporte, impulsionando o bom ferroviário na região que, por sua vez, 
incentivou a modernização sócio-econômica da América Latina com o crescimento 
de outros processos como a urbanização e, ainda que com certas restrições, a 
industrialização; de outro lado, a Europa, e em especial a Inglaterra, incorporava os 
melhoramentos tecnológicos e econômicos provenientes da fase final da primeira 
revolução industrial e, com uma ampla capacidade de comunicação com ferrovias, 
navios, telégrafos, atendia às novas demandas de crescimento mundial.31 

Cabe ressaltar que praticamente todos os empréstimos obtidos no exterior foram em moeda 

estrangeira (houve um único empréstimo em moeda local, em 1875, o qual veremos mais 

adiante), o que significava ao país assumir uma dívida em uma moeda que não dispunha e a 

uma taxa de câmbio que não controlava totalmente.  

Borrowing abroad also implied borrowing in foreign currencies. Today, many 
emerging countries find it impossible to borrow abroad in their own currency (…). 
Something similar existed one century ago. According to John Francis (1859), 
exchange rate guarantees in international bond issues were innovation that had been 
pioneered by the London Rothschilds. The guarantees were widely of the 1820s 
(Fodor 2000). As foreign investment soared, this practice became widespread. Prior 
to the advent of the gold standard, countries were alternatively tied to gold, silver, or 
bimetallic currencies depending on the market they were tapping. With the spread of 
the gold standard on Western Europe, gold clauses generalized.32  

A tomada de empréstimos em moeda estrangeira implica, em princípio, num maior risco 

também para o emprestador, dado que, pelo fato do tomador do empréstimo não controlar 

totalmente a taxa de câmbio e por adquirir obrigações numa moeda que não dispõe, o risco de 

default por parte deste é bastante maior nos casos de dívida externa do que num similar 

empréstimo em moeda local.  

Por sua vez, um empréstimo em moeda local significaria um risco cambial ao emprestador. 

Supondo uma desvalorização da moeda do país tomador do empréstimo, o valor a ser 

recebido como serviço da dívida poderia ser drasticamente reduzido e mecanismos de 

proteção cambial seriam necessários. 

                                                 
31 SAES, Conflitos do Capital, 2008, p. 20 
32 BORDO e FLANDREAU, “Exchange Rate Regimes and Globalization”, 2003, p. 436. 
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A condição que se punha ao emprestador no século XIX era um trade-off entre fornecer 

empréstimos aceitando pagamentos em sua moeda corrente (moeda estrangeira para o 

tomador de empréstimo), assumindo um risco elevadíssimo ou fornecer crédito aceitando 

pagamento em outra moeda que não a sua (moeda local para o tomador de empréstimo), com 

menor risco de default, porém elevado risco cambial. 

A prática largamente utilizada, como já adiantamos, foi a de fornecer empréstimos em sua 

moeda corrente, o que implicava ao tomador de empréstimo adquirir dívida em moeda 

estrangeira. Para pulverizar o risco de default, no entanto, os mecanismos de mercado não 

pareciam suficientes. Assim, além de maiores taxas de juros, os empréstimos eram 

acompanhados por uma lista de exigências para a economia nacional, um verdadeiro rol de 

condições as quais a economia receptora deveria seguir com o intuito de garantir a saúde 

financeira nacional e o pagamento da dívida. Estas listas de exigências implicam nas 

recomendações estrangeiras33.  

Toda a condição, ainda que expusesse o emprestador a um risco muito elevado, levava a uma 

clara desvantagem ao país tomador do empréstimo. Segundo Eichengreen e Hausmann, 

(1999), se um país é incapaz de adquirir empréstimos estrangeiros em sua moeda local, ele 

está condenado a sofrer o chamado “Pecado Original”34, ou uma condição que resulta num 

acúmulo de desequilíbrio cambial na sua balança de pagamentos.   

Segundo Eichengreen, Hausmann e Panizza35, há diversos passos a percorrer para minimizar 

este desequilíbrio. O mais óbvio é não adquirir empréstimos estrangeiros. Tal opção, óbvio, 

implica na restrição de capital, necessário para dinamizar a economia, sobretudo de nações 

recém nascidas. Um segundo passo a se percorrer consiste em acumular reservas estrangeiras 

para quitar suas obrigações. Também este passo implica num problema. Para os autores, “the 

yield on reserves is generally significantly below the opportunity cost of funds”36. 

Diante da impossibilidade de se seguir estes dois passos, adquirir o empréstimo em moeda 

estrangeira, cometer o “Pecado Original”, mais do que uma saída para os problemas de falta 

de moeda para nações recém nascidas, implica em novos problemas: 

                                                 
33 Ver item I em ABREU e LOUREIRO, Palatable Foreign Control, 2011. 
34 EICHENGREEN e HAUSMANN, “Exchange rates and financial fragility”, 1999, p. 329. 
35 EICHENGREEN, HAUSMANN e PANIZZA, “The pain of Original sin”, 2005, p. 13. 
36 EICHENGREEN, HAUSMANN e PANIZZA, “The pain of Original sin”, 2005, p. 13 
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Movements in the real exchange rate will then have aggregate wealth effects. This 
makes the real exchange rate a relevant price in determining the capacity to pay. 
Since the real exchange rate is quite volatile and tends to depreciate in bad times, 
original sin significantly lowers the credit worthiness of a country. Moreover, the 
wealth effects limit the effectiveness of monetary policy, as expansionary policies 
may weaken the exchange rate, cause a reduction in net worth, and are thus either 
less expansionary or even contradictory (…). This renders central banks less willing 
to let the exchange rate move, and they respond by holding more reserves and 
aggressively intervening in the foreign exchange market or adjusting short-term 
interest rates (…). The existence of dollar liabilities also limits the ability of central 
banks to avert liquidity crises in their role as lenders of last resort (…). And dollar 
denominated debts and the associated volatility of domestic interest rates heighten 
the uncertainly associated with public debt service, thus lowering credit ratings. 37  

Os países com empréstimos em capital estrangeiro são mais instáveis e passíveis de crise – 

oferecem maiores riscos, portanto.38 Pior: além de arcar com uma obrigação em moeda 

estrangeira, a qual não possui mecanismos para controlar o preço, nem dispõe de reservas 

para cumprir os serviços da dívida, comprometer o crédito e tornar mais instável todo o 

sistema monetário nacional, a nação tomadora de empréstimo em moeda estrangeira pode ver 

sua soberania seriamente posta em cheque, como já ocorreu nos casos das  missões 

internacionais do tipo Money Doctors citadas acima, que indicavam, e muitas vezes, 

pressionavam, por políticas econômicas interessantes aos organismos credoras, mas muito 

caras às populações das nações tomadoras de empréstimo.  

Diante disto, não é de se admirar que, em geral, países afetados pelo “Pecado Original” 

tenham um difícil e longo caminho para equilibrar as contas públicas. Suas taxas de juros são 

mais variáveis e o capital é mais volátil que em outros países “livres do pecado”39. Pior, como 

emprestar para estes países mais voláteis e instáveis, representa um risco maior, o prêmio pelo 

risco do emprestador cobrado é maior, levando estes países ao limite da insolvência. 

Eichengreen, Hausmann e Panizza, assim, definem a escolha por contrair empréstimos em 

moeda estrangeira a uma “Escolha de Hobson”40. Reduzir o capital estrangeiro é limitar o 

crescimento. Aumentar o capital estrangeiro é tornar-se mais instável e suscetível às crises. 

Como já adiantamos, empréstimos em moeda estrangeira foram norma no século XIX, 

condição precípua para o fornecimento de crédito, perpetuado no século XX. A pergunta que 

fica implica em tentar entender o porquê da preferência pelo “Pecado Original”, mediante o 

                                                 
37 EICHENGREEN, HAUSMANN e PANIZZA, “The pain of Original sin”, 2005, p. 28 
38 EICHENGREEN, HAUSMANN e PANIZZA, “The pain of Original sin”, 2005, p. 30 
39   Exceção à regra, o Brasil apresenta no século XIX taxas de juros notavelmente estáveis. 
40 “Hobson’s choice”, definido como uma escolha com uma única alternativa possível. EICHENGREEN, B., 

HAUSMANN e PANIZZA, “The pain of Original sin”, 2005, p. 28 
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alto risco de default para a nação credora e os evidentes prejuízos às nações devedoras. Se ao 

emprestador, o risco de não receber o serviço da dívida era tal a ponto de, além de cobrar altas 

taxas de juros, implicar num rol de recomendações estrangeiras, por que simplesmente não 

aceitar um empréstimo em moeda local, com garantias de proteção quanto ao risco cambial?  

A resposta implica em entender a condição internacional em que a cláusula teve início. 

De fato, no século XIX, os países tomadores de empréstimo (grupo ao qual o Brasil pertence) 

eram, na sua maioria, nações com independência recente e moedas não representativas, sem 

paridade com o sistema financeiro internacional. 

Para as jovens nações, desprovidas de capital (ou já endividadas, no caso brasileiro41), a única 

forma de se capitalizar e impulsionar a atividade econômica era através da obtenção de 

empréstimos no exterior. Porém não havia garantias a oferecer aos credores. Teríamos um 

problema de credibilidade, portanto, como força motriz por trás dos empréstimos em moeda 

estrangeira. Outras nações, sem credibilidade, também estariam fadadas ao “Pecado 

Original”. 

Por “credibilidade”, podemos compreender as instituições formalmente aceitas como 

saudáveis. Aquelas pregadas pelos Money Doctors são um bom exemplo: adesão ao Padrão-

Ouro (para o caso dos empréstimos / recomendações até a década de 1930), criação de um 

Banco Central independente e superávit nas contas públicas, de modo a garantir recursos para 

honrar os compromissos com a dívida, além de uma legislação que garanta os direitos de 

propriedade. Em resumo, por credibilidade, entendemos um status internacional de bom 

pagador – algo difícil para uma nação recém nascida ou de poucos recursos. 

Definimos esta visão como a “explicação institucional” para o problema do “Pecado 

Original”. Neste ponto de vista, mais ortodoxo, o “Pecado Original” enfatizaria as 

expectativas. Alguns países não têm reputação suficiente para obter empréstimos em sua 

moeda, então o mercado os classifica de modo a dificultar as tomadas de empréstimos. A 

resposta para este problema está em gerar credibilidade criando algumas instituições 

saudáveis: um banco central independente, uma legislação reguladora e a proteção aos direitos 

de propriedade42. 

                                                 
41 BOUÇAS, História da dívida externa, 1950, p. 59. 
42 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 154. 
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A explicação institucional é defendida por autores como Rogoff e Reinhart. Segundo estes, “a 

disposição de pagar, não a capacidade de pagar, é o principal determinante dos calotes 

soberanos”43. As instituições do país (legislação que garanta o direito à propriedade, liberdade 

para o capital e Estado solvente) estariam na raiz do fornecimento de empréstimos em moeda 

estrangeira ou local. Ns opinião dos autores, a reputação do país é fundamental para o 

empréstimo que ele venha a obter44. 

Eichengreen e Hausmann (1999) vão além desta visão. Os autores reconhecem que as nações 

recém formadas e diversos países com poucos recursos careciam de instituições que os 

tornasse confiáveis às vistas dos credores. Na ausência destas, só restaria às nações devedoras 

obter o empréstimo em moeda estrangeira com altas taxas de juros. No entanto, esta 

percepção, por si só, não responderia a questão do porquê da preferência pelo “Pecado 

Original”: 

To some, why emerging markets cannot borrow abroad in their own currencies is 
self-evident. Foreign investors are reluctant to hold claims on countries with poor 
policies and weak market-supporting institutions: one should not expect foreigners 
to do things that even residents are unwilling to do (…). There may be something to 
this view. But there are reasons to think that the problem is more complex than this 
explanation would suggest. The weakness of institutions of contract enforcement 
and the instability of macroeconomic and financial policies may help to explain why 
some countries cannot borrow at all, but this is not the same as explaining why some 
countries that can in fact borrow nonetheless find it so hard to borrow in their own 
currencies.45  

Em outras palavras, se o problema era a ausência de instituições que ofereceriam um colchão 

de segurança aos emprestadores, por que o empréstimo em moeda estrangeira era comum 

também aos países possuidores destas instituições?  

Os autores apontam uma explicação para esta condição. Na opinião deles, o “Pecado 

Original” não está atrelado a problemas institucionais dos países tomadores de empréstimo, 

mas a algo relacionado à estrutura do sistema financeiro internacional. 

Michel D. Bordo e Marc Flandreau e (2003), na tentativa de entender a necessidade dos 

empréstimos em moeda estrangeira, chegam a uma resposta que aprofunda o problema. Na 

opinião dos autores, obter empréstimos com serviço em moeda local implicaria em oferecer 

uma proteção cambial aos credores, porém esta proteção só poderia existir em países com um 

                                                 
43 ROGOFF e REINHART, Oito séculos de delírios financeiros: Desta vez é deferente, 2010, p. 54. 
44 ROGOFF e REINHART, Oito séculos de delírios financeiros: Desta vez é deferente, 2010, p. 58. 
45  EICHENGREEN e HAUSMANN, “Exchange rates and financial fragility”, 1999, p. 5. 
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mercado financeiro secundário bem formado, onde os títulos das dívidas seriam negociados 

de modo a mitigar o risco dos emprestadores. Um novo elemento, assim, é elencado na 

explicação: a existência ou não de um mercado financeiro secundário desenvolvido. 

Consideramos esta explicação de fundamental importância e voltaremos a ela mais adiante.  

Estas condições não eram condizentes com a realidade dos novos países da América Latina. 

Sem este mercado secundário, os empréstimos em moeda estrangeira eram preferidos. 

Agravava a situação a ausência de instrumentos desenvolvidos de proteção cambial (tal como 

os instrumentos de hedge cambial da atualidade) no sistema financeiro internacional do início 

do século XIX. Mais que isto, na ausência de mecanismos de segurança, cabia ao Padrão-

Ouro resolver o problema da moeda: “While local issues could be easily inflated away, 

foreign issues with gold clauses provided safe guards, precisely because they in turn induced 

governments to be on their guard”46. 

Os investidores, avessos ao risco, não poderiam contar com a proteção do governo destas 

novas economias ou de companhias financeiras em caso de empréstimos em moeda local, 

porém, para o caso de empréstimos em moeda com paridade (lastro), o sistema financeiro 

internacional (Padrão-Ouro) oferecia toda a proteção cambial necessária. Daí a preferência 

por empréstimos com serviços em moeda estrangeira (ou moedas lastreadas ao ouro), ainda 

que isto implicasse o risco de default - risco este mitigável mediante altas taxas de juros, 

missões militares ou missões de especialistas com listas de exigências, recomendações às 

economias tomadoras de empréstimos. 

A discussão sobre o porquê da obrigatoriedade para certos países de realizar o pagamento de 

suas dívidas em moeda estrangeira não se encerra em Eichengreen e Hausmann. Outros 

autores também estudam este tema, sob o prisma de que o capital possui uma dinâmica 

própria e que as flutuações do mercado e a própria liquidez das moedas, enquanto expressão 

da soberania de um país, são fundamentais para conferir a estas credibilidade e receptividade. 

Tal discussão, mais profunda, relacionada à própria natureza da moeda e seu papel social, 

remete à Escola da Regulação, com autores como Aglietta e Orlean. Para efeito deste 

trabalho, porém, nos reteremos à explicação proposta por Eichengreen e Hausmann. 

 

                                                 
46  BORDO e FLANDREAU, “Exchange Rate Regimes and Globalization”, 2003, p. 437. 
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Assim, retomando nossa linha de estudo, diante da resposta elaborada por estes autores, uma 

nova peça do quebra-cabeça surge. O Padrão-Ouro estaria na raiz dos empréstimos em moeda 

estrangeira e seria fundamental para fomentar a crença na segurança ao emprestador quanto 

ao título de dívida emitido.  
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Capítulo 2: A Construção “Pecadora” da Dívida Externa Brasileira 

 

Como vimos no capítulo anterior, o “Pecado Original” é um constructo do século XIX, criado 

sob o regime do Padrão-Ouro. A bem sucedida adesão da Alemanha ao Padrão-Ouro em 1871 

e dos Estados Unidos em 1879 consistiram num paradigma às nações tomadoras de 

empréstimos que passaram a receber recomendações explícitas para a adesão a este padrão. 

Esta estrutura do século XIX perpetuou-se ao longo do século XX, através dos acordos de 

Bretton Woods e no Padrão Dólar-Ouro, até ser flexibilizada pelo Plano Brady, por razões 

que, acreditamos, estejam no nível factual e até conjuntural da Economia Mundo. 

O predomínio do Câmbio Fixo nos anos do Pós Guerra no século XX mais do que replicar o 

ambiente em que as dívidas eram contraídas em moeda estrangeira por não haver opção, 

incentivava a obtenção de empréstimos externos por meio de uma série de fatores que 

garantiam a esta medida relativo baixo risco. 

Neste capítulo, faremos um breve estudo sobre as condições do Padrão-Ouro e de como a 

dívida Externa brasileira se formou neste contexto geral. A obtenção pelo Brasil de 

empréstimos em moeda estrangeira foi uma prática comum e recomendada ao longo de todo o 

século XIX e por quase todo o século XX, e era importante instrumento para financiar nosso 

desenvolvimento econômico. 

 

 

2.1 O Contexto Original: O Padrão-Ouro 

Faço aqui um breve parêntese para explicar o funcionamento do Padrão-Ouro no século XIX. 

Segundo Eichengrenn, em seu livro “A Globalização do Capital”, o Padrão-Ouro foi um 

“Sistema Internacional de taxas de câmbio fixas”47, que perdurou entre 1870 e a década de 

1920. 

                                                 
47 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 30. 
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O século XIX inicia-se com o mundo dividido em dois sistemas monetários internacionais. O 

Padrão-Ouro, com moedas cunhadas em ouro, caso da Inglaterra, e o padrão bimetálico, com 

moedas de ouro e prata, circulando ao mesmo tempo, caso da França.  

A coexistência dos dois sistemas resultava num tênue equilíbrio cambial internacional. Na 

França bimetálica, a proporção entre ouro e prata (proposto por Napoleão) em 1803 era de 

15,5 onças de prata para 1 onça de ouro. Tal proporção mostrou-se bastante longeva, segundo 

Eichengreen, porque era próxima ao preço do mercado.  

Flutuações nas proporções se davam por variações na oferta de metais no mercado 

internacional e por resultado de superávit / déficit nas economias bimetálicas. Supondo uma 

valorização do ouro no mercado internacional para 16 onças de prata equivalente a 1 onça de 

ouro, mantida a paridade constante, teríamos na França aquilo que Eichengreen define como 

“arbitragem”: 

Um interessado poderia importar 15,5 onças de prata e levá-las à casa da moeda 
para serem cunhadas. Em seguida, poderia trocar essa moeda de prata por outra, 
contendo uma onça de ouro. Esse ouro poderia ser exportado e trocado por 16 onças 
de prata nos mercados externos (uma vez que 16 para 1 era o preço lá vigente). Essa 
prática de arbitragem permitia não apenas recuperar o investimento com também 
obter meia onça extra de prata.48  

Neste caso, a prata no mercado interno estaria sobrevalorizada, ou seja, especuladores 

importam prata e exportam ouro até o fim das moedas de ouro – o dinheiro ruim expulsa o 

dinheiro bom – Lei de Gresham49. 

Como consequência, no período posterior a este evento, a França não terá reservas para 

comprar no mercado internacional. Sua moeda fraca, tornará seus produtos mais baratos aos 

olhos estrangeiros. O ouro, escasso passará a valer mais, equiparando-se ao preço no mercado 

internacional. Ocorrerá um superávit na balança comercial que trará de volta o equilíbrio e as 

divisas perdidas. 

O mesmo ocorre caso o ouro fique sobrevalorizado. Neste caso, a prata é expulsa e sobra só o 

ouro. Foi o que ocorreu na Inglaterra, já no século XVIII, quando em 1717, Sir Isaac Newton, 

responsável pela casa da moeda, fixou para a prata um preço muito baixo em relação ao ouro. 

                                                 
48  EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 31. 
49  EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 33. A frase que caracteriza a “Lei de Gresham” (o 

dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom) seria atribuída a Sir Thomas Gresham, durante o reinado de Elizabeth 
I.  
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Ex: 18 moedas de prata para uma de ouro. Com o mundo praticando 15,5 para 1. O 

especulador troca ouro por 18 moedas de prata, sai do país e compra ouro por 15,5, sobra 2,5 

moedas de prata. A prata é expulsa do país e só sobra o ouro. 

No século XVIII, foi o ouro do Brasil, oriundo da região das Minas Gerais, que inundou a 

Europa. Como consequência, as moedas de ouro tem seu preço reduzido, expulsando as 

moedas de prata. Na Inglaterra do século Séc. XVIII: 

Em face da continuada produção de ouro no Brasil, a prata estava ainda 
subvalorizada nas casa de moeda e as grossas moedas de prata desapareceram de 
circulação. A adoção efetiva do Padrão-Ouro pela Inglaterra foi reconhecida em 
1774, quando se aboliu o curso forçado das moedas de prata em transações 
superiores a 25 libras e, em 1821, quando o mesmo se deu com relação a transações 
de pequena monta. 50 

Neste sistema em que o metal assume o lugar da moeda, sempre havia ainda o risco de uma 

corrida bancária, o que faria a moeda desaparecer. Neste caso em que o estoque de metal era 

limitado, não haveria como emitir moeda para suprir a demanda. A única saída para a 

economia seria obter empréstimos estrangeiros51.  

O padrão bimetálico, assim, consistia num sistema que se reproduzia ano após ano, tendo seu 

centro na França. A Inglaterra, monometálica (ouro) parecia alheia a estes movimentos e 

polarizava parte da economia mundial que, aos poucos aderia ao seu padrão. 

De fato, o poderio econômico britânico suplantava com sobras as demais nações européias até 

meados do século XIX: 

O predomínio industrial britânico lhe garantia posição privilegiada no comércio 
internacional, em relação tanto aos países mais adiantados como aos países cuja 
economia era essencialmente primária (mineira, agrícola e pecuária). Os mais 
adiantados, em vias de industrialização, dependiam do fornecimento de máquinas e 
equipamentos para a instalação de suas fábricas. Os menos desenvolvidos tinham 
na Grã-Bretanha um importante mercado para o escoamento de sua produção 
primária, além de importarem daquele país os manufaturados de que necessitavam. 
A grande expansão do comércio mundial a partir de 1840 – associada à chamada 
“era das ferrovias” - colocou a Grã-Bretanha no centro do mercado internacional, 
fruto de sua posição de quase monopolista na produção industrial mundial.52  

Tendo em vista o poderio econômico da Inglaterra e sua hegemonia financeira internacional 

no século XIX, Eichengreen se pergunta por que o padrão bimetálico se manteve nos países 

                                                 
50 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 35. 
51 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 32. 
52 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 274. 
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europeus durante tanto tempo – somente em 1870 a Europa adota o Padrão-Ouro como 

hegemônico. 

Eichengreen nos apresenta duas explicações para esta questão. A primeira, de Angela 

Redish53, aponta para uma limitação técnica como determinante para a manutenção da 

circulação de moedas de ouro e de prata concomitantes. Segundo a autora, não era viável o 

Padrão-Ouro antes da prensa a vapor para as moedas. Motivo: a moeda de prata tinha valor 

adequado para as trocas do dia a dia. A moeda de ouro era muito cara – equivalia a vários dias 

de trabalho e não tinha grande circulação. Moedas representativas (de ouro, mas com valor de 

face menor do que seu valor em metal) geravam falsificações de outros metais com valor 

menor e não era fácil detectá-las dada a imprecisão da prensa. Na Inglaterra, antes da 

invenção da prensa a vapor, havia muita falsificação. Em 1816, é inventada neste país a 

prensa a vapor e as moedas de prata ainda correntes para pequenas transações foram abolidas 

em 5 anos, já em 182154.  

Temos assim uma explicação coerente que justifique a concomitância do padrão bimetálico e 

do Padrão-Ouro até a década de 1820, mas, e depois disto? Portugal, por exemplo, só adota o 

Padrão-Ouro em 1854. Na França, a situação é mais enigmática, mesmo contando com a 

prensa desde 1840, só adota o Padrão-Ouro em 1870, quando toda a Europa adere ao novo 

sistema. 

Uma segunda explicação é apresentada por Eichengreen. Segundo esta vertente, que parte das 

observações de David Ricardo, fatores políticos estariam na raiz da manutenção dos dois 

sistemas em paralelo. No ambiente agrário, produtores e comerciantes mantinham a 

circulação de prata, enquanto no ambiente urbano, banqueiros adotavam a circulação do ouro. 

Eichengreen aponta que Marc Flandreau refuta esta visão. Seus estudos apontam que não 

havia este padrão simplista determinando a manutenção do padrão bimetálico55. 

Por fim, o próprio Eichengreen nos propõe sua visão, que aponta para externalidades de rede 

como determinantes para a manutenção do padrão bimetálico até 187056. O bimetalismo 

simplificava o comércio, dado que as moedas de prata, com menor valor, facilitavam as trocas 

no cotidiano. A disseminação da prensa a vapor, mais do que eliminar o padrão bimetálico, 

                                                 
53 Professora do departamento de Economia na Universidade da Columbia Britânica, Vancouver, Canadá 
54 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 37 
55 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 38. 
56 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 38. 
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disseminou o uso de moedas representativas (com lastro em ouro e em prata). Além disto, a 

existência de centros financeiros para este padrão (Paris e Bruxelas) possibilitava a 

manutenção do padrão com relativa estabilidade e tornava possível diferentes padrões em 

outros países. A Suécia e a Prússia, por exemplo, adotavam um padrão prata, mas mantinham 

um sistema paralelo (em ouro) para o comércio com a Inglaterra, que financiava em Libras 

(ouro) a nascente indústria nesta última. Na Holanda, geograficamente posicionada entre a 

Inglaterra e Alemanha, havia incentivo a adotar os dois padrões. Estados Unidos, Rússia e 

Leste Europeu usavam papel moeda não conversível. Outros países como a Argentina, por sua 

vez, adotavam o mesmo modelo de papel moeda não conversível, mas mantinham suas 

dívidas em ouro57. 

Ao longo do século XIX, ocorreram, no entanto, abalos externos ao padrão bimetálico. A 

descoberta de grandes reservas de prata em Nevada na década de 1850 inundam o mercado 

com este metal. Como consequência, o valor de equilíbrio da prata ante o ouro cai muito. 

Mais importante que este fator, segundo Eichengreen, no entanto, teria sido a disseminação da 

Revolução Industrial para outros países como EUA e Alemanha e a Guerra Franco Prussiana 

(1870-1871). Até este momento, a Prússia era dotada de um padrão prata, mas detentora de 

dívidas em moeda estrangeira (ouro). Com a vitória na Guerra Franca Prussiana e a instalação 

do império alemão, a Alemanha em 1871 opta por adotar o ouro como moeda para unificar o 

sistema e baratear o pagamento da dívida com a Inglaterra. A indenização paga pela França à 

Alemanha como forma de compensação pela Guerra Franco Prussiana possibilitou esta 

transição, capitalizando o país para comprar ouro e vender sua prata. Nascia o Marco Alemão 

(moeda), com moedas representativas e lastro em ouro, assim como a Libra na Inglaterra.  

O fato de outra nação central, logo a maior potência industrial da Europa continental, adotar o 

ouro como padrão foi crucial, segundo Eichengreen, para pender a balança do tênue equilíbrio 

internacional em favor do Padrão-Ouro. O que ocorreria a partir daí, são consequências das 

externalidades de rede58. 

Diante da importância que o Padrão-Ouro adquire, os Estados Unidos, a outra grande potência 

industrial nascente, não tardaria por adotar o ouro como padrão: em 1873 legalmente e na 

prática em 187959. Uma reação em cadeia de desenvolve a partir desta década. 

                                                 
57 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 39. 
58 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p .41. 
59 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 43. 
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Seria mais exato dizer que o Padrão-Ouro, como base das operações monetárias 
internacionais, surgiu após 1870. Somente então os países estabeleceram o ouro 
como a base para seus meios de pagamento. Foi quando estabeleceu-se firmemente 
câmbio fixo baseado no Padrão-Ouro.60  

Sobre o Padrão-Ouro, cabe ressaltar que não houve um acordo internacional. Sua adoção 

como padrão financeiro internacional foi resultado de um acúmulo de resoluções61.  

O funcionamento do Padrão-Ouro, ao menos em teoria, obedecia o modelo proposto por  

David Hume em 175262. Segundo este modelo, “o nível geral de preços do país deveria ser 

proporcional ao volume de seus meios de pagamento”63, totalmente composto por moedas de 

ouro ou lastreadas em ouro (representativas).  

A ocorrência de um superávit comercial aumentaria o estoque de ouro e o volume de moeda 

circulante. Com mais moeda em circulação, ocorreria uma inflação nos preços internos, o que 

tornaria o produto nacional pouco atraente quando comparado ao produto estrangeiro. O 

resultado seria o aumento da importação, o que esvaziaria o meio circulante, baixando o 

volume de ouro do país. O encerramento do ciclo seria a volta do equilíbrio nos anos 

seguintes64.  

O modelo teórico parecia perfeito no papel. Na prática, porém, os países apresentavam um 

descasamento entre as reservas e o meio circulante. O próprio David Hume assumia que seu 

modelo precisava admitir condições simplificadoras para mostrar-se consistente; no mundo, 

somente haveria moedas de ouro em circulação e o papel dos bancos seria desprezível65. 

Condições estas que nunca ocorreram na prática. 

Outros autores, posteriormente, confirmaram esta percepção. Sobre este aspecto, Saes e Saes 

comentam: 

Robert Triffin, a partir de alguma evidência empírica, colocou em questão o 
funcionamento das regras do padrão-ouro. Observou, por exemplo, que os 
níveis de preços dos diferentes países tiveram movimentos paralelos 
(subiram ou desceram ao mesmo tempo) e não divergentes como sugerido 

                                                 
60 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 32. 
61 EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 29. 
62 MENEGHETTI, C.B. A precariedade da administração monetária em um pais periférico, sob as regras do 

padrão-ouro, 2006, p. 13. 
63 MENEGHETTI, C.B. A precariedade da administração monetária em um pais periférico, sob as regras do 

padrão-ouro, 2006, p. 14. 
64 MENEGHETTI, C.B. A precariedade da administração monetária em um pais periférico, sob as regras do 

padrão-ouro, 2006, p. 14. 
65 MENEGHETTI, C.B. A precariedade da administração monetária em um pais periférico, sob as regras do 

padrão-ouro, 2006, p. 14. 
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pela doutrina do padrão-ouro (ou seja, dado um déficit da Inglaterra com 
Portugal, os preços ingleses declinariam e os portugueses se elevariam). Do 
mesmo modo, observou que as exportações dos diferentes países cresciam 
ou declinavam paralelamente (…). Ou seja, na realidade, os desequilíbrios 
externos deveriam estar sendo superados por mecanismos diferentes 
daqueles previstos na teoria do padrão-ouro. Nesse sentido, Triffin observa 
os fluxos internacionais de capitais e a ação dos bancos centrais.66 

Ou seja, Robert Triffin, já em meados do século XX, observava que o Padrão-Ouro jamais 

funcionou. O equilíbrio nas contas internacionais ocorria por motivos outros, como os fluxos 

internacionais de capitais (motivados por taxas de juros) e pela ação dos bancos centrais (com 

as taxas de redesconto).  

Mesmo sem funcionar, o Padrão-Ouro gozava de boa credibilidade. O consenso era que o 

padrão era uma base eficaz para as moedas nacionais e para o sistema monetário 

internacional.  Por que tão boa imagem? 

Uma resposta pode ser que, de fato, ocorria equilíbrio no período, motivado por estruturas 

outras, como apontadas por Triffin. A crença da época, porém, indicava que o equilíbrio se 

dava graças ao bom funcionamento do Padrão-Ouro. Com isto, era norma a  necessidade de 

lastro para as moedas.  

Eichengreen vai além. Em sua percepção, a credibilidade se dava pela garantia da 

conversibilidade assumida por diferentes países. Um caso de externalidades de rede.  O que 

fazia tais países assumirem a conversibilidade como prioridade absoluta é o ponto chave. 

Eichengreen propõe que as falhas existiam e eram perceptíveis, porém não por quem deveria 

percebê-las.  

Em caso de conversibilidade, num cenário de importação excessiva, ouro seria retirado do 

tesouro nacional. Haveria, assim, uma redução no meio circulante, medida recessiva, portanto. 

Esta recessão afetaria diretamente o padrão da vida das classes trabalhadoras (mais baixas). 

Como não havia organização destas classes (não havia um movimento sindical organizado no 

período) não haveria como estas classes protestarem. Sem ter quem reclamasse, os governos 

estariam livres para implantar medidas recessivas sempre que solicitados, daí a garantia da 

conversibilidade sempre que necessário. Esta garantia permitia a credibilidade do sistema, 

ainda que este não funcionasse. 

                                                 
66 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 282 e 283. 
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De todo modo, o Padrão-Ouro tornou-se dominante, mas não hegemônico. Ainda que 

externalidades de rede tenham disseminado o Padrão-Ouro de forma hegemônica, ainda no 

início do século XX, poucos eram os países que o adotavam de forma completa, e somente as 

nações centrais no sistema financeiro internacional tinham esta capacidade: 

Apenas quatro países – Inglaterra, Alemanha, França e Estados Unidos – haviam 
adotado um padrão puramente baseado no ouro, no sentido de que o dinheiro que 
circulava internamente assumia unicamente a forma de moeda de ouro; e ao 
montante adicional de papel-moeda e de outras moedas simultaneamente em 
circulação correspondia um volume equivalente adicional de ouro guardado nos 
cofres de seus bancos centrais ou tesouros nacionais, no qual este meio circulante 
poderia ser convertido.67  

Na periferia do sistema, por sua vez, o Padrão-Ouro jamais foi unânime. A circulação de 

outros metais foi mantida, assim com a circulação de moedas representativas com ou sem 

lastro. 

Em outros países, o dinheiro em circulação assumiu, principalmente, a forma de 
papel, prata e moedas representativas. Pode-se dizer que esses países haviam 
adotado o Padrão-Ouro, no sentido de que, sempre que solicitado a isso, seus 
governos estavam prontos a converter seu dinheiro em circulação em ouro a um 
preço fixo. O banco central ou nacional mantinha uma reserva de ouro a ser pago na 
eventualidade de suas obrigações serem apresentadas para resgate. Esses bancos 
centrais eram geralmente instituições privadas (eram exceções o Riskbank sueco, o 
Banco da Finlândia e o Banco Estatal russo) que em troca de um monopólio do 
direto de emitir bilhetes bancários e prestavam serviços ao governo (...).68 

A ausência de uma convenção internacional fez-se sentir também na variedade de formas que 

o Padrão-Ouro se disseminou. Nações periféricas, com poucas divisas, mas detentoras de 

dívidas em ouro, adotavam medidas as mais variadas para garantir a conversibilidade de suas 

moedas. 

A composição das reservas internacionais e os estatutos que regulamentavam sua 
utilização eram também diferentes de país para país. Na Índia, nas Filipinas e em 
grande parte da América Latina, as reservas assumiam a forma de haveres 
monetários nos países cujas moedas eram conversíveis em ouro.69  

No Brasil do século XIX, assim como em outras nações periferias, o Padrão-Ouro não se 

sustentava por longos períodos 

O padrão-ouro, contudo, era um sistema perverso para economias primário-
exportadoras, que não dispunham de reservas suficientes para sustentar a tendência 
aos déficits nas suas balanças de pagamento. Logo, presa às oscilações do mercado 
internacional, a economia brasileira dificilmente conseguia alimentar longos 

                                                 
67  EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 45. 
68  EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 47. 
69  EICHENGREEN, A Globalização do Capital, 2000, p. 48. 
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períodos de estabilidade financeira. Deste contexto que surgia um dos mais 
eficientes instrumentos de política econômica que seria bastante usado no período: 
a valorização ou a desvalorização cambial; emergindo na ocasião o debate entre 
papelistas e metalistas.70 

Ainda que na prática, o sistema nunca tenha chegado a ser global, ou mesmo implantado em 

sua plenitude, a concepção de que a adoção de moedas em ouro ou com lastro em outras 

moedas lastreadas era uma avanço nas negociações internacionais tornou-se uma norma. O 

exemplo da Alemanha e dos Estados Unidos tornou-se um paradigma no Padrão-Ouro. A 

percepção de que a adoção do Padrão-Ouro seria um facilitador para o pagamento das dívidas 

em Libras já existia antes de 1870, como veremos adiante no estudo do caso brasileiro, mas o 

ocorrido com a Alemanha e com os EUA na década de 1870 coroou esta teoria e transformou-

a em corolário. Ambas eram nações com dívidas em Libras (moeda lastreada em ouro) e 

moedas correntes diversas (prata na Alemanha e moeda não conversível nos EUA). Para 

reduzir os custos com a dívida, ambas as nações adotaram o Padrão-Ouro, o que resultou em 

menores esforços para o pagamento e menores riscos aos credores.  

Este paradigma foi determinante para os empréstimos fornecidos a todas as nações. Para 

reduzir os riscos de default com os serviços das dívidas e reduzir os esforços com o 

pagamento destas, bastava a adoção do ouro como padrão. Foi exatamente esta a diretriz 

proposta ao Brasil e às demais nações periféricas da América Latina e Ásia como escopo 

central das recomendações que condicionavam à concessão de empréstimos internacionais.  

 

 

2.2 A construção da Dívida Externa Brasileira durante o Padrão-Ouro  

Segundo Meneghetti71, Portugal adotou no Brasil colônia um padrão bimetálico, com moedas 

de ouro e prata, além de cobre para valores menores, herança do modelo português em voga 

desde o século XV. Estas moedas eram cunhadas em Portugal. Somente em 1694, segundo 

Inglês de Souza, foi aberta a primeira oficina para cunhagem de moedas na colônia, na Bahia. 

Nos anos seguintes foram ainda abertas casas de cunhagem no Rio de Janeiro, Pernambuco e 

Minas Gerais. 

                                                 
70 SAES, Conflitos do Capital, 2008, p. 124. 
71 MENEGHETTI, C.B. A precariedade da administração monetária em um país periférico, sob as regras do            

padrão-ouro, 2006, p. 6. 



 

 
38 

Em 1808, no momento da abertura dos portos, todo o meio circulante no Brasil era 

constituído de moedas metálicas72, não havia moeda representativa. A vinda da corte 

Portuguesa ao Brasil representou a abertura dos portos e um novo afluxo de mercadorias e 

capitais. Tão logo ficou evidente a escassez de moedas no Brasil, ainda em 1808, foi criado o 

Banco do Brasil, com o poder de emitir moeda representativa, totalmente conversível em 

metais.  

Como as reservas em metais eram muito limitadas, e os gastos da corte mostraram-se muito 

elevados, logo foram emitidas mais moedas do que a quantidade de lastro disponível. Em 

1821, ante um cenário de crise, a conversibilidade foi suspensa73. No momento da 

independência, a escassez de moeda era tal que a única saída era a cunhagem de moedas de 

cobre para compor todo o meio circulante. Moedas de cobre dominam a circulação nacional 

até 1835.   

Ao se tornar independente, por conta da Convenção Secreta Adicional ao Tratado de 29 de 

agosto de 1825, o Brasil assume uma dívida em Libras contraída por Portugal em 182374. 

Ante uma fraca base monetária, sem moedas para alavancar a economia interna, o Brasil 

ainda recorre, em 1824, a outro empréstimo junto a casas Inglesas, também em Libras – a 

única opção disponível.  

Em 1829, ante a ausência de divisas e o agravamento da crise, foi liquidado o primeiro Banco 

do Brasil. Em 1833, tenta-se criar um novo Banco do Brasil. Como não havia metal para 

cunhar as moedas, nossa divisas eram somente representativas, precisando de um lastro para 

ter valor. O novo Banco do Brasil garantiria a conversão total das moedas emitidas em ouro 

ou prata. O valor fixado do ouro, porém, era muito elevado. O resultado? Assim como o 

primeiro, este segundo Banco do Brasil fracassou terrivelmente, antes mesmo de ser 

constituído. Não dispúnhamos de metal suficiente nem de reservas internacionais para 

garantir o lastro.  

Em 1835, recolheu-se as moedas de cobre e, finalmente em 1846, o Brasil adotou uma nova 

paridade com o ouro, agora num valor menor que o de 1833. Para dar suporte a esta medida, 

recolheu-se todo o papel moeda da circulação para encaixar o meio circulante e o metal. 
                                                 
72 MENEGHETTI, C.B. A precariedade da administração monetária em um pais periférico, sob as regras do 

padrão-ouro, 2006, p. 8. 
73 MENEGHETTI, C.B. A precariedade da administração monetária em um pais periférico, sob as regras do 

padrão-ouro, 2006, p. 11. 
74 SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 41. 
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A proposta original para reforma do padrão monetário foi reformulada pela lei de 11 
de setembro de 1846. Estipulou-se que o governo começaria a aceitar nas 
repartições públicas moedas de ouro de 22 quilates à taxa de uma oitava por 4 mil 
réis. O governo foi também autorizado a reduzir o estoque de moeda na proporção 
necessária a fim de obter a paridade fixada pelo ato legislativo.75  

A esta época, o Brasil já era grande devedor internacional. Havíamos herdado dívida de 

Portugal e tomado sucessivos empréstimos junto à Inglaterra para garantir o funcionamento 

da economia (Tabela 1 acima). Mesmo assim, o Brasil honrava seus pagamentos. A Tabela 2 

abaixo, traz os serviços da dívida brasileira durante o período imperial. 

Tabela 2 – Serviços da dívida externa do Brasil Império  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa dívida era devida em Libras, o que significava dizer que era devida em ouro. Segundo 

o pensamento da época, condizente com a potência Inglesa, moedas com lastro não sofreriam 

as flutuações internacionais e reduziriam o ônus dos serviços das dívidas.  A crença de que 

uma moeda local em ouro simplificaria o pagamento da dívida e reduziria o risco para os 

emprestadores, nos pressionava a adotar o Padrão-Ouro em caráter oficial. 

                                                 
75  PELÁEZ e SUZIGAN, História Monetária do Brasil, 1981, p. 67. 
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Assim, o Brasil, assim como Portugal, refletindo a enorme influência da Inglaterra, é um dos 

primeiros países a adotar o Padrão-Ouro, que entra em vigor oficialmente em primeiro de 

janeiro de 184776. Também naquela ocasião, os empréstimos foram necessários. O lastro para 

garantir a conversibilidade da moeda foi adquirido via empréstimo estrangeiro: novamente em 

Libras esterlinas. 

A adesão do Brasil ao Padrão-Ouro, ainda que precoce, jamais foi bem sucedida. Nossa 

economia, periférica, estava inserida na economia internacional como agrária exportadora. 

Produzíamos café e importávamos bens industrializados. Os termos de troca não eram 

favoráveis em economias como estas, e o Padrão-Ouro não nos era um sistema amistoso. Não 

dispúnhamos de reservas para garantir o lastro da moeda. Precisávamos de empréstimos para 

garantir o lastro em ouro, e de moedas lastreadas para obter empréstimos em moeda local. Em 

outras palavras, precisávamos de empréstimos internacionais para recebermos empréstimos 

em moeda internacional. Na periferia, o sistema vivia um paradoxo. 

As experiências do centro e da periferia seriam, portanto, marcadamente 

assimétricas no padrão-ouro: as flutuações que sofria a capacidade para importar de 

um país periférico tornavam inviável sua adesão à conversibilidade, em função de 

sua excessiva dependência da exportação de produtos primários e da instabilidade 

dos fluxos de capital importados. 77 

Em 1877, o lastro teve de ser abandonado na prática, embora legalmente, os valores fixados 

em 1846 ainda eram oficiais. Nos anos seguintes, novas tentativas de se aderir ao Padrão-

Ouro foram empreendidas, sempre dependentes de empréstimos para lastrear a moeda. Sem 

uma economia robusta para manter o lastro e sanar os serviços das dívidas, e com claras 

desvantagens nos termos de troca, todas as tentativas resultaram em fracasso. 

Ao todo, o Brasil, entre 1824 e 1888, adquiriu 15 empréstimos junto a credores ingleses nas 

condições expostas na Tabela 3 abaixo78: 

Os fornecedores de empréstimos eram, de um modo geral, privados. Na ocasião, o principal 

credor era a casa Rothschild & Sons. Estes empréstimos eram convertidos em títulos da 

dívida e negociados no mercado secundário de Londres. 

                                                 
76 PELÁEZ e SUZIGAN, História Monetária do Brasil, 1981, p. 68. 
77   BASTOS, “Centro e Periferia no Padrão Ouro”, p. 149. 
78 SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 41. 
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Não havia moedas em circulação em número representativo no Brasil. Apesar disto, conforme 

mostra a tabela acima, todas nossas dívidas deveriam ser pagas em Libras / Ouro. 

“Empréstimos em outras moedas só viriam a se tornar mais comuns na época da República, 

começando por empréstimos em francos franceses em 1905 e ganhando força com outros em 

Dólares norte-americanos a partir da década de 1930.”79 

Tabela 3 – Empréstimos contraídos junto a fornecedores ingleses – Brasil Império 

 

 

O fato é que, durante o Império, o Brasil era deficitário “Do exposto, resulta que, no Império, 

o regime financeiro normal, por circunstâncias diferentes, foi o déficit.”80. Nestas condições, 

pagar as dívidas consistia em verdadeiras sangrias à economia nacional. Tomávamos 

empréstimos novos para pagar os empréstimos antigos: 

                                                 
79 SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 43. 
80 BOUÇAS, História da dívida externa, 1950, p. 42. 
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Adotávamos esta política financeira: novos empréstimos para pagamento do serviço 
de juros e amortização dos antigos. O princípio era este: para pagar velhas dívidas, 
contraindo novas e maiores; pagar aos nossos credores à custa deles próprios.81  

A prática não era um caso isolado. A estratégia de “rolagem da dívida”, como é chamada, 

estendeu-se por quase todo o século XX. Interessante que, em cenários de câmbio fixo, esta 

estratégia parece ser menos nociva, pois se sabe quanto será pago no momento da tomada do 

empréstimo. Em cenários de câmbio flutuante, o risco do “Pecado Original” se acentua. 

Assim como o Brasil, diversos países da América Latina e da Ásia adquiriam a dívida em 

moeda estrangeira e eram induzidos a adotar o Padrão-Ouro para facilitar o serviço da dívida. 

A medida, que funcionaria mais tarde com a Alemanha e com os Estados Unidos (década de 

1870), porém, sofria sucessivos fracassos nos países periféricos. Não tínhamos divisas para 

lastrear nossa moeda e arcar com o Padrão-Ouro (ao contrário da Alemanha). A adoção do 

Padrão-Ouro aqui resultou em crise; na Europa, num sistema financeiro internacional. 

De todo modo estava posto o paradigma que adentraria o século XX. Diante da falta de 

garantias das nações tomadoras de empréstimo, de um sistema financeiro desenvolvido nas 

nações periféricas e de um sistema internacional de proteção cambial para casos de 

empréstimos nas moedas destas novas nações, pregava-se o empréstimo em moeda 

estrangeira, mais especificamente em Libras, lastreadas em ouro. Diante do risco que este 

empréstimo representava às nações devedoras, pregava-se a própria adesão destas economias 

ao Padrão-Ouro internacional. 

Mediante o fim do Padrão-Ouro original, na década de 1920, surpreende que a cláusula do 

Padrão-Ouro perdurasse na missões de Money Doctors (caso específico das recomendações 

da Missão Niemeyer em 1931)82. Acreditamos que o paradigma do Padrão-Ouro encontrava-

se tão cristalizado, que demoraria mais de uma década para ser superado.  

Sustentando esta hipótese está a constatação de que, já em 1944, na conferência de Bretton 

Woods, estipulou-se a retomada do regime de câmbio fixo. Este novo regime, chamado agora 

Padrão Dólar–Ouro, estender-se-ia até os anos 1970, e estaria especialmente relacionado à 

escalada da dívida externa brasileira que torna-se virtualmente impagável a partir de 1979.  

 

                                                 
81 BOUÇAS, História da dívida externa, 1950, p. 42. 
82 ABREU e LOUREIRO, Palatable Foreign Control, 2011. 
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2.3 A dívida externa brasileira – Padrão de Rolagem 

Proclamada a República, evidencia-se o caos econômico que o Brasil vivia sob o manto do 

Império.  

O relatório do ministro visconde de Ouro Preto sobre a situação orçamentária na 
época da proclamação da República mostra que os impostos e outras receitas 
durante o período do Império cobriam somente 30% das receitas totais. O restante 
era financiado pela dívida que e República do Brasil herdou.83 

A situação, porém não se torna melhor com o novo governo. Em 1889, a dívida externa  

atingia 33 milhões de libras esterlinas. Em 1899, dez anos mais tarde, a dívida já alcançava 

quase 50 milhões de libras. Com a queda do preço do café, veio a primeira crise da dívida84. 

Os motivos para a expansão da dívida remontam ainda ao Império. No final da década de 

1880, houve uma grande expansão do meio circulante no Brasil em virtude da abolição da 

escravatura. Esta expansão gerava a necessidade de mais dinheiro para manter um novo 

mercado escorado no trabalho assalariado. Para financiar o meio circulante, novos 

empréstimos em Libras foram adquiridos. 

Para aumentar o meio circulante, o ministro da Fazenda Rui Barbosa autorizava a emissão de 

moeda não lastreada, seguindo o modelo de emissão que perdurara nos Estados Unidos 

durante quase todo o século XIX, até a adesão desta economia ao Padrão-Ouro em 1879. 

Após a proclamação da República, a doutrina expansionista foi defendida pelo 
ministro da Fazenda Rui Barbosa, e a disponibilidade monetária quase dobrou em 
1890. Uma série de decretos autorizou acréscimos ao volume de papel-moeda 
inconvertível.85 

Mesmo indo contra o padrão internacional de moeda lastreada e valor fixo, segundo Cardoso 

e Dornbusch, o resultado da política financeira expansionista em moeda não convertível foi a 

proliferação de novos bancos e a abertura de novas empresas em diversos ramos da iniciativa 

comercial e industrial. De todo modo, a bonança durou pouco. 

A euforia financeira tomava conta do país. Mal as novas empresas eram abertas, suas ações 

eram vendidas no mercado financeiro com aumentos constantes de preços. Uma bolha se 

formava 86 e como resultado, a primeira crise econômica do Brasil República. “Os anos de 

                                                 
83 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 138. 
84 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 139. 
85 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 143. 
86 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 144. 
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encilhamento foram caracterizados por inflação muito alta, que era de mais de 30% ao ano em 

1891 e 1892.” 87  

O estouro da bolha é relatado por Cardoso e Dornbusch: 

Um comitê da Câmara, indicado para investigar as atividades comerciais do Banco 
da República, concluiu que a emissão excessiva de papel-moeda tinha promovido o 
jogo na Bolsa de Valores, afastando o capital das empresas legítimas, e levou a uma 
série desvalorização da moeda. O Banco da República desempenhara um papel 
notável na promoção dessa especulação, e o Comitê sugeriu que deveria ser exigida 
a redução das diferentes contas e a limitação da emissão de notas. O ministro da 
Fazenda era contra. Ele acreditava que a interrupção na criação monetária geraria 
uma crise. Além disso, a creditava que não havia necessidade de levar em conta o 
ouro ao considerar as notas e que o crédito do Estado era suficiente para garantir a 
conversão das notas. Entretanto, o congresso, por uma maioria de 100 contra 12, 
aprovou a segunda versão de um projeto de lei restringindo as emissões de papel-
moeda.88  

Soma-se ao caos interno um componente externo. A quebra de Barings em 1890 levou a 

economia mundial a experimentar um pânico. No Brasil, o resultado foi a falência de muitas 

empresas (fantasmas), a queda do preço de ações e bancos se recusando a pagar juros sobre 

depósitos. O mil-réis passou por uma rápida desvalorização, porém, não se pode dizer que a 

desvalorização foi causada pela emissão de moeda. O preço do café no mercado internacional 

surtira efeitos devastadores sobre a moeda nacional. 

Associar a desvalorização do papel à política de emissão de moeda sem lastro ou ao estouro 

da bolha do Encilhamento, no entanto, não é consenso:  

Fishlow (1988) argumenta que os influxos de capital não afetaram o 
comportamento da taxa cambial brasileira na década de 1890, e Cardoso (1983) 
mostra que a expansão monetária não foi suficiente para explicar o comportamento 
da taxa cambial, que foi claramente influenciada pelo preço do café.89  

No flanco externo, a crise, que também se tornaria política, com a renúncia do marechal 

Deodoro da Fonseca, abalou a confiança dos credores. Apesar os problemas, no entanto, o 

Brasil não deixou de cumprir seus compromissos com a dívida, apesar do serviço desta mais 

do que dobrar entre 1892 e 1894, e continuou a ter acesso ilimitado aos empréstimos externos. 

Convém esclarecer que, ainda naquele momento, a estratégia para o pagamento das dívidas 

era aquele iniciado durante a fase do Brasil Império: obtinha-se um empréstimo novo para 

pagar um antigo.  

                                                 
87 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 142. 
88 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 146. 
89 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 147.  
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A desvalorização cambial, no entanto, durou até 1898 com a situação se agravando e o serviço 

da dívida encarecendo enormemente. O desafio caia nas mãos do novo presidente, Campos 

Salles. 

A esperança de que os assuntos financeiros no Brasil melhorassem com a chegada 
ao poder do novo presidente Dr. Campos Salles, logo deu lugar à questão da 
possibilidade de se evitar a falência nacional ou não. A taxa cambial tinha caído, 
acrescentando um enorme peso ao custo interno de suprimento do serviço da dívida 
externa. Não é de se admirar, então, que os títulos brasileiros caíssem.90 

Com a queda do preço do café e a desvalorização da moeda nacional, temos o cenário do 

“Pecado Original” preparado: uma moeda com valor em queda e uma dívida crescente em 

moeda estrangeira.  

Campos Salles, ainda antes da eleição já se manifestara a favor do saneamento financeiro. Sua 

inspiração era a experiência argentina que negociara um fundig loan em 1891. Neste cenário, 

a suspensão dos pagamentos do serviço da dívida já era esperada internacionalmente e o 

mercado já depreciava os papéis do Brasil.  

A moratória fora decretada e Campos Salles empenhou-se em renegociar a dívida junto aos 

credores privados da época. O resultado foi um Funding Loan, um empréstimo para pagar a 

dívida vencida com condições bastante vantajosas: 68 anos de amortização e 13 anos de 

carência91. Como parte do acordo, o governo se comprometia a adotar medidas restritivas, 

com a destruição de papel-moeda sem lastro.  

O funding loan de 1898 consistiu da emissão gradual de £ 8,6 milhões para fazer 
face ao serviço de juros dos empréstimos externos federais, do empréstimo interno 
em ouro de 1879 e de todas as garantias ferroviárias. Além disso, suspendiam-se as 
amortizações de todas as dívidas incluídas na transação (inclusive as provenientes 
dos novos títulos) por um período de 13 anos, ou seja, até 1911. Os novos títulos 
foram lançados ao par, com taxas de juros de 5% e amortização em cinqüenta anos, 
iniciados após o período de suspensão descrito.92 

Ainda que a prática de se obter novos empréstimos para se pagar dívidas antigas fosse comum 

já no período do Império, o Funding Loan de 1898 anunciava a estratégia de Rolar a Dívida 

adotada pelo Brasil anos mais tarde, durante a Era de Ouro do Capitalismo. 

                                                 
90 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 149. 
91 BATISTA, O Consenso de Washington, 1994, p. 12. 
92 SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 51. 
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A recessão gerou descontentamento na sociedade civil. No período da crise, várias opiniões se 

confrontavam. Cardoso e Dornbusch citam que “o ponto de vista da grande maioria era que os 

problemas brasileiros tinham raízes em grandes déficits governamentais”93.  

Wileman (1896), uma fonte clássica da época definia: 

Déficits, inúmeros, anuais, perenes,eternos para todo sempre, cada vez maiores 
déficits! Estas três sílabas encerram todo o mistério das finanças brasileiras, a 
cabeça e o resto do seu desgosto.94  

Por sua vez, o ministro da Fazenda, Dr. Murtinho, interpretava a crise como resultado do 

excesso de emissão de moeda. Havia ainda a percepção de que a crise brasileira era causada 

pela queda dos preços do café no exterior, opinião expressa pela revista The Economist95. 

A política recessiva do governo de Campos Salles foi bastante impopular, com a retirada de 

papel moeda de circulação, porém a política monetária restritiva de Murtinho e melhorias na 

balança comercial (em parte, propiciado pelo início do boom da borracha), estabilizaram a 

taxa cambial depois de 1903. O preço a se pagar foi a recessão econômica, mas a subida dos 

preços do café na seqüência e uma balança de pagamentos favorável acabariam por atrai um 

novo volume de investimentos estrangeiros e de novos empréstimos. 

A retomada dos pagamentos da dívida, aos poucos, começa a corroer o saldo do Balanço de 

Pagamentos. Em 1911, a dívida brasileira voltava a crescer e atingia 145 milhões de Libras. 

Uma segunda crise e um novo funding loan pareciam eminentes. De fato, entre 1900 e 1914, a 

dívida quadruplicou-se.  

Tentando evitar o calote, uma série de novas negociações foi iniciada já em 1913. No entanto, 

as dificuldades em se negociar com um número elevado de bancos de nacionalidades distintas 

levaram as conversas a se arrastar até 1914. Por fim, acabaram por ser suspensas na véspera 

da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Sem chegar a um acordo, o Brasil suspendeu o 

pagamento em 1º de agosto de 1914. A obtenção de um novo empréstimo emergencial passou 

a ser estudada. 

                                                 
93 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 152. 
94 WILEMAN, J.P., Brazilian Exchange: The Study of an Inconvertible Currency, Nova York, Greenwood 

Press, 1969; apud CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 
153. 

95 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 153. 
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O segundo funding loan teria um capital nominal máximo de £ 15 milhões e, 
conforme o primeiro, novos títulos foram emitidos gradualmente ao par, com taxa 
de juros de 5% e 63 anos de prazo de amortização, com início de resgate em 1927. 
Também ficavam suspensas as amortizações de todos os empréstimos federais 
denominados em libras ou francos franceses até 01/08/1927 e os juros destes 
empréstimos que vencessem entre 01/08/1914 e 31/07/1917.96  

A Primeira Guerra Mundial marca o fim do Padrão-Ouro. As tentativas de se restabelecer o 

padrão internacional na década de 1920 mostraram-se frustradas. Naquele momento, o câmbio 

internacional passava a ser oficialmente flutuante. O Brasil, que jamais conseguir de fato 

sustentar sua moeda lastreada por muito tempo, ainda assim, obtinha empréstimos novos para 

pagar dívidas antigas. 

Durante o século XX, somente em dois períodos curtos tivemos no Brasil moeda 
lastreada e conversível em metal: durante a vigência da Caixa de Conversão (1906-
1914) e Durante a vigência da Caixa de Estabilização (1926 e 1930).97 

A crise com a dívida perdurou toda a década de 1910 e 1920. Crédito americano começou a 

chegar ao Brasil em 1921. Até então, nossa dívida era majoritariamente em Libra Esterlina. 

Em 1930, 60% de nossa dívida ainda era em Libra Esterlina, com um valor de mais de 250 

milhões de libras, ou mais de 1 bilhão de dólares da época.  

Nesta época, foi comum a visita das chamadas missões de Money Doctors, grupo de 

especialistas econômicos contratados pelas casas inglesas ou americanas de crédito para dar 

sugestões e orientar as nações em desenvolvimento98 sobre as melhores práticas na gestão de 

suas políticas econômicas. Para o Brasil, destacaram-se a missão Montagu, em 1926 e a 

missão Niemeyer, em 1931, ambas a serviço de casas britânicas. 

Em 1931, o Brasil recorria, pela terceira vez, à estratégia do Funding Loan. A história era 

similar ao que ocorrera na ocasião do segundo: rápido crescimento do endividamento externo 

a partir de 1925, seguido de fatores que deterioraram o balanço de pagamentos a partir de 

meados de 1928 e nova moratória. 

O funding foi lançado em duas séries, ambas com taxa de juros de 5%, que previam 
resgate em vinte e quarenta anos, dependendo da garantia de cada empréstimo, 
cujos juros estavam sendo refinanciados. Para os empréstimos em dólares, foram 
lançados apenas títulos de 20 anos. O total do lançamento estava limitado a cerca 

                                                 
96 SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 53. 
97 SANDRONI, P., Traduzindo o Economês, 2003, p. 94. 
98  Para efeito de fluidez, não fazemos, neste trabalho distinção semântica entre “países em desenvolvimento”, 
“países subdesenvolvidos”, “nações em desenvolvimento” e “nações subdesenvolvidas”. 
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de £ 18 milhões para refinanciar os juros dos empréstimos federais que vencessem 
a partir de outubro de 1931 por três anos.99  

Os motivos que teriam levado a mais este Funding Loan tinham um componente externo. 

Além da crise de 1929, que reduzia as receitas com exportação dos países em 

desenvolvimento, em 1931, a Inglaterra anunciava o fim da paridade Libra-Ouro: era o fim 

oficial do Padrão-Ouro. Como consequência, diversos países da América Latina com dívidas 

com casas inglesas apresentaram problemas cambiais: 

Em 1931, como consequência de problemas cambiais e do abandono do Padrão 
Ouro pelo Reino Unido, vários países da América Latina declararam a 
inconversibilidade de suas moedas: sete países (Argentina, Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Chile, Nicarágua e Uruguai) adotam sistemas de controles cambiais 
nesse mesmo ano; outros três (Costa Rica, Equador e Paraguai) o fizeram em 1932, 
e o México no ano seguinte, seguido pela Venezuela em 1934.100.  

A esta altura, o descontentamento dos credores em relação ao Brasil já era grande: 

Em apenas 40 anos, os detentores de títulos da dívida brasileira foram forçados a 
aceitar três reduções voluntárias nos seus direitos contratuais, marcadas pelos 
financiamentos de 1898, 1914 e 1931. Em 1934, foi posto em prática um “plano de 
reajuste” que pouco depois levaria o nome do ministro da Fazenda Osvaldo Aranha, 
efetuando uma redução unilateral dos pagamentos.101  

O terceiro Funding Loan acabou por representar o primeiro passo de uma longa lista de 

eventos que culminaria com um acordo permanente para a dívida em 1943. Em 1934 foi 

implantado um “plano de reajuste” que levaria o nome do ministro da Fazenda Oswaldo 

Aranha, que implicava numa redução dos pagamentos; em 1937, sob o pretexto do golpe 

aplicado em 1937, foi declarado uma nova suspensão completa das remessas da dívida; em 

1940, um novo acordo temporário também interrompido antes de sua duração prevista e, por 

fim, o acordo de 1943, que consolidou o serviço da dívida contraída até 1931, quando ficaram 

definidas medidas que resultaram em redução de 50% da dívida externa brasileira.  

O acordo permanente consolidou toda a dívida externa brasileira, alongando seu 
prazo por quarenta a sessenta anos e reduzindo ambos, principal e juros. O plano 
ofereceu aos detentores de títulos duas opções: a opção A, que não incluía redução 
de principal, envolveria redução de juros com uma provisão para um sinking fund. 
Com isso, o serviço da dívida (juros mais o sinking fund) alcançaria de 2,9% a 
5,9% do principal anualmente. A opção B envolveria redução de principal e de 
juros. Para cada $ 1,000 do título original, novos títulos com valor de face de $ 800 
(ou $ 500 em alguns casos) e cupom de 3,75% eram emitidos. Além disso, os 
detentores receberiam pagamento em dinheiro de $ 75 a $ 175. Esses títulos não 
possuíam prazo fixo, mas um sinking fund. O serviço da dívida nesta opção (juros 

                                                 
99   SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 53. 
100  ALMEIDA,“O Brasil e as crises financeiras internacionais”, 2001, pág. 91. 
101  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 154. 
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mais o sinking fund) somava 6,4% do principal. Essas condições implicaram 
redução de 50% do saldo da dívida externa em circulação.102  

Naquele momento, 1943, nossas dívidas já eram 1/3  Dólares e 2/3 em Libras esterlinas103. 

Segundo Cardoso e Dornbusch, no início de 1946, 78% dos detentores de títulos tinham 

aprovado a oferta cambial. Como resultado, os títulos da dívida brasileira subiram mais de 7 

vezes durante  os anos 1940 na bolsa de Nova York. 

Ainda que impressione a redução de 50% sobre o valor devido, o acordo de 1943 não 

abordava a troca da dívida em moeda estrangeira por outra em moeda nacional. A conversão 

da dívida não era assunto da pauta. 

O acordo também evidencia o grau de endividamento do país. Havia ocorrido três moratórias 

e três empréstimos emergenciais nos últimos 40 anos, mas mesmo assim, precisou-se de um 

novo acordo e de uma redução do valor devido da ordem de 50%. 

A década de 1940 teria sido bastante proveitosa para o Brasil além da redução da dívida, o 

pós-guerra trouxe uma forte recuperação para os preços dos produtos exportados pelo Brasil. 

No cenário externo, o pós-guerra também trazia um bom desempenho econômico. Em 1944, 

na Conferência de Bretton Woods, era criado o FMI e o Banco Mundial. Também nesta 

conferência, um acordo multilateral propunha a construção de um novo Sistema Monetário 

Internacional, baseado num regime de Câmbio Fixo – o Padrão Dólar-Ouro. 

Ainda que a acordo de 1943 tenha representado uma redução expressiva da dívida, sucessivos 

déficits comerciais no início dos anos 1950, em virtude da Guerra da Coréia,  levaram o Brasil 

a sofrer novamente com desequilíbrios em suas contas externas.  

O crescimento explosivo do déficit em conta corrente secou as reservas 
internacionais, causando uma crise no balanço de pagamentos em 1952 (...). 
Como essas importações eram, em grande parte, financiadas por créditos 
comerciais, posteriormente rolados por empréstimos de curto e médio 
prazos, a dívida total externa (pública e privada) dobrou entre 1946 e 1953, 
alcançando mais de US$ 1 bilhão.104 

Também a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek em seu Programa de Metas 

(1957-1960), teria contribuído para a piora nas contas externas. Os grandes projetos de infra-

estrutura teriam ampliado a demanda por bens de capital, o que, além de pesar negativamente 

                                                 
102  SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 53 e 54. 
103 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 157. 
104 SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 54. 
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na balança comercial, implicara em novos empréstimos externos. Segundo Silva105, ao final 

de 1961, a dívida externa brasileira já era o dobro dos níveis de 1955, e o balanço de 

pagamentos seguia em níveis muito ruins. Uma nova crise externa se avizinhava, novos 

empréstimos seriam necessários. 

Este caráter de obtenção constante de novos empréstimos para se pagar dívidas antigas, a 

estratégia da “Rolagem da Dívida”, tal qual se apresentava na economia brasileira até este 

momento do século XX, assim como em outras economias em desenvolvimento, faria parte de 

uma estratégia bem definida, segundo Payer106. Num primeiro momento, com um sistema 

internacional de câmbio fixo, a estratégia mostra-se interessante: os países receberiam cada 

vez mais empréstimos para pagar suas dívidas e para possibilitar as importações necessárias 

para sustentar o crescimento econômico, sem mexer nas receitas com exportação.  

“A teoria econômica tradicional sustenta que o influxo de capital produz crescimento do qual 

se poderá tirar o serviço da dívida”107. Assim, a dívida externa deveria ser rolada sucessivas 

vezes, sob a forma de novos empréstimos-ponte ou reescalonamentos, até que a entrada de 

capital possibilite a importação de bens de produção que causará um efeito que promoverá o 

crescimento econômico, gerando a renda necessária para o pagamento dos serviços da dívida 

contraída. 

Este afluxo de capital que, no futuro seria pago sem dores para as economias em 

desenvolvimento, era alimentado pela crença de que o capital fluiria naturalmente dos países 

desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Assim, perpetuava-se a idéia de que os 

países do terceiro mundo não precisariam sacrificar suas receitas com exportação para quitar 

as dívidas108.  

Na visão de Payer, o esquema funcionava porque todos estavam satisfeitos com ele. Na 

verdade, o serviço da dívida aumentaria a cada rodada, mas ninguém queria que chegasse o 

momento em que os países do terceiro mundo pudessem pagar suas dívidas só com as receitas 

das exportações. 

Se isso acontecesse, quando acontecesse, os exportadores perderia mercados. As 
indústrias que produzem para o consumo interno veriam seus mercados serem 

                                                 
105 SILVA, “Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963”, 2009, p. 54. 
106 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 63. 
107 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 62. 
108 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 63. 



 

 
51 

invadidos por importados – já que o único meio de os países devedores pagarem 
pelo serviço da dívida é através da exportação de bens e serviços. Os trabalhadores 
dessas indústrias perderiam seus empregos e o governo americano, seu mais 
poderoso e efetivo instrumento para controlar o comportamento dos governos do 
Terceiro Mundo.109  

Nos países do terceiro mundo, também ninguém queria que chegasse o momento de poder 

pagar a dívida com as próprias receitas. Efetuar estes pagamentos com as receitas das 

exportações significaria uma receita líquida menor, quando, no momento da rolagem da 

dívida, estas eram pagas, exclusivamente com capital estrangeiro.  

 

A frase de Delfim Netto ilustra isto: “As dívidas não são pagas, as dívidas são roladas”110.  

Ocorre que, segundo Payer111, o serviço da dívida ficaria sucessivamente mais caro a cada 

rolagem da dívida, o que acabaria por corroer a entrada de novo capital e a limitar capacidade 

importadora dos países do terceiro mundo, freando o crescimento econômico destes. A única 

válvula de escape seria a aplicação extremamente eficiente dos recursos para garantir o 

crescimento necessário à estratégia. 

De todo modo, a crise, que se desenvolve na gestão JK não consegue ser negociada no 

governo seguinte. Segundo Cardoso e Dornbusch112, como a situação econômica brasileira 

deteriorava-se, o Banco Mundial não autorizou um único empréstimos entre 1960 e 1964. 

Após o Golpe de 1964, porém a situação muda e a estratégia da rolagem da dívida é 

retomada: 

A reprogramação da dívida e novos créditos tornaram-se disponíveis após o golpe 
militar de 1964. Depois disso, o governo iniciou deliberadamente uma política de 
exploração dos mercados de capital privado parta garantir uma rápida expansão.113 

Esta estratégia de rolagem da dívida pode ser encarada como de alto risco, uma vez que 

ocorre com o empréstimo em moeda estrangeira. Trata-se de caminhar à beira do abismo, 

flertando perigosamente com o “Pecado Original”. O que teria feito dela algo tão popular em 

meados do século XX seria o regime de câmbio fixo do Padrão Dólar-Ouro e a abundância de 

crédito no mercado internacional, decorrência do crescimento econômico verificado pelos 

países industrializados no pós-guerra. Com este regime, havia certa segurança de que as taxas 

                                                 
109  PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 64. 
110  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 169. 
111  PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 64. 
112  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 165. 
113  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 165. 
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de juros e que o valor da moeda estrangeira não iria flutuar, evitando surpresas desagradáveis. 

Com isto, o nível das dívidas dispara nos países em desenvolvimento (como visto com o caso 

brasileiro). 

A existência de uma grande liquidez internacional, reforçada pelo aparecimento dos 
"petrodólares", levaria a um nível pouco prudente de endividamento em virtude de 
prazos de amortização inferiores aos de maturação dos projetos de investimento 
financiados. Contudo, a principal vulnerabilidade do esquema residia no fato de os 
empréstimos serem contraídos a taxas flutuantes de juros.114  

Mais uma vez, o “Pecado Original” adaptava-se a um momento de Câmbio Fixo, assim como 

o fora no momento de seu surgimento, ainda no século XIX. 

Analisando a economia do Brasil do pós-guerra ao início da década de 1980, podemos 

verificar que a norma foram os déficits em conta corrente, algo perfeitamente compreensível 

se considerarmos que o objetivo da época não era pagar a dívida, mas rolar a dívida com 

novos empréstimos. Além disto, os países em desenvolvimento eram grandes importadores de 

capital, o que, segundo o pensamento da época, acabaria por financiar o desenvolvimento 

econômico destes. Os déficits, porém, aumentaram em demasia na década de 1970, o que 

traria sérias consequências nos anos 1980. 

Como ninguém queria o fim do modelo de rolagem das dívidas, quando isto ocorresse, 

ninguém estaria preparado. Foi o que aconteceu nos anos 1980. A livre flutuação do Câmbio, 

a partir de 1973 adiantava os perigos aos quais as nações em desenvolvimento estavam 

expostas. Na década de 1980, ante um câmbio flutuante, a crise se instalaria e o “Pecado 

Original” mostraria por que deveria ter sido evitado. 

 

 

2.4 A Lógica por trás do Pecado 

Em um artigo de 2005, Flandreau, agora acompanhado por Sussmann, explica melhor sua 

percepção sobre as condicionantes do “Pecado Original”, em detrimento dos empréstimos em 

moeda local. Parte de da constatação de que a cláusula do empréstimo em moeda estrangeira 

era imposta, sobretudo, a países periféricos: 
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Foreign-currency-denominate debts are not randomly distributed throughout the 
world. They predominate in the liabilities of less-developed nations af Asia and latin 
America, which tend to be precisely those with the highest risk to run into a serious 
exchange rate crises. The so-called original sin hypothesis describes this 
phenomenon and its implications: some countries just do not issue debt denominated 
in their own currency, and as a result, the array of exchange rate strategies available 
to them is typically smaller than that available to the western world.115  

Tal percepção coloca em cheque a hipótese institucional apresentada na seção 1.4. Se os 

problemas são as instituições, porque o fenômeno era notadamente percebido sob um viés 

regional, com forte concentração nos países da América Latina e na Ásia? Esta divisão 

regional indica que não havia boas instituições nestes países, ou implicaria numa visão 

eurocêntrica do problema? Para Flandreau e Sussman, Ainda que os países destas regiões da 

periferia do sistema tenham adotado o Padrão-Ouro, ou legislação que protegesse a 

propriedade, seria difícil que obtivessem empréstimo em moeda local. O oposto também é 

verdadeiro, para países europeus, muitas vezes sem estes itens institucionais (sem a adesão ao 

Padrão-Ouro, por exemplo), o empréstimo em moeda local era uma realidade possível.  

Na visão de Flandreau e Sussman, compreender o mecanismo das condicionantes do “Pecado 

Original” implica em entender as condições do mercado financeiro do século XIX. Para tanto, 

os autores separam os mercados primários (IPOs 116) e os secundários das dívidas.  

No século XIX, sobretudo durante a fase de convivência do Padrão-Ouro inglês com o padrão 

bimetálico francês, quase todas as ofertas primárias (IPOs) de dívidas originadas vinham da 

Inglaterra ou França, e eram emitidas em Libras ou Francos, não importando o país de 

origem, ou seja, independiam da credibilidade do país devedor117.  

Alguns países, porém obteriam empréstimos em moedas locais, ou seja, alguns IPOs emitidos 

na França ou na Inglaterra não eram em Francos ou Libras, mas em moedas correntes nos 

países tomadores do empréstimo. Tal percepção demonstra que a “cláusula pétrea” de 

empréstimos em moeda estrangeira, não seria exatamente “pétrea”, ao menos, não para todos 

os países. O fato destes países serem, notadamente, a Espanha e a Rússia, explica muito sobre 

a natureza dos IPOs do período. 

                                                 
115 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 154. 
116 IPO: do inglês (Initial Public Offering) – Oferta inicial de bens mobiliários, a ser comercializado no mercado 

primário.  
117 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 155. 
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Para os autores: 

Our hypothesis is that currency liquidity is the underlying cause of our findings. 
Owing largely to trade finance, some currencies emerged as vehicle currencies 
commanding international liquidity. As a corollary, states that had internationally 
accepted currencies could also circulate their debt instruments in secondary markets; 
having a liquid money market enabled them to issue the dept in their country in the 
first place.118 

A Tabela 4, abaixo, referente aos empréstimos ingleses em 1883, ilustra este quadro. 

Tabela 4 - Empréstimos concedidos – Inglaterra, 1883: 
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Observa-se na tabela acima que alguns países conseguiam empréstimos em sua moeda local. 

Caso de Itália, Espanha, Rússia, Holanda, Estados Unidos, França e Alemanha. 

Recordando a Teoria Institucional vista na seção 1.4, o determinante para o país obter 

empréstimos em sua moeda local é o conjunto de instituições como legislação, direito à 

propriedade e livre fluxo de capitais.  

Porém, segundo Flandreau, alguns dos poucos privilegiados a adquirir empréstimos em 

moeda local não dispunham destas boas instituições pregadas na hipótese institucional. Em 

contraparte, todos os países a obter empréstimo em moeda local possuíam em 1883 atributos 

como um mercado secundário desenvolvido, independente das garantias de propriedade e 

outras instituições desejadas. E este é o ponto crucial pelos autores levantado. 

Possuir um mercado financeiro secundário desenvolvido seria, assim, condição para se obter 

empréstimo em moeda local. Isto ocorre porque os títulos poderiam ser negociados no 

mercado interno, oferecendo um colchão de segurança aos credores internacionais.   

O empréstimo em moeda estrangeira está, assim, associado à emergência dos centros 

financeiros mundiais em princípios do século XIX. Com as guerras Napoleônicas e a 

ocupação francesa da Holanda, a Inglaterra torna-se o centro hegemônico do mercado 

financeiro e a casa Rothchild, com sede em Frankfurt, Londres, Paris, Viena e Nápoles, os 

agentes privilegiados a facilitar os empréstimos e garantir os empréstimos em moedas locais. 

Em 1821, possuidores dos títulos da dívida da Espanha, emitidos na moeda espanhola não 

conseguiram vender seus títulos no mercado secundário de Londres, o que dificultaria mitigar 

o risco dos credores. Naquele momento, a Espanha não dispunha de um mercado secundário 

desenvolvido.  

Visando renegociar a dívida, de modo a garantir a negociação dos títulos no mercado inglês, 

os Rothchilds foram até a coroa espanhola e reemitiram os títulos, agora em Libras. Na 

mesma década, toda a América Latina, recém independente, solicitava empréstimos (os 

países, recém criados, necessitavam de capital para alavancar a economia interna). Diante da 
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experiência com os títulos da Espanha, os empréstimos para a América Latina foram emitidos 

em Libras. Surgia, assim, o “Pecado Original”119.  

A tabela 5 abaixo mostra um retrato deste momento. Nela estão contidos os países latino a 

obterem empréstimos em Libras junto às casa Inglesas na década de 1820: 

Tabela 5 - Empréstimos Ingleses para a América Latina na década de 1820. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do século XIX, também Paris e Bruxelas apresentaram forte crescimento e 

tornaram-se importantes centros financeiros internacionais. Começaram, então a fornecer 

empréstimos em suas próprias moedas – moeda estrangeira para os tomadores dos 

empréstimos. Num mundo ainda dividido entre o Padrão-Ouro e o padrão bimetálico (o 

Padrão-Ouro só passo a funcionar de forma global na década de 1870), países bimetálicos 

corriam para Paris e Bruxelas, enquanto países com moedas enquadradas no Padrão-Ouro, 

para a Inglaterra. 

Para os autores, de acordo com os estudos do ocorrido na França, Inglaterra e Rússia, há 

muito baixa correlação entre o tipo de moeda a se criar a dívida e a estabilidade 

macroeconômica ou reformas institucionais que o país apresente. Para Flandreau e Sussman, 

países sem credibilidade como Espanha, Rússia e Itália obtinham empréstimos em moeda 
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Century”, 2005, p. 160. 
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local, apesar de não contar com estas instituições, já outros países com boa reputação 

institucional (sobretudo os escandinavos), não. 

Há ainda o caso de países com boa reputação (instituições favoráveis) e mercado local forte 

terem se inserido no Padrão-Ouro para obter dívidas em moeda local, caso dos EUA. De todo 

modo, não há correlação linear entre instituições domésticas e habilidade de obter 

empréstimos em moeda local.  

The similarity between the restricted number of countries that could issue bonds 
denominated in this own currency and the number of ‘key currencies’ led us to 
decide that the question should be explored more carefully. Specifically, our 
intuition was that a precondition for the existence of a (secondary) offshore market 
for domestic –currency-denominated debt was the availability of exchange facilities 
that would enable investors to price and possibly cover their foreign exchange 
exposure. The key nonmanageable risk that one faces when holding foreign bonds 
denominated in a foreign currency comes from the possible inability to trade the 
long-term bond for short-term asset in that currency120   

Esta baixa correlação reforça, na visão dos autores, que o que leva um país a obter 

empréstimo em moeda local é a capacidade de liquidez de seu mercado secundário, ou seja, o 

quão desenvolvido é o seu mercado de capitais. Segundo os autores, há uma correlação quase 

perfeita entre o desenvolvimento do mercado de capitais e o fato do país obter empréstimo em 

moeda local ou estrangeira121. Rússia e Espanha, países problemas, tinham dívidas em moeda 

própria, graças ao seu bem desenvolvido sistema financeiro. Em contraste, Suécia e 

Dinamarca, países excelentes sob o ponto de vista das instituições, tinham dívidas em moeda 

estrangeira122. 

Uma evidência da importância da existência de um mercado secundário para a tomada de 

empréstimos em moeda local, para os autores, está na correlação entre a disponibilidade de 

moeda em mercados de câmbio e a obtenção de dívida de logo prazo. Países com mercado de 

câmbio formado, ou seja, moedas aceitas em outras praças, teriam direito a dívida em moeda 

própria. A “cláusula pétrea” dos empréstimos em moeda estrangeira não se aplicaria a todos 

os países, portanto. Um grupo pequeno estaria imune ao “Pecado Original”.  Fato, ainda hoje 

não há mercado de câmbio para algumas moedas.  

                                                 
120 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 181. 
121 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 156. 
122 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 156. 
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A Tabela 6, adaptada de Fladreau e Sussman dá uma percepção a respeito: 

Tabela 6 – Empréstimos estrangeiros na segunda metade do século XIX - por países: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 4 acima mostra o acesso de três diferentes países aos empréstimos internacionais. 

Nela, se observa que o Brasil durante todo o período adquiriu dívida em Libras Esterlinas, à 

exceção de 1875, quando, dotado de uma moeda lastreada, o “Gold Milreis”, adquiriu um 

empréstimo no exterior com pagamento em moeda local. Cabe ressaltar que o lastro naquele 

momento havia sido adquirido com outros empréstimos em Libras, valendo-se do momento 
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favorável à expansão monetária. Como já foi apontado por Saes123, o período posterior à 

década de 1860 assinala uma inversão da tendência de anos anteriores, com maior afluxo de 

capitais para a América Latina, em virtude do surgimento de bases econômicas mais sólidas 

(economia cafeeira, no caso) e excedentes de capital como resultado dos avanços tecnológicos 

da Primeira Revolução Industrial na Inglaterra. De todo modo, apesar do afluxo crescente de 

capital para o Brasil, conforme visto na Tabela 1 acima, o empréstimo em Gold Milreis de 

1875 constitui caso raro no mercado internacional.   

Os demais exemplos nos mostram Portugal, com amplo acesso a diversos mercados 

internacionais (Londres, Paris e Amsterdam). Convém lembrar que Portugal possuía mercado 

de câmbio estabelecido desde 1854 (quando adere ao Padrão-Ouro) obtendo empréstimo em 

moedas estrangeiras e local. Por fim, a tabela nos mostra os Estados Unidos, que, num 

primeiro momento, sem moeda lastreada, obtinha empréstimos exclusivamente em Libras e, 

num segundo momento, após a adoção do Padrão-Ouro (final da década de 1870), obtém 

acesso a empréstimos ingleses com pagamentos em Dólar – fato que caracterizou paradigma 

do Padrão-Ouro.  

Por fim, Flandreau e Sussman listam os países com acesso ao mercado de Câmbio na 

Inglaterra e na França em meados do século XIX. Se a explicação institucional fosse 

procedente, teríamos uma lista de países com sólidas instituições e credibilidade. No entanto, 

a Tabela 7, abaixo, nos mostra os seguintes dados: 

Tabela 7 - Economias com acesso aos empréstimos -  Mercados de Londres e Paris – meados 

do século XIX. 

 

 

 

 

 

                                                 
123  SAES, Conflitos do Capital, 2008, p. 20. 
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Como se vê, em Londres, em 1844 eram listadas as moedas de diversos países. O Brasil 

aparece listado, dado que aderira brevemente ao Padrão-Ouro em 1846. De todo modo, sem 

mercado secundário ou como sustentar o Padrão-Ouro por muito tempo, logo seria retirado 

desta lista (desapareceria em 1850). Quanto aos demais países listados, vários deles não 

tinham credibilidade (Rússia, Espanha e Itália). Apesar disto, suas moedas eram negociadas 

nos mercados centrais, já países escandinavos, com boas instituições, estão ausentes da lista. 

It now seems obvious that countries that where able to develop a secondary market 
for their domestic-currency-denominated public liabilities in foreign centers were 
precisely those with intense foreign exchange relations with the rest of the world. 124 

A conclusão dos autores aponta que no século XIX, a existência de um mercado doméstico 

com liquidez e de um mercado externo líquido para o câmbio foi uma condição necessária 

para obter empréstimos em moeda local. A ausência destes mercados por si só, foram 

condições suficientes para forçar estes países a contrair dívidas (ou emitir bonds) em moeda 

estrangeira. 

No círculo vicioso, países com menos mercado para suas moedas, justamente aqueles com 

menos moeda ou que sofriam de um mercado de capital local pouco desenvolvido, não tinham 

as condições necessárias para obter empréstimo em moeda local. Para estes países, como o 

Brasil, não era dada escolha a não ser aceitar contrair dívida em moeda estrangeira e ainda 

assim mostrando garantias para que o investidor não sofra maiores perdas, o que significava 

maiores taxas de juros. Para estes países, o fornecimento de crédito internacional teria a 

“cláusula pétrea” do “Pecado Original”. 

Mais: para estes países que somente podiam obter empréstimos em moeda estrangeira 

(Francos ou Libras), era dada uma única opção, em nada melhor. Se suas economias fossem 

inseridas no contexto do Padrão-Ouro, os títulos da dívida poderiam circular no mercado 

secundário com maior liquidez, pulverizando o risco e garantindo o retorno aos credores. Daí 

as recomendações para os empréstimos (por si só uma afronta à soberania) insistirem na 

adesão ao Padrão-Ouro125, não importando o quão prejudicial esta adesão pudesse ser para 

países com desvantagens nos termos de troca. 

                                                 
124 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 183. 
125 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 155. 
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In sum, the ability to circulate, internationally, bonds denominated in your own 
currency was related to the status of your currency in terms of international 
liquidity. Going for an IPO in a foreign financial center in your own currency was 
going to cist more than borrowing in that center’s currency, and all the more so if 
you had a “junior” currency. The result was, and we think still is, that countries with 
less-developed money markets displayed an exclusive reliance on foreign exchange 
clauses, while countries with “senior” currencies went farther toward achieving 
liability diversification.126 

Assim, a configuração dos grandes mercados de capitais estaria na raiz do “Pecado Original”, 

e não a credibilidade do país tomador de empréstimos. Não são as instituições a razão para a 

impossibilidade para o empréstimo em moeda local, mas sim a história e construção da 

Economia Mundo ordenada em centro e periferia. 

Esta condição específica do século XIX (Padrão-Ouro, inexistência de instrumentos de 

proteção cambial no mercado financeiro internacional e dimensão limitada dos mercados 

secundários nos países periféricos) teria determinado a origem das dívidas em moeda 

estrangeira (o “Pecado Original”), seja sob a forma direta (empréstimos em Libras) seja sob a 

forma disfarçada, com a adesão ao Padrão-Ouro, o que faria o país periférico adquirir 

empréstimos estrangeiros para sustentar o lastro. 

A visão de Flandreau vai de encontro à visão sistêmica de Braudel e Wallerstein. Um sistema 

mundo com um centro difusor e uma vasta periferia em círculos concêntricos. Os 

empréstimos em divisas estrangeiras refletiam um mundo dividido em centro-periferia. Se um 

país estivesse na borda do sistema, sua condenação seria o “Pecado Original” e todas as 

dificuldades decorrentes desta condição.  

As limitações impostas por estas condições teriam dificultado o desenvolvimento do sistema 

financeiro dos países periféricos, relegando-os à perpetuidade de sua condição. O círculo 

vicioso estaria formado. Países periféricos adquirem dívidas em moedas estrangeiras, com 

maior risco e juros, estrangulando sua atividade econômica. Esta condição inicial perpetua-se 

porque é tida como normal, sem se considerar que, na verdade, reflete um determinado 

contexto temporal. Com a economia fragilizada, a condição de periferia se perpetua, levando 

o país a adquirir cada vez maiores e caros empréstimos. 

As recomendações estrangeiras, assim, mais do que garantir o pagamento das dívidas, 

exibiam um caráter perverso, de condenar as economias periféricas à uma condição perpétua 

                                                 
126  FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 157. 
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de periferia. Não havia preocupação com a saúde financeira do país, nem com supostas 

instituições capazes de assegurar o desenvolvimento. A única preocupação era reduzir o risco 

das transações, mesmo que para isto, fosse ampliado o risco de default nas nações da América 

Latina (referindo-se especificamente à Crise das Dívidas na década de 1980) até o limite 

extremo.   

Thus, while institutions and reforms help agents form expectations about future 
behavior, path dependency has played a much more significant role in selecting the 
countries that were to suffer from original sin. Only a major change in countries’ 
ranking in the world trade order (…) can change theses outcomes.127  

Diante deste quadro, cabe, por fim uma pergunta proposta por Flandreau e Sussman.  Como 

se livrar do “Pecado Original”?  

Para os autores, de nada adianta política macro ou proteção à propriedade privada – estes 

termos propostos como condições em todos os acordos para contrair os empréstimos são 

definidos pelos autores como falácia. Somente o crescimento econômico, com grande fluxo 

de moeda pode solver o problema. Como exemplo, citam o Japão que conseguiu isto pós 

Segunda Guerra Mundial e os EUA, que conseguiram isto entre 1890 e 1910 128.  

Usando o exemplo proposto pelos autores, suponha que o Butão tenha modernas instituições e 

compactue com os desígnios do tratado de Maastricht – isto seria suficiente para obter 

empréstimos em moeda local? Flandreau e Sussman propõem que não. Só o crescimento 

econômico pode fazer isto. 

De todo modo, durante o século XX, a manutenção na crença da credibilidade do Padrão-

Ouro (O Padrão Dólar-Ouro), teria criado condições para que os países em desenvolvimento 

mantivessem a prática de endividamento em moeda estrangeira. O regime de câmbio fixo 

favorecia este tipo de medida, como veremos no próximo capítulo. Assim, uma norma criada 

no século XIX teria se mantido por quase todo o século XX. Não obstante as mudanças 

radicais sofridas pelo sistema financeiro internacional, com o desenvolvimento de 

mecanismos de proteção cambial (instrumentos de Hedge) e o desenvolvimento de mercados 

financeiros em países em desenvolvimento (caso do Brasil) a cláusula do empréstimo em 

                                                 
127 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 157. 
128 FLANDREAU e SUSSMAN, “Old sins: Exchange Clauses and European Foreign Lending in the Nineteenth 

Century”, 2005, p. 186.  
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moeda estrangeira se perpetuou, representando pesado ônus às nações periféricas, até o ponto 

em que a economia destas chegou ao limite, nos anos 1980.  

Há que se ressaltar que esta obrigação de empréstimos em moeda estrangeira aplica-se 

especificamente aos países periféricos, justamente aqueles que não tinham um mercado 

secundário desenvolvido no século XIX.  

Encerrando esta primeira parte da dissertação, cabe aqui retomar a pergunta básica que norteia 

este trabalho: sabendo que somente 40 meses separam o Plano Baker do Plano Brady, quais 

fatores levaram o FMI à mudança de postura, e por somente naquele momento, e não antes, 

abria-se a possibilidade ao Brasil de rompimento do “Pecado Original”? 

A análise e reflexão a partir dos conceitos do “Pecado Original” e do Padrão-Ouro aqui 

realizadas já nos permite especular sobre algumas respostas. 

Em 1989, outra era a economia mundial. O câmbio era flutuante, mecanismos de Hedge 

cambiais já eram bem desenvolvidos e havia mercado secundário para títulos das dívidas em 

diversos países em desenvolvimento. Neste contexto, algumas cláusulas “pétreas” do século 

XIX não fariam mais sentido. A “conjuntura” internacional havia se alterado. Uma resposta 

sob o prisma amplo “conjuntural” parece, portanto, óbvia. Ocorre que estas mudanças tinham 

ocorrido muito antes de 1989. Por que somente em 1989 o FMI muda sua postura, lembrando 

que ainda em 1985 sua posição permanecia irredutível? 

Podemos, neste momento, inferir que a mudança de postura do FMI entre o Plano Baker e o 

Plano Brady seria motivada pelo colapso econômico das nações devedoras na década de 1980. 

Neste sentido, a Crise da Dívida teria agido como um “stress test”, levando os credores a 

repensar algumas de suas cláusulas no fornecimento de crédito.  

Esta resposta, vinda de um nível conjuntural, deixa escapar algumas arestas. A Crise da 

Dívida eclodira em 1982, com a Moratória Mexicana. Naquele ano, em especial no mês de 

setembro (posteriormente chamado “setembro negro”), o temor por parte dos credores de que 

o calote se alastrasse por todo o mundo em desenvolvimento era enorme. Se o calote se 

generalizasse, o sistema financeiro internacional estaria em grave crise, uma vez que os 

maiores bancos privados estavam altamente expostos aos títulos das dívidas dos países do 

terceiro mundo. 
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Já que o Capitalismo havia evoluído a ponto de superar o paradigma do câmbio fixo, de 

desenvolver instrumentos de Hedge cambial e desenvolver mercados secundários organizados 

nos países em desenvolvimento, pela lógica da conjuntura, estaria dada, já em 1982, a 

oportunidade para se romper com o “Pecado Original”. 

Porém, não foi o que ocorreu. Em 1985, no Plano Baker, o FMI ainda mantinha sua postura 

fechada às mudanças. Somente em 1989 possibilita-se a flexibilização da cláusula. 

Propomos que algum outro fator pode completar a resposta para nossa pergunta tema. Algo 

não perceptível, porém, no nível conjuntural, que é o nível de análise do “Pecado Original”. 

Assim, uma abordagem mais próxima, no nível factual, faz-se necessária para responder a 

esta pergunta. 

A próxima parte deste trabalho se ocupará disto. 
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Parte II – O Plano Baker e o Plano Brady 
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Capítulo 3: A Crise da Dívida 

O presente capítulo objetiva caracterizar a crise da dívida sob os mais diversos prismas e 

apontar sua evolução até o lançamento do Plano Baker em 1985. 

Para tanto, partimos de uma abordagem sistêmica sobre o século XX, onde abordamos os 

conceitos de ciclos sistêmicos de Arrighi e os conceitos cíclicos da Escola da Regulação. 

Compreendemos esta fase como crucial para contextualizar os acontecimentos que levam à 

crise que acometeu o mundo subdesenvolvido na década de 1980. 

Em seguida, passamos para uma visão a partir do centro do sistema. Estudamos como os 

países centrais adaptaram-se ao Fordismo e como suas escolhas resultaram na superação da 

Era de Ouro do Capitalismo. 

Mudando o foco, a seção seguinte aborda a visão a partir da periferia do sistema. Estudamos 

como a América Latina, em especial, atravessou a era de ouro do Capitalismo e a crise da 

década de 1970. Tendo visto a situação do subcontinente, procuramos, então, focar no Brasil. 

Como o nosso país foi afetado pelos acontecimentos das décadas de 1970 e 1980. 

Estreitando mais o ponto de vista, focamos especificamente as negociações do Brasil junto ao 

FMI nos anos 1980. Pela dimensão de nossa economia, assim como pelo volume que a dívida 

assumiu, consideramos o caso brasileiro um bom exemplo do que ocorria nos demais países. 

E é com a análise destas negociações como base, que partimos para analisar a proposta do 

Plano Baker, entendida aqui como um dos pontos chaves da crise da dívida do Terceiro 

Mundo.  

 

 

3.1 A economia mundial no século XX – Uma aproximação Sistêmica 

Pretendemos aqui abordar o século XX numa aproximação estrutural, a partir do conceito de 

“Longa Duração”. O objetivo é entender a dinâmica sistêmica que marcou o século XX e 

como esta se refletiu na conjuntura econômica que levou à crise da década de 1970, ponto 
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fundamental para compreender os processos e negociações que levaram à mudança de postura 

do FMI que acabou por abrir a brecha para o rompimento do “Pecado Original”. 

Como já vimos, o “Pecado Original” é uma prática oriunda do século XIX, escorada no 

contexto de Padrão-Ouro e num mercado financeiro internacional pouco desenvolvido e 

articulado. Ocorre que a prática estendeu-se por todo o século XX, não obstante as mudanças 

no interior do Capitalismo e o desenvolvimento de novas ferramentas no mercado financeiro. 

O “Pecado Original” manteve-se como prática comum, mesmo mudando a estrutura 

econômica mundial. Os motivos para esta perpetuidade serão discutidos mais adiante. Neste 

capítulo, veremos como ocorreram as mudanças estruturais no século XX, a partir de uma 

abordagem estrutural. Nossa base teórica será Braudel e Arrighi, mas também veremos as 

transformações segundo a Escola da Regulação. 

3.1.1 Braudel e Arrighi 

O conceito de Longa Duração em Braudel parte de todo um questionamento que o autor traz 

sobre a abordagem do Historiador diante de seu objeto de estudo. Compreende-se que o 

passado é constituído por uma infinidade de pequenos fatos (batalhas, epidemias, desastres, 

guerras, alianças, expedições, inventos), mas que estes, tomados individualmente, não 

constituem a realidade, não abarcam “toda a espessura da história”. Seu método de estudo 

consiste em decupar o tempo histórico em três diferentes níveis de aproximação. Grosso 

modo, em sua visão, a ação humana está circunscrita em três esferas, três ritmos distintos. 

Temos assim, numa primeira aproximação, superficial, a esfera da vida material. Para além 

desta primeira esfera de aproximação, Braudel cita a conjuntura, ou aquela da nova História 

Econômica e Social, muito mais ampla, ocupada em ler as oscilações cíclicas dos preços e das 

atividades econômicas em intervalos de dez, vinte ou cinqüenta anos. A História Quantitativa 

tem nesta esfera seu campo de estudo. Matematizáveis, as oscilações da economia, no entanto, 

consistem numa conjuntura que, para serem compreendidas, faz-se necessário um olhar numa 

escala acima. 

Ausentes da análise da História Quantitativa, acima do nível da conjuntura, encontram-se as 

grandes estruturas, dotadas de amplitude secular. Neste nível estariam as formas mais perenes 

da sociedade. 
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Seguindo este enfoque, e fazendo uso dos próprios exemplos de Braudel, as ações cotidianas, 

como as trocas comerciais ou as aventuras das navegações, compõem a esfera da vida 

material, de tempo breve, superficial. Estas ações estão inseridas num contexto mais amplo, 

de expansão ou retração de toda atividade econômica. Perceber as Conjunturas implica em 

enxergar um horizonte de tempo maior, de algumas décadas. Se aumentarmos a escala ainda 

mais, olharmos para os séculos, podemos perceber dinâmicas ainda mais profundas – as 

estruturas, onde ocorre a integração de economias distantes, alinhadas por especulações 

financeiras, atividades de comércio exterior e bancária, exploração de seres humanos e 

recursos naturais em terras longínquas129. O Capitalismo insere-se nesta esfera, a qual Braudel 

chama “Longa Duração”. Olhar esta escala permite ver todo um sistema dinâmico e em lenta 

transformação. 

A influência de Braudel é nitidamente a Geografia. Tal como o espaço Geográfico, o tempo 

da ação humana, propõe Braudel, é multifacetado, ainda que também haja dialética entre as 

diferentes esferas, percebidas como distintas quanto ao ritmo. Esta análise da Longa Duração 

leva o autor a propor seu próprio modelo de Capitalismo. 

Já foi citado que o Capitalismo, na visão de Braudel, repousa na esfera das estruturas. Seria 

algo mais, portanto que as trocas comerciais nos mercados ou nas feiras, ou que a produção 

dos bens de consumo. O Capitalismo estaria presente no grande especulador, naquele 

empreendedor que negocia além de suas fronteira, nas relações financeiras que integram 

regiões com mão de obra escrava como o Brasil e áreas desenvolvidas como o mercado de 

Amsterdã.  

Temos aqui uma primeira característica do Capitalismo braudeliano, ele seria circunscrito a 

um lugar, e, a partir deste local privilegiado, ele se expandiria para terras distantes.  

A visão de Braudel entende o tempo do mundo como espacialmente diverso. Neste aspecto, 

diferentes complexos de trocas comerciais coabitariam, ao mesmo tempo, a superfície 

terrestre, isolados, tendo cada qual, sempre uma cidade em seu centro, além de áreas externas 

de influência. Aquecimento da atividade econômica ou crises, presentes na esfera das 

conjunturas, ocorreriam simultaneamente no interior de diversos complexos isolados. 

Operações para além das fronteiras de cada um destes complexos pertencem à esfera das 

estruturas, da longa duração. Surge, então, uma estrutura macro – o Capitalismo - que 

                                                 
129    BRAUDEL, A dinâmica do Capitalismo, 1987, p. 28- 32. 
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interliga diversas regiões distintas do globo, numa articulação oriunda do centro financeiro 

dominante.  

Braudel também propõe uma dinâmica interna da expansão capitalista particular. Segundo ele 

como já adiantamos na seção 1.3, o Capitalismo não está preso a um lugar em especial, 

podendo ter seu centro dinâmico mutável com o tempo. Em sua percepção, o centro do sistema 

capitalista teria, ao longo dos séculos, migrado em ciclos das cidades italianas nos séculos XIV e 

XV para a Holanda no século XVI. O ciclo do Capitalismo industrial foi ligado diretamente à 

Inglaterra ao longo de todo o século XIX, mas mudou seu eixo para os EUA no século XX. 

Para demonstrar a evolução sistêmica esboçada por Braudel em “A dinâmica do Capitalismo”, 

faremos uso, além de seu texto direto, da obra de Giovanni Arrighi. 

Fiel às idéias de Braudel, Arrighi traz, em seu livro “O Longo Século XX”, de 1994 a percepção de 

que a Economia Mundo apresenta movimentos cíclicos de longo prazo. Seguindo a datação criada 

por Braudel 130, ao longo dos últimos cinco séculos, teria havido quatro ciclos sistêmicos de 

acumulação sobrepostos. Um ciclo genovês entre os séculos XV a XVII, um ciclo holandês, entre 

os séculos XVI a XVIII, um ciclo inglês, entre os séculos XVIII a XX e um último ciclo 

americano, nos séculos XIX e XX. 

De particular, podemos citar que Arrighi procura conciliar este conceito de ciclos sistêmicos, 

esfera das estruturas, ao conceito de “Ondas Longas” do Capitalismo, percepção esta que teria 

norteado também as idéias de Kondratiev e Schumpeter, na escala das conjunturas.  

Para explicar a evolução destes ciclos sistêmicos, Arrighi faz uso do arcabouço marxista sobre as 

fases do Capitalismo. Para Marx, haveria um movimento onde, num primeiro momento, as 

mercadorias (M) são convertidas em capital, dinheiro (D). Neste momento, ocorre a acumulação 

de capital. Num momento seguinte, o capital é convertido em mercadorias (fase D-M), é a fase da 

produção. Os ciclos sistêmicos, no constructo de Arrighi, respeitariam, em grande escala, esta 

determinação. Numa fase inicial, as nações aspirantes à posição de potência hegemônica, 

acumulam capital (reverte mercadorias em capital - fase M-D). Num segundo momento, munidas 

de capital, os revertem e mercadorias, é a fase de produção (momento D-M). A primeira fase (M-

D) é a fase da ascensão da nova potência. Neste momento, ela trata de acumular o capital que 

financiará sua fase produtiva (D-M).  

                                                 
130 Ver BRAUDEL, Civilização material, economia e Capitalismo: séculos XV-XVIII, 1995. 
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Para Arrighi, em consonância com idéias marxistas, haveria uma tendência natural do Capitalismo 

à decadência (taxas de lucros decrescentes). Porém, conforme proporia Braudel, num dado 

momento, um novo arranjo produtivo deformaria esta tendência natural e proporcionaria lucros 

crescentes a uma nova potência131. Teria início, então a fase produtiva (D-M) e seu período de 

hegemonia. Tão logo este arranjo organizacional se dissemine, os lucros tendem a se reduzir até 

uma eminente e inevitável crise econômica. Neste momento, a nova potência hegemônica 

abandona sua fase produtiva e retoma a uma fase de acumulação (D-M). Esta fase fortemente 

centrada na acumulação financeira, dá sobrevida à potência do período, mas possibilita a uma 

nova nação, aspirante a posição de potência hegemônica, a acumulação inicial de capital.  

Novamente, uma nova crise ocorre, desta vez provocada pelo acúmulo excessivo de capital (o que 

pode se reverter em superprodução, ou num excesso de especulação e consequente quebra do 

mercado financeiro). Neste momento, a potência hegemônica, já há tempos enfraquecida no setor 

produtivo, vê a nova potência que acumulou capital na fase M-D, dar início a sua fase produtiva 

(D-M), e , assim assumir a posição de nova potência hegemônica.  

Tendo completado um ciclo completo, inicia-se um novo ciclo sistêmico, renovando-se a 

Economia Mundo. 

Tais crises obedeceriam aquilo que Kondratiev descreveu como “Ondas Longas do Capitalismo”, 

com um ritmo de cinqüenta anos. Em consonância com o pensamento de Braudel, Arrighi vê as 

crises, esfera da conjuntura, como comuns ao sistema, esfera das estruturas, parte inevitável do 

Capitalismo e necessárias à renovação deste. Tais crises, cíclicas, pois motivadas pelos 

movimentos do capital, teriam o poder de demarcar os ciclos sistêmicos, determinando o 

momento de ascensão e queda de potências hegemônicas. Dependendo do momento em que 

ocorram, porém suas consequências seriam diversas. Assim, Arrighi classifica as crises em 

"sinalizadora", quando marca o fim da fase produtiva (D-M) e "terminal", quando marca o fim da 

fase financeira (M-D) e assinala o surgimento de uma nova potência hegemônica. 

Não cabe aqui uma explicação mais alongada de cada ciclo sistêmico de Longa Duração 

identificado por Braudel e pormenorizado por Arrighi. Podemos, para fins desta dissertação, 

explicar que, entre crises sinalizadoras e crises terminais, o sistema Capitalista teria migrado seu 

núcleo de Gênova, fortemente centrada em seu comércio no Mediterrâneo, para Amsterdã, 

notadamente uma cidade maior e dotada de uma área de influência mais ampla (todo o Atlântico) no 

                                                 
131   BRAUDEL, A dinâmica do Capitalismo, 1987, p. 62. 
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século XVII. A expansão do sistema continua com a migração do centro sistêmico de uma cidade 

para todo um país. A Inglaterra ascende à condição de núcleo do sistema com a Revolução 

Industrial a partir do século XVIII. Seu gigantesco império estendia-se numa proporção rara na 

história. Apesar desta hegemonia inconteste, também a Inglaterra teria experimentado a crise 

sinalizadora e, por fim, a terminal, momento que o núcleo migrou para os Estados Unidos, uma país 

de território e população imensamente superior à Inglaterra, e cuja área de influência abrange todo o 

mundo.  

Na Inglaterra, a Revolução Industrial transformaria para sempre a produção e as relações 

sociais. Estava dado o impulso para que a Inglaterra, que ficara desde a metade do século 

XVIII acumulando capital com suas atividades manufatureiras e mercantis, abandonasse a 

fase M-D e desse início a sua fase produtiva (D-M). Este momento de crise, para Arrighi, 

representa o término da hegemonia holandesa. O mundo via nascer uma nova potência 

hegemônica, escorada num Estado favorável à burguesia.    

A fase produtiva inglesa (D-M) perdurou até a década de 1870. Suas indústrias têxteis 

asseguraram as mais altas taxas de crescimento econômico do mundo e uma posição de centro 

produtor que a Holanda jamais desfrutou. Durante todo este período, os lucros foram 

decrescentes, mas inovações tecnológicas postergaram a crise sinalizadora fim do período, 

dando novos impulsos lucrativos. Finalmente, em 1873 deflagrava-se uma grave crise 

econômica. Tem início a grande depressão de 1873 a 1896. Arrighi aponta como causa para 

esta crise a expansão absurda do capital, do investimento e da produção. Teria havido, assim, 

uma crise de superprodução. Neste período, a economia européia apresentou deflação e juros 

baixos. Foi um período de depressão numa época de contínua expansão da economia mundial.  

Arrighi pontua esta crise como a crise sinalizadora Inglesa. Marca o momento em que a 

Inglaterra abandona sua fase D-M e concentra-se em atividades financeiras (M-D). Não por 

acaso, esta é a fase de consolidação do Padrão-Ouro, o que organizava as trocas internacionais 

e o sistema financeiro da época. 

A superprodução levou as nações industriais européias a dependerem de um sistema 

imperialista para escoar a produção excessiva, e de um sistema financeiro que garanti 

estabilidade à economia mundial. Corresponde a este período, o impulso imperialista da 

Inglaterra. Para abrandar a crise de superprodução, o Império Britânico parte em busca de 

novos mercados consumidores. Nasce um Imperialismo escorado no livre comércio. Apesar 
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do impulso imperialista, a produção industrial inglesa não se mostrava maior que a de outras 

nações recém industrializadas (caso dos Estados Unidos e da Alemanha). 

Neste momento, para Arrighi, estaríamos presenciando o momento de acumulação inicial (M-

D) de duas candidatas ao cargo de potência hegemônica mundial, justamente as duas nações 

fundamentais para a consolidação do Padrão-Ouro como referência internacional: os Estados 

Unidos e a Alemanha. À antiga potência, o Império Britânico em sua fase derradeira como 

país líder, só lhe restaria a espera da crise terminal. 

Dentro desse ponto de vista, os Estados Unidos estavam numa posição muito melhor do que a 
Alemanha. Suas dimensões continentais, sua insularidade e sua dotação extremamente 
favorável de recursos naturais, bem como a política sistematicamente seguida por seu governo, 
de manter as portas do mercado interno fechadas aos mercados estrangeiros, mas abertas ao 
capital, à mão de obra e à iniciativa do exterior, haviam transformado o país no maior 
beneficiário do imperialismo britânico de livre comércio.132 

Feita esta breve explicação teórica, chegamos, finalmente ao propósito desta seção. O início 

do século XX é novamente, um momento de caos sistêmico. Choque de Imperialismos levam 

o mundo a uma corrida armamentista, seguida por duas guerras mundiais, regimes 

totalitaristas e uma crise econômica sem precedentes – a Era da Catástrofe, nas palavras de 

Hobsbawm133. Assim como fora no início do século XVII, momento em que o sistema 

necessitava expurgar a velha ordem medieval para se expandir, e demarcar a ascensão de uma 

nova potência hegemônica, a Holanda. E fora do final do século XVIII, momento em que o 

sistema precisava expurgar as amarras absolutistas e mercantis, para o surgimento de um novo 

ciclo de produção industrial e a emergência de outra potência hegemônica, a Inglaterra. Agora 

o sistema parecia querer expurgar os impérios coloniais e expandir o mercado livremente, 

além de demarcar a ascensão de uma nova potência hegemônica, os Estados Unidos. 

A Inglaterra, já em sua fase M-D final, tem sua crise terminal, e assiste aos Estados Unidos 

emergirem como nova nação líder, num novo momento D-M. Também emerge desta crise um 

novo sistema baseado ainda no Estado soberano, mas agora levado ao limite, com o mercado 

unindo todo o mundo. A nova potência puxou a recuperação econômica mundial nos anos pós 

Segunda Guerra num ritmo de crescimento nunca antes visto que, merecidamente, levou o 

título de Era de Ouro do Capital.  

No entanto, a reversão na tendência de queda da taxa de lucros seria temporária mais uma 

vez. Já na década de 1960, as taxas de lucros estariam baixas. A fase D-M já não conseguia 
                                                 
132  ARRIGHI, O Longo Século XX: Dinheiro, Poder e as Origens do Nosso Tempo, 1996, p. 61. 
133  Ver HOBSBAWM, A era dos extremos, 1995. 
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manter o nível de investimento. A crise de 1973 viria a sinalizar a virada na economia 

americana para a fase M-D final. Arrighi é categórico, a crise de 1973 foi a crise sinalizadora 

dos Estados Unidos. Esta economia hoje, já estaria em sua fase de acumulação financeira, e 

assistiria a outras nações passarem por suas fases de acumulação (D-M) inicial.  

Arrighi chega a apontar que alguma das economias do Leste Asiático será a nova potência 

hegemônica a emergir após uma breve crise terminal da Economia dos Estados Unidos. O 

livro foi concluído em 1996. De todo modo, os ciclos sistêmicos se reproduziriam. Por mais 

que ocorram crises, o Capitalismo migrará seu centro nervoso e continua a se reproduzir, 

sempre em busca de um novo patamar.  

Dois pontos há que se destacar aqui. Primeiro, merece atenção o fato de que, para Arrighi, a 

duração dos ciclos é progressivamente mais curta. Assim, o Longo Século XV, Genovês, teria 

durado 220 anos. O Longo Século XVII, Holandês, teria durado 180 anos, o Longo Século 

XIX, Britânico, durou 130 anos e o Longo Século XX, Americano, durou apenas 100 anos.  

Um segundo ponto a se destacar é que Arrighi apresenta um forte diferencial quando 

comparado a demais autores marxistas que pregam que a tendência de queda da taxa de lucros 

levaria à decadência perpétua do Capitalismo. Também se diferencia fortemente de 

Wallerstein, que vê como plausível o a Economia Mundo exaurir todas as periferias até não 

restar áreas a serem exploradas, o que resultaria no colapso do sistema Capitalista. Assim 

como os Braudel, Arrighi propõe que o Capitalismo, dotado de um arcabouço de situações, 

garantiria a renovação do sistema, a perpetuidade e expansão da Economia Mundo e novos 

impulsos de crescimento sempre. 

 

 

3.1.2 Escola da Regulação 

Também a Escola da Regulação procura analisar as transformações do Capitalismo durante o 

século XX. O arcabouço teórico da Escola é distinto daquele de Arrighi, mas concorda com 

este ao perceber os movimentos longos e os ciclos de Juglar, Kondratiev e Kuznets, além da 

ocorrência de crises cíclicas no interior do sistema como uma dinâmica interna do 

Capitalismo, que o levaria a se modificar, a se auto-regular e perpetuar.  
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Boyer parte do questionamento sobre a real origem das crises cíclicas no sistema. Por que e 

como, numa formação econômica dada, passamos de um crescimento forte e regular para uma 

quase estagnação e uma instabilidade das seqüências conjunturais? 

(...) a maioria dos economistas reconhece o caráter auto-regulador dos mercados. 
Sendo assim, a crise é apenas um acidente resultante da conjunção imprevisível de 
infelizes acasos ou de interferências sociopolíticas.134  

Sobre a mesma questão também se debruça outro autor pilar na Escola da Regulação. 

Aglietta135, vê a evolução do sistema capitalista como a interação entre dois setores 

produtivos distintos da economia. De um lado, o, assim chamado, Setor I que compreende os 

Bens de Produção. Na outra ponta, temos o Setor II, com os Bens de Consumo. Neste 

conceito, quando os dois setores evoluem harmonicamente, há a promoção do 

desenvolvimento. Por outro lado, quando um dos setores cresce acima do outro, configurando 

um desbalanceamento entre estes, temos uma crise. O fato da evolução dos setores atenderem 

a interesses independentes, faz com que as crises sejam recorrentes e cíclicas.  

A crise de 1929, segundo este pensamento, seria decorrente de uma desproporcionalidade 

causada pelo crescimento do setor de consumo acima da demanda. O consequente colapso 

teria levado o Capitalismo a um impasse cíclico. Parte fundamental da teoria, conforme 

Bocchi136, a Grande Depressão da década de 1930 desencadearia uma série de transformações 

institucionais no interior do sistema.  

Assim, a nova economia que emergiria a partir da década de 1940, com a retomada do 

crescimento no pós-guerra, era bastante distinta daquela da década de 1920. As 

transformações concentraram-se sobretudo nas relações de trabalho e na política econômica, 

combinando um regime de acumulação intensiva (consumo de massa, elevação da 

produtividade, organização taylorista do trabalho e crescimento real dos salários) com um 

modo de regulação monopolista (política econômica voltada ao bem estar social aliada à 

emergência de instituições supranacionais de regulação econômica)137.   

                                                 
134  BOYER, A teoria da Regulação,1990, p. 59. 
135  Professor de Economia da Universidade de Paris. Junto com Robert Boyer, é um dos fundadores da Escola 

da Regulação. Citado por BOCCHI, “Crises capitalistas e a escola francesa da regulação”, 2000; p. 35. 
136  BOCCHI, “Crises capitalistas e a escola francesa da regulação”, 2000; p. 35. 
137  FARIA, “Uma análise de História Monetária para a inflação brasileira”, 1994. p. 159. 
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Na esfera da produtividade, a economia mundial passa a ser impulsionada pelo dinamismo da 

indústria automobilística, do petróleo e do aço. Estas mudanças alicerçam um extraordinário 

crescimento econômico que se inicia nos anos 1940 e que perdura por 30 anos.  

Neste novo momento, o desenvolvimento harmônico do setor de Bens de Produção (setor I) e 

do setor de Bens de Consumo (setor II) nos países da OCDE teria possibilitado o surgimento 

da Era de Ouro do Capitalismo, também chamado de “os trinta gloriosos anos” pela Escola da 

Regulação. Transformações nos processos de trabalho, através do desenvolvimento 

tecnológico, possibilitaram o barateamento dos custos de produção, elevação da produtividade 

e maior controle dos processos, ainda que aos trabalhadores fosse agora permitida a 

participação nos ganhos. Como consequência da bonança, surge um mercado de consumo de 

massa (onde o automóvel é o maior símbolo).   

A Escola da Regulação define como “Fordismo” este novo estágio do desenvolvimento que 

caracterizou o crescimento econômico capitalista durante a “Era de Ouro” nos países da 

OCDE.  O período, gestado a partir da crise dos anos 1930, fora marcado por políticas 

econômicas keynesianas, como a proteção do emprego e do salário para garantir o consumo 

de massa e a intervenção do Estado na economia a fim de se evitar novas crises como as que 

caracterizaram a primeira metade do século.  

Também é característica do Fordismo uma maior regulação econômica internacional, 

caracterizada pela criação, em 1944, na Conferência de Bretton Woods, de um conjunto de 

instituições supranacionais (o FMI138 e Banco Mundial139), pela retomada do Padrão-Ouro, 

                                                 
138  “FMI - Fundo Monetário Internacional. Organização financeira internacional criada em 1944 na Conferência 

Internacional de Bretton Woods (em New Hampshire, Estados Unidos). É uma agência especializada da 
Organização das Nações Unidas (ONU) com sede em Washington, e que faz parte do sistema financeiro 
internacional, ao lado do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). O FMI foi criado 
com a finalidade de promover a cooperação monetária no mundo capitalista, de coordenar as paridades 
monetárias (evitar desvalorizações concorrenciais) e de levantar fundos entre os diversos países-membros, 
para auxiliar os que encontrem dificuldades nos pagamentos internacionais. Quase todos os países 
relativamente industrializados (com exceção dos países socialistas) fazem parte da organização. Cada país 
contribui com cotas-parte para o fundo (uma quarta parte em ouro e o restante em moeda nacional corrente) e 
nomeia um delegado e um suplente como seus representantes. O fundo é dirigido por vinte diretores (cinco 
nomeados pelos países que detêm o maior número de cotas e os restantes eleitos entre os representantes), que 
elegem entre si um diretor-geral. Uma das principais funções do fundo é regular as paridades das moedas 
(sua relação com o ouro SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 246. 

139  “BIRD - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Instituição financeira internacional 
ligada à ONU e conhecida também como Banco Mundial (World Bank). Criado em 1944, na Conferência de 
Bretton Woods, teve o objetivo inicial de financiar os projetos de recuperação econômica dos países 
atingidos pela guerra. Sediado em Washington, reúne 139 países (1980). Fornece empréstimos diretos a 
longo prazo (15 a 25 anos) aos governos e empresas (com garantias oficiais), para projetos de 
desenvolvimento e assistência técnica”. SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 56. 



 

 
76 

agora sob a forma de Padrão Dólar-Ouro140, e por uma hierarquia das nações cristalizada141.  

Segundo Sandroni: 

“Com o Acordo de Bretton Woods, em junho de 1944, inaugurou-se praticamente o 
sistema de conversibilidade internacional em relação ao dólar norte-americano. 
Todas as transações internacionais passaram a ser feitas com base na transferência 
de saldos contabilizados em dólar, excetuando-se os países da área socialista. A 
economia capitalista entrou então num novo período, caracterizado pela 
internacionalização das economias nacionais, que se tornaram extremamente 
vulneráveis às flutuações da economia dos Estados Unidos”142. 

O novo sistema obteve enorme êxito por três décadas, no entanto, também encontraria seu 

ponto de inflexão. O padrão de produtividade baseado na linha de montagem e no taylorismo 

e as indústrias de ponta do período (automóvel, petróleo e aço), que vinham sustentando o 

crescimento da produtividade desde a década de 1940, tiveram seu ciclo encerrado.  

Boyer aponta como evidência deste fim de ciclo a  

Redução dos ganhos de produtividade e queda da rentabilidade nos Estados Unidos 
a partir da metade nos anos 60; aceleração da inflação e ruptura do sistema 
monetário internacional, aumento das lutas concorrenciais entre economias 
nacionais (colocando o Japão e a Europa de um lado e os Estados Unidos de outro, 
novos países industrializados e antigas economias do Centro), last but not least, 
explosão da dívida interna.143 

No pensamento da Regulação, a crise do Fordismo começa a se desenhar com a queda do 

ritmo de crescimento da produtividade do trabalho nos anos 1960 e da mais valia relativa144. 

Nas palavras de Bocchi, o crescimento desbalanceado do Setor I da economia teria gerado 

uma crise de subconsumo, com consequências diversas das verificadas em crises anteriores: 

A particularidade dessa crise será a inflação, contrariamente à deflação típica das 
crises capitalistas anteriores. A inflação dos anos 70 aparecerá como um 
epifenômeno derivado dos mecanismos de defesa desenvolvidos pelas grandes 
empresas e pelos grupos financeiros. Para Aglietta, o sistema monetário e 
financeiro, controlado pelo capital concentrado e centralizado via concorrência 
monopolista, tornará as crises financeiras momentos necessários da regulação do 
Capitalismo monopolista. Mas essas crises financeiras aparecerão a partir de um 
desequilíbrio setorial devido à aceleração do crescimento do setor I. Em outras 
palavras, uma crise de sobreacumulação de capital.145 

Faria propõe ainda que, somada à esta crise promovida pelo esgotamento dos fatores internos 

do sistema,  o surgimento de novas tecnologias e de uma indústria com um novo padrão de 

                                                 
140  Em Bretton Woods, 1944, estabelece-se que 1 onça de ouro equivalia a US$ 35,00. 
141  FARIA, “Uma análise de História Monetária para a inflação brasileira”, 1994. p. 159. 
142  SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 476. 
143 BOYER, A teoria da Regulação,1990, p. 21. 
144 BOCCHI, “Crises capitalistas e a escola francesa da regulação”, 2000; p. 38. 
145 BOCCHI, “Crises capitalistas e a escola francesa da regulação”, 2000; p. 36. 
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gestão teriam acelerado a superação do sistema Fordista. Mais grave ainda, num cenário real 

de desequilíbrio dos setores produtivos, as formas reguladoras Keynesianas que tão bem 

garantiram o crescimento por três décadas, mostraram-se insuficientes para solucionar a crise 

de produtividade. Ao contrário, teriam agravado mais o problema, “produzindo inflação, 

déficit público, desorganização dos mercados de trabalho, fracasso de estratégias empresariais 

e rupturas na ordem internacional”146.   

Temos que a Escola da Regulação, assim como Arrighi, vê a crise dos anos 70 como a crise 

de superação deste modo de produção. Mais grave, para a escola da regulação, a crise do 

Fordismo marca também o declínio da dominância das políticas keynesianas, insuficientes 

que foram para evitar mais uma crise, vista por estes como cíclica. 

A volta das crises econômicas capitalistas, após os “trinta gloriosos” anos de 
crescimento econômico norte-americano e dos outros países desenvolvidos, 
recoloca em discussão o caráter cíclico do Capitalismo, que parecia ter sido 
eliminado pelo manejo eficiente das políticas econômicas keynesianas.147  

 

 

3.2 A crise do Capitalismo nos anos 1970 – Visão a partir do centro 

 

É comum encontrar referências que apontam a crise internacional da década de 1970 como 

provocada por dois sucessivos aumentos no preço do Petróleo, sendo o primeiro destes 

choques datado de 1973 e o segundo, de 1979. Esta leitura baseia-se na análise dos 

indicadores econômicos da década. O próprio FMI, em seu relatório anual, publicado em 30 

de abril de 1980 assim sacramentava: “As indicated in the foregoing summary, a pervasive 

factor in the present situation of the world economy is the influence of the oil price increases 

of 1979 and 1980” 148.  

Até a década de 1950, o petróleo, produzido majoritariamente no Oriente Médio ainda sob a 

esfera imperialista, era vendido a baixos preços para as grandes multinacionais ocidentais. Em 

1960, no entanto, foi formada a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) no 

                                                 
146 FARIA, “Uma análise de História Monetária para a inflação brasileira”, 1994. p. 160. 
147 BOCCHI, “Crises capitalistas e a escola francesa da regulação”, 2000; p. 27. 
148  INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1980, 1980, p. 3. 



 

 
78 

intuito de reorganizar o mercado de forma mais favorável aos interesses dos países 

produtores. 

Em 1973, por motivos políticos distintos, a OPEP opta por elevar os preços do petróleo e, ao 

mesmo tempo, reduziu sua produção. Como consequência: 

 

O preço do barril sobe então de 3,03 para 3,65 dólares. Em fins de 1973, o preço do 
petróleo não refinado proveniente do golfo Pérsico era 400% superior ao cobrado 
no início do mesmo ano; até meados de 1975, os preços quase quintuplicaram. Os 
países da Opep viram suas receitas aumentar em US$ 25 bilhões em 1973 e US$ 80 
bilhões em 1974. Nesse ano, o bloco dos países industrializados teve um déficit 
global de US$ 11,5 bilhões e os países subdesenvolvidos, um déficit de US$ 39,8 
bilhões. 149 

 

Em 1979, um novo choque provocaria efeitos ainda mais devastadores às contas 

internacionais: 

The estimated increase in the average price of oil from 1978 to 1980 (about $18.50 
a barrel, from a little under $13 a barrel to $31.25 a barrel) implies a rise of about 
$170 billion in the export earnings of the group of oil exporting countries, plus 
another $20-odd billion in such earnings of non-Fund members and of non-oil 
developing countries that are net exporters of oil; the estimated additions to oil bills 
total something like $155 billion for the industrial countries as a group and about 
$35 billion for developing countries that are net importers of oil. These large flows 
are the principal generator of the estimated 1978-80 changes, noted above, in 
current account balances of major groups of countries.150 

 

Sem desconsiderar este consenso geral, os números provam que o impacto do preço do 

petróleo foi devastador para a economia mundial, entendemos que esta, ainda que precisa, é 

uma explicação factual. Se formos observar o nível conjuntural, podemos perceber que esta 

crise está circunscrita num contexto maior.   

Gailbraith procura entender a crise dos anos 1970 sob a perspectiva dos Estados Unidos. O 

autor reconhece o impacto do aumento dos preços do petróleo sobre a economia daquele país, 

mas vê como exagero atribuir toda a crise a este fato em especial. Em sua visão, esta 

percepção era mais cômoda aos norte americanos – seria muito menos doloroso atribuir a 

culpa da crise aos árabes do que admitir a própria responsabilidade. Gailbraith atribui a crise à 

“espiral preços salários” que predominava no interior da potência hegemônica nas décadas de 

1950 e 1960.151  

                                                 
149  SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 458. 
150  INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1980, 1980, p. 4. 
151  GAILBRAITH, Uma viagem pelo tempo Econômico, 1994. p. 143 e 144. 
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A explicação é simples:  

Para reagir à queda de lucratividade, as empresas aumentavam a margem 
adicionada aos preços de venda, alimentando a inflação que tendia a se refletir em 
elevação dos salários. Em suma, a redução dos ritmo de aumento da produtividade 
colocavam em questão o equilíbrio estabelecido na Era de Ouro que permitia, a um 
tempo, a elevação dos salários reais e a manutenção (ou elevação) da taxas de 
lucros, induzindo o investimento que sustentava o crescimento da economia. Sem 
esse aumento da produtividade, surge o conflito entre salários e lucros, ‘resolvido’ 
pela inflação, mas que tem como possíveis efeitos colaterais a redução da demanda 
(se há uma redução do salário real), da taxa de lucro, do investimento e do 
crescimento da economia Daí a possibilidade de estagnação com inflação, cuja raiz 
última seria o declínio do ritmo de elevação da produtividade.152 

Ocorre que a redução das taxas de lucro verificada por Gailbraith, não é rara nas economias 

de mercado. Este conceito é amplamente abordado por diferentes escolas de pensamento 

econômico, desde a escola clássica, com a Lei dos Rendimentos Decrescentes 153 e a Escola 

Marginalista, com a noção dos Custos Marginais Crescentes 154, passando pelo pensamento 

marxista e a noção da Taxa de Lucro Decrescente, chegando a Schumpeter 155, Arrighi e à 

própria Escola da Regulação.  

Entendemos a “espiral preços – salários” apontada por Gailbraith não como uma 

exclusividade da economia dos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960, mas como uma 

possibilidade comum a todo o sistema, e a surgir conforme a evolução deste, mais cedo ou 

mais tarde, em diferentes países. 

Assim, percebemos a crise da década de 1970, ora entendida como a crise sinalizadora do 

ciclo norte-americano, conforme Arrighi, ou como a crise do Fordismo, conforme a Escola da 

Regulação, como consequência do modelo de crescimento característico da Era de Ouro do 

Capitalismo. Nesta percepção, a crise possui raízes na própria natureza do sistema econômico 

que emergiu com o fim da 2ª Guerra Mundial. 

                                                 
152  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 536 e 537. 
153  Lei dos Rendimentos Decrescentes, de David Ricardo  
154  “À medida que o trabalho se prolonga, sua desutilidade (o desprazer provocado pela fadiga) aumenta e a 

utilidade marginal de seu produto diminui. Quando a desutilidade e a utilidade se igualam, o trabalho cessa. 
(...). Como cada bem é produzido mediante utilização de trabalho e capital, o crescimento da produção requer 
volumes cada vez maiores de trabalho e capital. Com isso, o custo do trabalho eleva-se, pois sua desutilidade 
cresce. Desse modo, os marginalistas explicam o fenômeno pelo qual a oferta de uma mercadoria só pode 
aumentar se houver aumento de seu preço”. SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 
367. 

155 Os ciclos econômicos propostos por Schumpeter são divididos em quatro fases. Na primeira, alguns 
empreendedores inovadores crescem muito, é a fase do crescimento, da prosperidade. Na segunda, a 
inovação se espalha para outras empresas. É a fase da estabilização. À medida que a nova tecnologia torna-se 
comum e os lucros decrescem, vem a recessão, terceira fase, até a ocorrência de uma superprodução, ou de 
uma crise financeira que deflagre a depressão, quarta fase, quando uma nova inovação reanima a economia e 
a leve a um novo ciclo. Ver SCHUMPETER, Business Cycles, 1939. 
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3.2.1 A “Era de Ouro”, começo e fim 

Ao terminar a Guerra, o mundo viu-se dividido em dois blocos. Na porção Ocidental, um 

grupo de países com economia de mercado comandado pela nova potência hegemônica, os 

Estados Unidos, vitoriosos em seu embate particular com a Alemanha a respeito da 

supremacia no novo ciclo que se iniciava. Na porção Oriental, um grupo de países com 

economia Planificada, comandado pela URSS. À margem das disputas destes dois blocos, um 

grande número de países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, constituídos pela 

América Latina, e por países recém formados na África e na Ásia. 

Na esfera econômica, a conferência de Bretton Woods, em 1944, garantia o restabelecimento 

de um padrão monetário de câmbio fixo, com conversibilidade das moedas fixada em Dólares 

americanos – a única moeda com lastro no momento. 

Esta conformação da economia mundial era sobremaneira favorável aos Estados Unidos. A 

inovação tecnológica represada na “Era da Catástrofe” e finalmente liberada e os salários 

relativamente baixos, ainda em decorrência da crise da década de 1930,  representavam um 

extraordinário aumento da produtividade e garantiam elevados lucros às empresas do país. 

Estas, por sua vez, mantinham níveis consideráveis de investimentos. O amplo mercado 

interno norte americano, a princípio, absorveu o aumento da produção. Pouco depois, na 

década de 1950, também o comércio internacional, em rápido crescimento, absorveu a 

produção e possibilitou a continuidade do crescimento econômico.  

Ocorre que no Capitalismo, conforme a Escola Clássica, os retornos marginais são 

decrescentes – e o lucro tende a zero156. Segundo Saes e Saes:  

No entanto, ao longo da década de 1950, as economias européias e a do Japão se 
dedicaram à recuperação de suas indústrias, inclusive com o apoio norte-americano 
(...). com custos menores, pressionaram os preços para baixo, reduzindo a taxa de 
lucro dos produtores dos Estados Unidos.157  

Ou seja, à elevada produtividade dos Estados Unidos, somava-se agora a elevada e crescente 

produtividade da Alemanha e do Japão, porém com custos menores e alta lucratividade. Além 

de salários menores que os pagos nos Estados Unidos, estes dois países (Japão, sobretudo) 

dispunham de novas tecnologias e técnicas gerenciais.  

                                                 
156 Considerando uma Economia concorrencial perfeita. 
157 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 537. 
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Como já vimos, nos Estados Unidos predominava o sistema Fordista, com proteção ao 

emprego e técnicas tayloristas de gestão. No Japão, isento das leis trabalhistas norte-

americanas, surgiam técnicas gerenciais inovadoras como o “Just in Time”158, acompanhadas 

por salários menores. Como resultado, os lucros dos Estados Unidos, já na década de 1960, 

tornaram-se decrescentes (ver Gráfico 1, abaixo), enquanto o Japão experimentava um 

“boom” econômico e aumento dos lucros (ver Tabela 8, na seqüência). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Taxa de Lucro nos Estados Unidos de 1959 a 2001 - em % - Fonte: GOMES, 2009, p. 

90. 

 

Tabela 8 - O superávit comercial do Japão de 1961 a 1973 

 

 

 

                                                 
158 Segundo Sandroni – “Just in Time (JIT): Também denominado Sistema de Produção Toyota, ou Sistema 

Kanban, e também traduzido como “produção apenas a tempo”, é um sistema de controle de estoques 
desenvolvido pela empresa homônima, no qual as partes e componentes são produzidos e entregues nas 
diferentes seções um pouco antes de ser utilizadas. A definição mais sintética deste sistema seria “a peça 
certa, no lugar certo, no momento certo”. A Toyota começou a desenvolver este sistema durante os anos 30, 
mas só iniciou sua difusão no final dos anos 50 e início dos 60. A principal razão que levou a sua adoção e 
difusão, nas palavras de Taiichi Ohno, vice presidente daquela empresa e um de seus principais 
implementadores: “O sistema Toyota de produção (just in time-Kanban) nasceu da necessidade de 
desenvolver um sistema de produção de pequenas quantidades de automóveis diferentes no mesmo processo 
produtivo” SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 316. 
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Por que os Estados Unidos simplesmente não melhoraram a tecnologia a fim de cortar os 

custos e enfrentar a nova concorrência? 

Uma explicação é fornecida por Brenner:   

La consecuencia principal para la economía de EE.UU. de la posesión de tanto 
capital fijo colocado recientemente fue desalentar el crecimiento de la inversión. A 
su vez, el reducido crecimiento de la inversión puede muy bien haber contribuido a 
la declinación de la productividad manufacturera que, em combinación con el 
rápido crecimiento salarial, se manifestaba en um problema de alza de costos en el 
sector manufacturero, tanto en forma absoluta como relativa. Desde mediados hasta 
fines de los años 50, los manufactureros de EE.UU. enfrentaron una restricción en 
la utilidades por parte de los salarios, pero esto no fue todo. Por primera vez en el 
siglo veinte, empresas que producían en EE.UU. se encontraron con que tenían que 
soportar costos de producción relativamente altos y una rentabilidad relativamente 
baja en um creciente número de líneas de manufactura, a medida que productores 
que emergían con posterioridad y que tenían su base en Europa y Japón 
combinaban niveles relativamente altos de tecnología con salários relativamente 
bajos. Esta tendencia no sólo redujo el incentivo para invertir em casa sino que 
también dio un mayor incentivo a las corporaciones multinacionales y a los 
prestamistas internacionales para invertir en el extranjero. El interés individual de 
los capitalistas de EE.UU. por obtener la mayor tasa de utilidades llevó, en general, 
a una tendencia al estancamiento de la economía doméstica del país, especialmente 
en el sector manufacturero.159  

Ou seja, temos uma questão de Sunk Costs. Os altos salários e o elevado volume de capital 

imobilizado por grandes empresas do setor industrial dos Estados Unidos nos anos 1950 

impediam o investimento em atividades e técnicas inovadoras. A inércia atuava reduzindo a 

taxa de lucro destas indústrias, o que afugentava novos investimentos maciços. Ao mesmo 

tempo, crescia a concorrência internacional favorecida por menores salários. Como havia 

maiores taxas de lucro no exterior, ocorria um afluxo de capital para indústrias externas, 

sobretudo na Europa e no Japão.  

Movimento semelhante fora apontado por Arrighi como causa para a estagnação e 

subseqüente declínio do ciclo Britânico a partir de 1873, quando suas indústrias, com custos 

muito elevados e lucratividade decrescente vêem o capital nacional financiar o 

desenvolvimento industrial de duas novas potências emergentes – os mesmos Estados Unidos 

e a Alemanha160.  

Sob este aspecto, a crise da década de 1970 seria somente o desfecho de uma crise maior que 

já existia, uma crise cíclica, provocada pela própria estrutura do Fordismo, escorada no 

                                                 
159  BRENNER, El desarrollo desigual, 1999, p. 77. 
160 Ver o declínio do Ciclo Sistêmico Britânico em ARRIGHI, O Longo Século XX: Dinheiro, Poder e as 

Origens do Nosso Tempo, 1996. 
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Keynesianismo que, ainda segundo Brenner apresentaria uma contradição fundamental, o 

favorecimento do trabalho em detrimento da lógica do grande capital: 

Sin embargo, de acuerdo a la oferta y las contradicciones de las tesis del 
Keynesianismo, a la larga el éxito de asegurar el crecimiento econômico resultó 
autodestructivo porque la implementación de esos mismos arreglos que, 
hipotéticamente, significaron la expansión de la demanda que sostuvo el boom de la 
posguerra, a largo plazo tuvieron el efecto de inclinar el equilíbrio del mercado y 
del poder socio-político a favor del trabajo y en términos generales de la 
ciudadanía, contra el capital.161 

Além desta explicação estrutural, Brenner aponta outro problema, mais de âmbito conjuntural, 

para explicar a crise dos anos 1970.  

A origem do problema estaria nos acordos firmados na conferência de Bretton Woods e na 

economia dos Estados Unidos. Ao se determinar o retorno do “Padrão-Ouro”, agora sob a 

forma de “Padrão Dólar-Ouro”, fixava-se o câmbio de todo o mundo ocidental, tendo o Dólar 

como moeda forte. Os termos de troca, porém, não seriam favoráveis aos Estados Unidos ante 

Europa e Japão durante a Era de Ouro. Os custos internos maiores acompanhados por uma 

moeda valorizada, faziam o capital escoar dos Estados Unidos para outros países com termos 

de trocas mais favoráveis no período, via balança comercial ou mesmo financiamento direto. 

A consequência foi o acúmulo de moeda americana depositada em bancos comerciais da 

Europa, Oriente Médio e Japão nos anos 1960 – os chamados Eurodólares e Petrodólares162. 

A tabela 9 abaixo demonstra as dificuldades encontradas pelos Estados Unidos em sua 

Balança Comercial a partir dos anos 1960. O diagnóstico era de que estas dificuldades tinham 

origem na política cambial de Bretton Woods. 

 

 

 

 

                                                 
161 BRENNER, El desarrollo desigual, 1999, p. 27 
162 Eurodólar: “Termo aplicado atualmente à moeda norte-americana que é depositada em bancos comerciais da 

Europa, Oriente Médio e Japão e que resulta dos gastos ou empréstimos feitos pelos Estados Unidos no 
exterior. Em decorrência do poder de conversibilidade das diversas moedas nacionais, o mercado dos 
eurodólares (ou euromoedas) acabou por englobar o conjunto das moedas estrangeiras escrituralmente 
depositadas na Europa, formando-se assim uma grande reserva monetária em disponibilidade no mercado 
internacional”. SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p 227. 
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Tabela 9 - Balança Comercial dos Estados Unidos com Alemanha, Japão e o Mundo de 1963 

a 1973. 

O excesso de moeda americana no exterior pressionava o Dólar a uma perda de valor. O 

câmbio fixo, porém, impedia uma desvalorização oficial da moeda. A conversibilidade (1 

Dólar = 35 onças de ouro) era cada vez mais difícil de ser mantida. 

Para seu funcionamento, assim como ocorrera com o Padrão-Ouro original do século XIX, o 

sistema monetário de Bretton Woods pressupunha forte cooperação internacional entre as 

nações. Ocorre que na década de 1970 este modelo já apresentava falhas e relações menos 

cordiais. Em 1971, o presidente Nixon suspendera a conversibilidade do Dólar em ouro – era 

o desfecho final de uma crise iniciada na década de 1960 com a França. A esta suspensão, 

seguiu-se a desvalorização da moeda americana e, em 1973, a decisão pelo fim do regime das 

taxas de câmbio fixas, sob verdadeiro embate internacional. De um lado, Japão e a Alemanha 

insistiam na manutenção do regime de taxas fixas e na retomada dos padrões acordados em 

Bretton Woods (a conjuntura favorecia enormemente a estes países) 163. De outro lado, os 

Estados Unidos, a quem a política cambial de então já não era vantajosa. A pressão americana 

por maior mobilidade de capitais foi decisiva e o padrão de Bretton Woods foi 

definitivamente sepultado em 1973, com a imposição de um regime de câmbio flutuante e 

nova consequente desvalorização do Dólar.  

O final da convertibilidade do dólar, em 1971, mostrou que a economia (queda da 
taxa de lucro) e o Estado (crise fiscal) não conseguiam mais sustentar os chamados 
‘trinta gloriosos.164 

                                                 
163 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 538. 
164 GOMES, “Fase Neoliberal”, 2009. p. 89. 
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A década de 1970 é caracterizada por uma inflação internacional particularmente acelerada. 

Um primeiro olhar pode relacionar a inflação da década à súbita elevação dos preços do 

petróleo em 1973, dado que este teria provocado aumento de custos e desequilíbrios nas 

balanças comerciais dos países importadores. Porém, diante das dificuldades americanas 

anteriores ao choque em 1973 e às desvalorizações do Dólar e abandono do sistema de 

câmbio fixo, entendemos o choque do petróleo não como causa da crise da década de 1970, 

mas como reflexo da crise sistêmica que se configurava.  

Neste aspecto, o primeiro choque do petróleo de 1973 pertence a todo um contexto maior. Sua 

ocorrência pode ser vista como parte do aumento dos preços internacionais provocado pela 

queda do Dólar em 1971. 

A brusca elevação do preço do produto a partir de 1973 não ocorreu como um raio 
em céu sereno. Foi precedida pela desvalorização do Dólar a partir de 1971 e pela 
crise financeira correspondente. Os preços de todas as commodities se elevaram 
pois eram cotadas numa moeda que se desvalorizou, o dólar. 165 

A superação do regime de câmbio fixo em 1973 deu um novo respiro à economia dos Estados 

Unidos. A desvalorização do Dólar ante o Marco alemão e ao Iene japonês reduziu a 

vantagem competitiva destes países, reduzindo suas taxas de lucros. Para retomar o 

crescimento e impulsionar a indústria, os EUA mantiveram a adoção de políticas econômicas 

de caráter Keynesiano associadas a restrições às importações de automóveis e aço do Japão, 

sobretudo: 

Desse modo, foi possível aos governos americanos dos anos 1970 (…) adotar 
política fiscal de caráter Keynesiano (por meio de crescente déficits públicos) e 
políticas monetária não restritiva (com taxas de juros negativas). A desvalorização 
do dólar permitiu o aumento das exportações norte-americanas a fim de enfrentar o 
crescente déficit externo que levara à crise do dólar (o que seria impossível no 
regime de câmbio fixo).166  

Com estas medidas, e apesar do primeiro choque do petróleo em 1973 e de uma recessão 

generalizada entre 1974 a 1975, a capacidade produtiva mundial se recuperou ao longo dos 

anos 1970, ainda que apresentando baixo crescimento agregado. No Japão e na Alemanha, 

menores lucros não impediram novos investimentos e países periféricos (México, Brasil e o 

Leste Asiático) surgem no cenário internacional como maiores produtores de bens 

industrializados. 

                                                 
165 SANDRONI, Traduzindo o Economês, 2003, p. 125. 
166 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 538. 
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Nos Estados Unidos, os investimentos e a produção eram sustentados por um endividamento 

crescente da união – a política Keynesiana de déficits públicos. 

 

Durante la segunda mitad de los 70 las administraciones de Ford y de Carter 
incurrieron en déficits que como porcentaje de PGB, triplicaron el nivel de finales 
de l960. Señalaron así a la economía privada que harían lo que fuese necesario para 
impedir que la economía cayera en una depresión y ayudaron a crear las 
condiciones para um incremento paralelo de préstamos en el sector privado. Entre 
l975 y l979, los préstamos públicos y privados tomados en conjunto alcanzaron 
niveles récords, promediando 19.2 % del PGB y echando las bases para un breve 
período de estabilidad y crecimiento.167  

A estabilidade, porém, segundo Brenner, seria ilusória. Ao final da década de 1970, a política 

Keynesiana de déficits orçamentários havia chegado ao limite e cobrava seu preço sob a 

forma de aumento da taxa de inflação, crescimento da dívida pública e crescentes déficits em 

conta corrente. Além disto, a continuidade da desvalorização ameaçava a posição da moeda 

americana como moeda internacional. Em 1979, uma corrida internacional contra o Dólar 

parecia iminente. Naquele momento, “a continuidade da política norte-americana mostrava-se 

inviável e exigia algumas mudanças para fazer frente à crescente desvalorização do Dólar e à 

inflação que já atingia a casa dos dois dígitos.” 168  

Esta percepção de desequilíbrio é reforçada pelo texto de Tavares (1985) que descreve o 

momento como de perda momentânea do poderio econômico norte-americano. 

Na visão da autora, era evidente durante os anos 1970 até 1981 a perda gradativa da 

importância dos Estados Unidos na economia mundial. A autora vai além, e aponta que nos 

anos 1970, havia uma clara tendência a um novo arranjo do poder econômico internacional, a 

operar num modelo policêntrico (com EUA, Japão e Alemanha, em crescimento, como a nova 

configuração do centro sistêmico). Além disto, os fatos caminhavam para um sistema 

bancário privado a operar de modo totalmente independente do FED e a um sistema de filiais 

de transnacionais operando segundo os interesses intrafirma, o que nem sempre coincidiriam 

com os interesses dos EUA.169  

Diante deste quadro, a política externa dos EUA, de 1979 em diante, teria sido voltada, 

sobretudo, para reverter esta tendência e restabelecer o poderio norte-americano na economia 

mundial. 

                                                 
167 BRENNER, El desarrollo desigual, 1999, p. 226. 
168 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 539. 
169  TAVARES, A retomada da hegemonia norte-americana, 1985, p.5. 
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“Os desdobramentos da política econômica interna e externa dos EUA, de 1979 para 
cá, foram no sentido de reverter estas tendências e retomar o controle financeiro 
internacional através da chamada diplomacia do dólar forte”170. 

Como conseqüência desta escolha, o que estaria por acontecer colocaria toda a economia 

mundial em risco, mas acabaria por revitalizar as finanças dos EUA e os colocaria novamente 

como potência hegemônica mundial inconteste. Tavares afirma, assim, que interesses 

geopolíticos estariam por trás da escolha pela política de valorização do dólar verificada a 

partir de 1979: 

“Como é de conhecimento geral, na última reunião do FMI em, 1979, Mr. Volcker, 
presidente do FED, retirou-se da reunião, foi para os EUA e de lá declarou ao 
mundo que estava contra as propostas do FMI e dos demais países membros, que 
tendiam a manter o dólar desvalorizado e a implementar um novo padrão monetário 
internacional. Volcker aduziu que o FMI poderia propor o que desejasse, mas os 
EUA não permitiriam que o dólar continuasse se desvalorizando tal como vinha 
ocorrendo desde 1970, em particular depois de 1973 com a ruptura do Smithsonian 
Agreement. A partir desta reviravolta de Volcker, os EUA declararam que o dólar se 
manteria como padrão internacional e que a hegemonia de sua moeda ia ser 
restaurada. Esta restauração do poder financeiro do FED custou aos EUA 
mergulharem a si mesmos e à economia mundial numa recessão contínua por três 
anos. Quebraram inclusive várias grandes empresas e alguns bancos americanos, 
além de submeterem a própria economia americana a uma violenta tensão estrutural. 
O início da recessão e a violenta elevação da taxa de juros pesaram decisivamente na 
derrota popular de Carter.”171  

Temos, então, que ainda no governo do democrata Jimmy Carter, o Federal Reserve (FED) 

opta por dar início a uma política de elevação das taxas de juros. O objetivo declarado era 

atrair recursos externos que invertessem a tendência à desvalorização da moeda. 

A estratégia Keynesiana, segundo Brenner (em consonância com a percepção da Escola da 

Regulação), havia fracassado. Não só não havia conseguido evitar uma crise, como era 

apontada como a causa dela.  

Nos Estados Unidos, em 1980, o novo governo republicano Reagan acenava com uma 

mudança de mentalidade. A solução para o impasse viria do receituário da Ortodoxia 

Monetarista. Soluções restritivas de combate à inflação e aos déficits foram implantadas ou 

intensificadas. Como consequência, a nova política econômica adotada pelos Estados Unidos 

na da década de 1980 primou pelo reforço na elevação dos juros, o que possibilitou a 

                                                 
170  TAVARES, A retomada da hegemonia norte-americana, 1985, p.6. 
171  TAVARES, A retomada da hegemonia norte-americana, 1985, p.6. 
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recuperação do valor do Dólar ante outras moedas, porém com consequências desastrosas 

para as economias da América Latina, como veremos adiante. 

No total, os juros reais dos EUA saltam de menos de 2% em 1979 para 7,5% em 1985. Os 

juros elevados atraíram capital para o país, como consequência, a moeda americana sofreu 

uma valorização, entre 1978 e 1985 de 46,5% ante o Marco alemão e 15% ante o Iene.  

Como contraponto, as medidas de elevação dos juros e valorização do Dólar tiveram forte 

caráter recessivo. Nos primeiros anos da década de 1980, a economia dos Estados Unidos 

mergulha numa recessão. Para superar o problema, Reagan reduziu os impostos (dos mais 

ricos) e elevou os gastos (em armas, reduzindo os gastos com o social) 172. O resultado foi a 

elevação da poupança e a retomada paulatina do crescimento ao longo da década. 

O novo modelo resultou no médio prazo na solução para a questão do crescimento americano 

e domou a inflação daquele país, mas nem tudo foi sucesso. A política restritiva também 

repercutiu nas contas externas. Os EUA, agora com moeda novamente valorizada, saem de 

um superávit de US$ 5 bilhões em 1981 para um déficit de US$ 119 bilhões em 1985 173. Para 

o resto do mundo, América Latina em especial, as consequências da nova política americana 

foram desastrosas, com impacto severo durante toda a década de 1980. 

Concluindo esta seção, de um modo mais amplo, podemos ler a crise dos anos 1970 como 

originária das escolhas feitas no pós-guerra, ainda na década de 1940, e que teriam mesmo 

sustentado a “Era de Ouro do Capitalismo”. O câmbio fixo (Padrão Dólar-Ouro), a proteção 

ao emprego, elevados salários e os gastos públicos para incentivar a demanda e a 

produtividade (políticas Keynesianas), escolhas adequadas ao Fordismo não eram condizentes 

com os novos interesses do capital. Os choques do petróleo seriam elementos a mais, a 

agravar uma crise maior, sistêmica, causada por lucros decrescentes e crescentes déficits 

públicos no centro do sistema da Economia Mundo. A crise, originada e agravada nos Estados 

Unidos levaria toda a economia mundial a caminhar a passos lentos nos anos 1970.  

Os déficits dos Estados Unidos e a inflação acelerada seriam contornados com políticas 

restritivas e consequente elevação dos juros. No centro da Economia Mundo, o Fordismo 

chegava ao fim em prol de um novo arranjo econômico, com recomendações por uma 

economia livre das “amarras” do Estado. A consequente elevação dos juros mostrar-se-ia bem 
                                                 
172  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 541. 
173  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 541. 
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sucedida para os EUA ao longo da década de 1980, quando esta volta a apresentar 

substanciais taxas de crescimento.  

Ao largo do território americano, a solução não foi tão simples, no entanto. A solução 

ortodoxa acabaria por resolver o problema no centro do sistema, mas criava outro, muito 

maior, na periferia. Os anos 1980 seriam trágicos para a América Latina em particular, 

assunto que veremos adiante.  

 

 

3.3 A crise da dívida na América Latina – Visão da Periferia 

 

Até o momento, vimos o desempenho, durante os “trinta anos gloriosos” das economias 

centrais da Economia Mundo. Esta seção aborda a periferia do sistema, em especial a crise 

vivenciada pela América Latina como consequência da crise externa dos anos 1970.  

3.3.1 A Periferia 

Como já comentamos, entendemos a Economia Mundo conforme os conceitos de Braudel, 

orientada num contexto de centro e periferia. Para dar início a esta seção, consideramos pilar 

desenvolver brevemente uma discussão sobre a abrangência do termo “Periferia”.  

Temos que a abordagem “Centro-Periferia” teria sido, primeiramente, introduzida nos estudos 

da CEPAL por Prebisch174, ainda na década de 1940. Neste âmbito, a economia mundo seria 

polarizada, sendo o centro, o “núcleo orgânico”, composto por países industrializados, 

avançados, responsáveis pela estruturação do sistema e principais beneficiários de um padrão 

desigual no sistema de trocas internacionais. Orbitando este núcleo, temos a periferia, 

composta por um conjunto bastante heterogêneo de economias subdesenvolvidas. 

Saes e Saes simplificam: “Embora não haja uma noção rigorosa do que seja a periferia da 

economia mundial, é razoável considerá-la em oposição à noção de centro” 175. A periferia 

incluiria, segundo os autores, a América Latina, a Ásia (exceto o Japão) e a África. Países 

                                                 
174 Raúl Prebisch, (1901 – 1986). 
175 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 572. 
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socialistas e os exportadores de petróleo não fariam parte da periferia neste contexto. A 

diferenciação seria, sobretudo, histórica:  

O atraso da periferia reflete, em grande medida, sua história: como países 
independentes ou colônias, caracterizaram-se predominantemente como produtores 
primários (…) numa época em que os países centrais se industrializavam.176 

Ainda que os países da Periferia tenham, de um modo geral, origem colonial e economia 

agrária como características históricas, sobretudo até o século XIX, a Periferia não evoluiu 

uniformemente. Há diferentes graus de integração à economia mundial, descritos por Braudel 

como disposta em círculos concêntricos.  

Para Alice Amsden, por exemplo, ao longo do século XX, alguns países da Periferia  

promoveram um processo de industrialização em direção às tecnologias “médias”. O conjunto 

destes países, de industrialização tardia, é, por ela, chamado de “resto” (distintos do 

“resquício”, países atrasados que não registraram qualquer avanço industrial)177. 

Para a autora, fazem parte deste resto a China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Malásia, 

Taiwan, Tailândia, Argentina, Brasil, Chile, México e Turquia.  

Outros autores também identificam uma diferenciação entre os países periféricos. A evolução 

desigual destes países teria feito surgir no conceito “Centro / Periferia” um grupo numa 

posição intermediária, nem exatamente rica, nem exatamente pobre. A idéia de uma 

semiperiferia na economia mundo foi introduzida inicialmente por Immanual Wallerstein 

entre as décadas de 1970 e 1980 e encontrou grande aceitação, sobretudo em Braudel, já em 

1985 e em Arrighi, em 1997:  

 “Uma das características mais notáveis da economia mundial é a existência de um 
número significativo de Estados que parecem estar permanentemente estacionados 
numa posição intermediária entre a “maturidade” e o “atraso”, como diriam os 
teóricos da modernização, ou entro o “centro e a periferia” como diriam os teóricos 
da dependência. A título de ilustração, podemos pensar em alguns países latino-
americanos, como a Argentina, Chile, México e Brasil; na África do Sul; e na maior 
parte dos países do sul e leste da Europa, incluindo a URSS.”178  

Em “A ilusão do desenvolvimento”, de 1997, Arrighi desenvolve melhor o conceito de 

semiperiferia e o expande, a partir da formulação inicial de Wallerstein:   

                                                 
176 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 573. 
177 Ver AMSDEN, The rise of “The Rest”, 2009.  
178  ARRIGHI, A ilusão do desenvolvimento, 1997, p. 137. 
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“(...) o conceito de semiperiferia foi introduzido por Wallerstein (...). No momento, é 
suficiente dizer que Wallerstein segue teóricos da dependência ao supor uma 
economia mundial estruturada nas relações núcleo orgânico – periferia. Essas 
relações, entretanto, não ligam economias nacionais ou regionais, como na maioria 
das versões da teoria da dependência, mas atividades econômicas estruturadas em 
cadeias de mercadorias que atravessam fronteiras nacionais. As atividades do núcleo 
orgânico são aquelas que controlam uma grande parte do excedente total produzido 
dentro da cadeia de mercadorias, enquanto que atividades periféricas são aquelas 
que controlam pouco ou nada desse excedente”179.   

 

Arrighi questiona as fronteiras dos Estados como pertinentes à dicotomia centro e periferia. 

Mais explicitamente, vê no interior dos países regiões desenvolvidas (características do 

centro) e regiões atrasadas (periféricas). Se a predominância nacional pertence à região 

desenvolvida, podemos caracterizar o país como cêntrico. Por outro lado, se a região atrasada 

for dominante na economia nacional, temos uma nação periférica. A semiperiferia da 

Economia Mundo seria verificada quando encontramos um equilíbrio entre as regiões 

desenvolvidas e atrasadas no interior de um país: 

“Todos os Estados incluem, dentro de suas fronteiras, tanto atividades do núcleo 
orgânico como periféricas. Alguns (países do núcleo orgânico) incluem 
predominantemente atividades do núcleo orgânico, e alguns (países periféricos) 
incluem atividades predominantemente periféricas. Consequentemente, os primeiros 
tende a ser o locus de acumulação e poder mundiais, e os segundos, o locus da 
exploração e da impotência. (...) 

A legitimidade e estabilidade desse sistema altamente desigual e polarizador são 
reforçadas pela existência de países semiperiféricos, definidos como aqueles que 
incluem, dentro de suas fronteiras, uma combinação mais ou menos igual de 
atividades de núcleo orgânico e periféricas. Exatamente devido da essa combinação 
mais ou menos igual de atividades de núcleo orgânico e atividades periféricas, 
desenvolvidas dentro das suas fronteiras, supõe-se que os Estados semiperiféricos 
tem o poder de se resistir à periferização, embora não tenham o poder suficiente para 
superá-la completamente e passar a fazer parte do núcleo orgânico.”180  

 

Ainda que, em sua visão, o enquadramento numa posição intermediária na Economia Mundo 

tenha explicações internas na economia de cada Estado, Arrighi, para evitar ambigüidades, 

afirma que faz uso do termo semiperiferia para referir-se essencialmente a países, e ao modo 

de inserção destes na divisão mundial do trabalho.   

Outro conceito que Arrighi aprofunda em seu livro diz respeito à industrialização das 

economias periféricas. Já foi dito que na visão do autor, as contradições internas colocariam 

os países na posição intermediária da Economia Mundo. Neste contexto, a existência de 

                                                 
179 ARRIGHI, A ilusão do desenvolvimento, 1997, p. 140. 
180 ARRIGHI, A ilusão do desenvolvimento, 1997, p. 140. 
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regiões desenvolvidas no interior de cada país, coexistindo com regiões atrasadas em igual 

proporção, caracterizaria os países da semiperiferia e diferenciaria estes dos localizados na 

borda externa do sistema. Apesar disto, Arrighi não vê a industrialização como 

desenvolvimento, e afirma ser errado ver a semiperiferia como um conjunto de países semi-

industrializados.  

Em sua visão, ainda que haja países semi-industrializados na semiperiferia,  o problema destes 

Estados não seria apenas as trocas desiguais no comércio internacionais, os salários ou as 

transferências unilaterais decorrentes da semi-indstrialização, mas uma desigualdade 

fundamental e auto-reprodutora da distribuição de riqueza internacional: 

“Em resumo, a troca desigual e as transferências unilaterais dos recursos do capital e 
do trabalho contribuíram para a formação e reprodução da estrutura núcleo orgânico-
periferia da economia mundial. No entanto, não são traços essenciais das relações 
núcleo-periferia. Se as relações núcleo orgânico – periferia dizem respeito, como 
penso que ocorre, a alguma desigualdade fundamental, e auto-reprodutora na 
distribuição de riqueza entre os Estados e povos da economia capitalista mundial, 
então a troca desigual e as transferências unilaterais dos recursos do capital e do 
trabalho são atributos puramente continentes dessas relações, exatamente como a 
industrialização e a desindustrialização. Elas podem ou não coincidir com as 
relações núcleo orgânico-periferia, dependendo das circunstâncias específicas de 
tempo e lugar sob exame. Em si e por si mesmas, elas não podem jamais dizer quem 
está e quem não está se beneficiando com a desigualdades estruturais da economia 
capitalista mundial.”181  

Independente da visão sobre as causas da semiperiferia, dentre os teóricos que haviam se 

debruçado sobre o tema antes de Arrighi (pesquisadores adeptos da teoria da modernização e 

adeptos da teoria da dependência), havia o consenso de que a existência da semiperiferia seria 

instável. Os países nesta condição intermediária tenderiam a ascender a posições cêntricas ou 

a regredir à periferia num curto espaço de tempo.  

Diferentemente desta percepção, Arrighi defende que a semiperiferia seria notavelmente 

estável, podendo os países nesta condição permanecer, sem mobilidade, por diversas décadas, 

e seria esta a principal característica destes países.  

Para embasar seu discurso, o autor apresenta um estudo sobre a evolução do PNB per capita 

em três momentos distintos para um grupo que varia entre 57 e 105 países.  

                                                 
181 ARRIGHI, A ilusão do desenvolvimento, 1997, p. 213. 
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Os três momentos pesquisados referem-se ao período entre 1938-1950, 1960-1970 e 1975-

1983. Para cada um dos três momentos, o autor agrupou os países pesquisados em três níveis 

de análise, a saber, Centro, Semiperiferia e Periferia.  

Como resultado, uma estabilidade notável, com países bastante diversos como Argentina, 

Chile, Costa Rica, Grécia, Hong-Kong, Hungria, Irlanda, Israel, Jamaica, México, Panamá, 

Portugal, Romênia, África do Sul, Espanha, Turquia, Uruguai, URSS, Venezuela e Iugoslávia 

estacionados os três períodos na condição de semiperiferia ao longo de cinco décadas. 

“À luz disso, é surpreendente que os Estados semiperiféricos tenham sido estudados 
de todos os diferentes ângulos, exceto pelo que eles têm em comum: o fato, para 
falar cruamente, de estarem encalhadas no espaço intermediário e de terem que 
correr rápido para permanecer onde estão.”182  

Neste estudo, o caso brasileiro é bastante peculiar. Arrighi não coloca o Brasil como um 

membro perene da semiperiferia porque nossa economia não teria ficado estacionada nos três 

momentos estudados. No período 1938-1950, o Brasil estaria posicionado claramente no nível 

intermediário, porém no período 1960-1970, nossa economia teria se comportado como um 

país periférico.  

De todo modo, no período seguinte, entre 1975 e 1983, o Brasil retoma sua posição de 

semiperiferia e nos momentos seguintes, parece consensual que nossa economia comportou-se 

como uma economia semiperiférica por excelência.  

Ainda que o termo “Semiperiferia” seja bastante difundido, a extensão desta, sua 

empregabilidade e a implicação de ter o nome de um determinado país incluído neste grupo 

são ainda causas de discussões. Em virtude disto, optamos não fazer uso do termo 

“semiperiferia” no corpo do texto que segue. 

O presente trabalho busca focar nas negociações do Brasil com FMI durante os anos 1980. 

Reconhecemos que nesta década, o Brasil não se comportava como uma periferia clássica. 

Maior economia dentre os países devedores e dotado também da maior dívida, o Brasil, nos 

anos 1980 era visivelmente uma periferia diferenciada, uma semiperiferia por excelência. 

Porém, como veremos adiante, o tratamento dado aos países devedores não os diferenciava 

entre periferia e semiperiferia. Todos eram tratados igualmente perante o FMI, ainda que as 

                                                 
182  ARRIGHI, A ilusão do desenvolvimento, 1997, p. 191. 
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negociações entre o Fundo e os países fossem individualizadas (estratégia usada para 

enfraquecer o grupo de países devedores que assim ficariam impedidos de negociar em 

bloco).  

Também as recomendações do Fundo eram comuns a todos os devedores, evidenciando a 

posição subalterna destes. Neste contexto, pouco importava ser “Periferia” ou 

“Semiperiferia”. Como países devedores, todos eram tratados com o mesmo rigor, salvo raras 

exceções.  

Em virtude deste tratamento dispensado aos países devedores, vistos como um bloco de países 

em condições semelhantes, no decorrer do texto não faremos diferenciação quanto à posição 

destes na Economia Mundo. E assim como não diferenciamos países subdesenvolvidos e 

países periféricos, também não especificaremos “Periferia” de “Semiperiferia”, ainda que 

reconheçamos que se trata de condições distintas. Sendo assim, fica aqui o registro de que o 

assunto nos é sensível. 

3.3.2 A América Latina durante a “Era de Ouro” – O aumento das dívidas 

Como vimos na seção anterior, a “Era de Ouro” fora caracterizada pelo Fordismo. Neste 

modelo, marcado pela cooperação internacional, o câmbio era fixo (Padrão Dólar-Ouro), as 

taxas de juros internacionais eram relativamente reduzidas e havia ainda elevada liquidez no 

mercado financeiro internacional (fácil acesso aos mercados de Eurodólares e Petrodólares, 

sobretudo).  

Segundo Saes e Saes, neste período, também alguns países periféricos se mostravam bem 

sucedidos, outros, nem tanto.  

Os países periféricos também se integraram à expansão comercial e financeira da 
economia mundial: alguns em posição muito favorável, como exportadores de 
petróleo; outros conseguiram ingressar no comércio internacional como 
exportadores de manufaturados, a exemplo dos chamados Tigres Asiáticos; grande 
parte permaneceu como exportadora de produtos tradicionais (agropecuários ou 
minerais). Os mais pobres (principalmente da África) ficaram à margem dessa 
expansão da economia mundial. Na esfera financeira internacional, a presença dos 
países periféricos foi peculiar: os exportadores de petróleo, com grandes superávits 
comerciais, alimentaram o sistema financeiro internacional com volumosos 
recursos; já os importadores de petróleo, vítimas dos dois ‘choques’ nos preços do 
petróleo (de 1973 a 1979), acumularam enormes dívidas para financiar seus déficits 
comerciais, dívidas que foram fator fundamental para a crise que se abateu sobre 
esses países nos anos 1980.183 
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Também para Amsden, o desenvolvimento da atividade industrial dos países incluídos no 

“resto” teria sido bastante acelerado durante a “Era de Ouro” e apresentou diversas 

características comuns, como a participação direta dos governos no processo de 

industrialização (seja via criação de empresas estatais, seja via criação de bancos de 

desenvolvimento) e a proteção seletiva a algumas atividades eleitas. 

Amsden, porém, observa que o desenvolvimento dos países do resto caminhou para dois 

padrões distintos, que seriam determinantes para o desempenho destas economias após a crise 

da década de 1970. De um lado, a autora identifica um grupo o qual chamou “independente”, 

formado por países da Ásia, sobretudo (China, Índia, Coreia e Taiwan), aqueles voltados ao 

incentivo às exportações e escorados na decisão de ‘fazer’ tecnologia. De outro lado, a autora 

identifica outro grupo, chamado “integracionista”, formado por países da América Latina 

(Argentina, Brasil, Chile, México) e pela Turquia. Estes países teriam primado pela expansão 

da industrialização através da “compra” de tecnologia, via endividamento do Estado, provedor 

do desenvolvimento, possibilitada pelo acesso fácil ao crédito internacional, característico do 

Fordismo. 

O impacto da crise de 1979-1980 foi sentido de forma distinta nestes dois grupos de países. 

Os independentes sofreram o impacto e logo retomaram o crescimento, os integracionistas, 

por sua vez, amargaram duas décadas de baixo crescimento. 

De forma semelhante, também Payer, ainda em 1988, agrupava os países da periferia, ou do, 

assim chamado, “terceiro mundo”184 em dois tipos de padrões de desenvolvimento: “o 

internamente induzido e o induzido por exportações”185. 

Segunda sua percepção, bastante similar à de Amsden, os países de desenvolvimento 

internamente induzido teriam como característica o incentivo à demanda interna, o que 

alimentaria as importações de bens de consumo, pioraria a balança comercial e deprimiria o 

potencial de exportações, visto que encareceria a mão de obra. Os empréstimos para alimentar 

a produção voltada para atender a demanda, assim, pouco repercutiriam em crescimento 

econômico. Os serviços da dívida cresceriam, sem que a economia crescesse em igual 

                                                 
184 O termo “Terceiro Mundo” é característico da visão de mundo dominante no contexto da Guerra Fria, onde o 

Primeiro Mundo seria o grupo de países capitalistas desenvolvidos, o Segundo Mundo, o grupo de países de 
economia planificada “socialista”, e o Terceiro Mundo, o grupo de países subdesenvolvidos. 

185 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 62 
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proporção. Neste grupo, encontram-se os países que Amsden classificara como 

“integracionistas” 

O crescimento induzido por exportações, por sua vez, quando bem sucedido poderia 

apresentar melhores resultados, segundo a autora. Porém os países precisariam encontrar 

compradores para suas mercadorias em quantidades crescentes para compensar a rolagem da 

dívida e levar a receita de exportações e se tornar suficiente para o pagamento do serviço 

daquelas. Neste grupo, encontram-se os países que Amsden classificara como 

“independentes”. 

Durante o auge da “Era de Ouro”, o modelo Fordista mostrava-se claramente favorável às 

políticas de industrialização adotadas pelos países da América Latina. Utilizamos aqui a 

nomenclatura de Amsden. Durante as décadas de 1950 e 1960, as economias 

“integracionistas” do subcontinente tiveram desempenho econômico claramente favorável 

com crescimento anual médio do PIB superior a 5%186. Tal taxa foi sustentada pelo 

crescimento da produção industrial impulsionada pela política de “substituição de 

importações”.  

Segundo Bresser Pereira, a política de “substituição de importações”, a despeito das diversas 

leituras ideológicas sobre, fora muito bem sucedida durante a fase de implantação das 

indústrias na América Latina: 

Competiam três teorias básicas do subdesenvolvimento: a teoria marxista radical do 
imperialismo, a teoria reformista da nova dependência e a teoria conservadora da 
modernização. Entretanto, apesar do debate ideológico, esses países se 
desenvolveram segundo uma mesma e bem-sucedida estratégia econômica: a 
estratégia de industrialização através da substituição de importações, voltada para 
dentro e conduzida pelo Estado.187  

Ainda que a estratégia de substituição de importações sofresse uma oposição retórica por 

parte dos conservadores e de Washington que a esta faziam uma crítica suave, visto que era 

conduzida pelo Estado e voltada para dentro, na prática, tanto o governo dos EUA quanto dos 

empresários do centro do sistema sempre a apoiavam enquanto fosse bem-sucedida188. Os 

próprios organismos supranacionais criados no âmbito do Fordismo pareciam favoráveis a 

esta estratégia:  

                                                 
186  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 576 
187 PEREIRA, “Uma interpretação da América Latina”, 1993, p. 40. 
188 PEREIRA, “Uma interpretação da América Latina”, 1993, p. 40. 
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O Banco Mundial, até o final dos anos 70, permanecia fiel à ‘teoria do 
desenvolvimento econômico’ (development economics) que fora formulada por 
economistas keynesianos e estruturalistas nos anos 50 e 60, e à correspondente 
estratégia de industrialização que não estava longe do nacional-
desenvolvimentismo.189 

Como visto, a industrialização destes países nas décadas de 1950 e 1960 era voltada ao 

mercado interno. Isto significa que a produção crescia constantemente acima das exportações 

e, com isto, a América Latina apresentava desequilíbrios externos, com problemas para 

financiar as importações necessárias ao processo industrial. 

A necessidade de capital era uma constante. Os investidores latino-americanos, no entanto, 

pareciam preferir aplicar seu capital em contas na Europa ou nos Estados Unidos. Assim, na 

ausência do capital interno, era comum a busca crescente de financiamento internacional. O 

grande problema não era atrair o capital estrangeiro para a América Latina, mas impedir que o 

escasso capital local vazasse para o exterior190.  

Para os países latinos, o capital estrangeiro durante o Fordismo parecia ser uma ótima fonte de 

financiamento. Era uma fonte abundante, dada a liquidez do mercado internacional, 

relativamente barata, dado o regime de câmbio fixo imposto pela conferência de Bretton 

Woods e relativamente segura, dados os juros baixos, outra facilidade criada pela norma de 

cooperação internacional que vigorava na “Era de Ouro”.  

Os padrões que vigoravam durante o Padrão-Ouro e que tanto favoreciam os empréstimos em 

moeda estrangeira durante o século XIX pareciam funcionar com igual vigor em meados do 

século XX. As dívidas em moeda estrangeira multiplicaram-se no período. Ademais, sempre é 

bom retomar, não era interessante para nenhuma das partes (credores ou devedores) que as 

dívidas externas fossem pagas, mas simplesmente “roladas”, com novos empréstimos. O fluxo 

sempre se renovaria e, a rigor, o investimento estrangeiro geraria um crescimento econômico 

tal que, no longo prazo, mitigaria o valor da dívida para o país devedor, em  última instância. 

Também o capital internacional mudou seu tratamento para com o subcontinente. Nos 

primeiros anos da “Era de Ouro” do Capitalismo, na década de 1950, ainda por causa das 

sucessivas quebras de contrato na América Latina nos anos 1930, o capital privado (bancário, 

sobretudo) mantinha-se afastado do Terceiro Mundo e até o início da década de 1960, o 

capital fornecido era majoritariamente estatal (oficial). Ao longo dos anos 1960, porém, o 

                                                 
189 PEREIRA, “Uma interpretação da América Latina”, 1993, p. 40 
190 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 60.  
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capital privado também passa a financiar a região, inundando a América Latina de capital 

internacional. 

Por volta dos anos 60, a nova geração de banqueiros que já não se lembravam das 
lições de 30 estava assumindo o comando de suas corporações. Induzidos pelo 
incentivo oficial e seguindo seus clientes multinacionais que se expandiam no 
Terceiro Mundo (principalmente na América Latina), esses banqueiros 
desenvolveram rapidamente uma rede de correspondentes ou de agências bancárias 
nos países estrangeiros considerados promissores.191  

Os motivos que teriam levados os bancos privados a se interessarem em fornecer empréstimos 

para a América Latina são elencados por Payer192:  

a) Nos anos 1960, países tomadores de empréstimos eram raros no mercado com exceção 

daqueles da América Latina (muitos passavam a emitir seus próprios papéis, passando 

ao largo dos bancos). 

b) Lucros fáceis a partir de altas taxas de juros (dado o risco no Terceiro Mundo ser 

maior). 

c) Os golpes militares no Terceiro Mundo (Brasil 1964, Chile, 1973, Argentina, 1966 e 

1976) “permitiram aos bancos acreditar que as velhas e ineficientes políticas haviam 

mudado e que os governos devedores estavam agora no cominho certo.193”  

d) As perspectivas de exportação dos países devedores pareciam excelentes sobretudo 

nos dois anos que antecederam o choque do petróleo. 

e) Principal: Os bancos esperavam novos reescalonamentos e novas rolagens das dívidas. 

E não temiam o risco de Default, pois esperavam um socorro dos governos. 

O resultado foi uma oferta ainda maior de crédito aos países do subcontinente e uma 

aceleração no ritmo do crescimento de suas dívidas externas ao longo dos anos 1960, 

tendência que se intensificaria nos anos 1970. 

Neste momento, enquanto o capital privado ganhava espaço no mercado de crédito 

internacional, os Estados Unidos iam, aos poucos, mudando sua posição de fonte oficial de 

empréstimo para intermediário e custodiante deste capital: 

Por volta de 1970, os Estados Unidos não estavam mais investindo ou emprestando 
seu próprio capital no exterior. Após 1973, os Estados Unidos tornaram-se suas 

                                                 
191 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 65. 
192 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 66 e 67. 
193 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 66. 
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relações com o mundo uma espécie de banco gigantesco que garantia o grau em que 
os postulantes da América Latina, África e Ásia mereciam o crédito dos 
emprestadores da Europa, do Golfo Pérsico, Japão, Formosa e Hong Kong. De uma 
ou outra maneira, as poupanças desses países eram mantidas no banco americano.194  

Num primeiro momento, este crescimento das dívidas em moeda estrangeira dos países da 

América Latina durante a década de 1960 não oferecia maiores dificuldades. Saes e Saes, 

porém, ressaltam que estes empréstimos nem sempre eram destinados a investimentos no 

setor industrial.  

Em alguns países, parte dos empréstimos se destinou simplesmente à rolagem da 
dívida externa: em outros, para financiar as crescentes importações de bens de 
consumo induzidas pela abertura do mercado.195  

As explicações de Amsden e Saes e Saes indicam que o aumento do endividamento da 

América Latina durante a “Era de Ouro” teria sido causado pela política industrial dos países 

da região, financiada por empréstimos estrangeiros e favorecida pela abundância de crédito 

internacional resultante do modelo Fordista. 

Façamos aqui um breve parêntese para expor mais uma visão sobre como se deu o aumento 

da dívida externa dos países do Terceiro Mundo. Cheryl Payer, em seu texto “As causas da 

crise da dívida” de 1988 (publicado no livro “Dívida Externa: Crises e Soluções”, organizado 

por Bresser Pereira em 1989), em meio ao agravamento da crise da dívida da América Latina, 

fazia uma leitura distinta sobre o porquê deste aumento.  

Em sua visão, assim como a de Saes e Saes, as bases do problema da dívida haviam sido 

plantadas décadas antes do “choque do petróleo”. Na visão de Payer, suas raízes estariam 

numa contradição fundamental da política econômica norte-americana com relação ao 

Terceiro Mundo. 

Como vimos, o abundante capital internacional privado não se interessou pela América Latina 

já no início da “Era de Ouro”. Na década de 1950, o capital estatal dos países centrais era o 

padrão para financiar o crescimento industrial dos países periféricos.  

Segundo Payer, a norma começaria a mudar a partir de um fator específico: o programa de 

ajuda externa que o governo dos Estados Unidos começou na década de 1950 “como forma de 

                                                 
194  MAYER, “A crise financeira mundial e seu impacto econômico”, 1989; p.121. 
195  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 579. 
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sustentar governos anticomunistas no Oriente Médio e na Ásia”196. A ajuda, a princípio 

governamental, adquiriu caráter privado quando os países desenvolvidos começaram a atrelar 

a ajuda externa em capital às vendas dos produtos de suas empresas, ou à própria abertura dos 

países receptores dos empréstimos para a instalação de unidades fabris. “(…) A distinção 

entre ajuda estrangeira e incentivo à exportação tornou-se pouco clara.”197  

O modelo seria, enfim, exportado a todos os países do Terceiro Mundo que aceitassem as 

condições ao longo dos anos 1950. Para Payer, os afluxos governamentais dos países 

desenvolvidos para os países subdesenvolvidos traziam dois benefícios para os primeiros: 

garantiam a ampliação da pauta de produtos exportados (o que garantia a expansão do 

emprego e da renda nos países do primeiro mundo) e garantiam o comportamento submisso 

dos países subdesenvolvidos (que mantinham o perigo comunista longe das coalizões 

governamentais).  

O fato era que o capital fluía dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, 

onde financiariam o crescimento econômico e garantiriam a expansão dos lucros.  

A teoria econômica convencional diz que os chamados países em desenvolvimento 
são pobres em capital, e, porque o capital é escasso, a remuneração para os 
investimentos de capital é maior nos países do Terceiro Mundo do que nos países 
desenvolvidos com excedente de capital. De acordo com esta teoria, o capital 
privado deveria fluir naturalmente dos países desenvolvidos para os 
subdesenvolvidos.198 

Para a teoria econômica, como o risco em investir nos países subdesenvolvidos é maior, maior 

é a taxa de retorno exigido pelo capital investido nesses países, o que, por si só, asseguraria 

um fluxo natural de investimento para os países subdesenvolvidos. Como resultado, criou-se o 

mito de que os fluxos de capitais eram naturais, ainda que o capital privado só se desse 

mediante um “suborno” sobre os Estados desenvolvidos com apoio das forças militares para 

garantir o retorno do investimento. 

Por serem esses fluxos de capital tão úteis na conquista e controle de ‘Estados 
clientes’ no Terceiro Mundo, assim como para a invasão de mercados nos quais as 
companhias norte-americanas de outra forma não seriam capazes de competir, a 
ideia de que tais fluxos eram naturais ganhou consistência, a despeito da clara 
evidência de que até os investimentos privados manter-se-iam longe do Terceiro 
Mundo se não fossem promovidos e protegidos pelo suborno americano e apoiados 
por formas militares e ações encobertas onde necessário.199  

                                                 
196 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 60. 
197 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 61 
198 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 60 
199 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 61 
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Para o país devedor, o modelo também poderia oferecer vantagens, pois elevava os 

investimentos diretos externos, aumentava o fluxo de capital internacional e permitia aos 

países devedores acesso ao crédito privado internacional para a política de rolagem da dívida.  

Assim, tal qual Amsden e Bulmer-Thomas, Payer vê o desenvolvimento industrial dos países 

do Terceiro Mundo como relacionado ao crescimento de suas dívidas. Porém, diferente dos 

demais autores, Payer vê um agravante. Os países endividados não seriam atores 

independentes, responsáveis pelo crescimento de suas dívidas, mas peças num jogo muito 

maior de expansão do Capitalismo.  

Como foi dito, em linha com a percepção de equilíbrio para o qual os mercados tendem a 

convergir, o modelo econômico aponta que o capital dos países desenvolvidos seria atraído 

pelas maiores taxas de retorno oferecidas pelos países subdesenvolvidos, o que resultaria no 

desenvolvimento destes basicamente pelo bom funcionamento natural do modelo. Ocorre que 

o modelo não considera algumas variantes apontadas por Payer.  

A autora aponta como falha crucial o fato de que os empréstimos, mesmo aqueles de juros 

baixos, implicavam num pagamento em valor maior ao recebido. Até este ponto, nenhuma 

novidade, o país tomador de empréstimo deveria investir o capital recebido no presente, de 

modo a gerar um crescimento econômico tal que possibilitaria a ele pagar os juros com lucro 

considerável após alguns anos. Este era o princípio último da estratégia da rolagem da dívida.  

Porém, para Payer, ao valor dos juros, pó si só suficientes para remunerar o capital, somava-se 

a condição estabelecida pelos países desenvolvidos de impor suas empresas nos países 

subdesenvolvidos. Ainda que, num primeiro momento, estas empresas representem um 

acréscimo no capital investido nos países do Terceiro Mundo, num segundo momento, esta 

condição viraria um problema. 

As corporações investiram nos países terceiro-mundistas porque queriam obter 
lucros nesses países e depois levá-los para fora. Mas se os empréstimos – mesmo 
aqueles a juros baixos – eram o principal veículo dos fluxos de capital, eles também 
exigiam o retorno de juros e amortizações. Tanto com empréstimos quando com 
investimentos, o resultado pé que, em algum momento, ocorre a inversão do fluxo 
do capital.200  

As empresas “exportadas” buscam o lucro. Assim, elas, no primeiro momento, investiriam 

nos países subdesenvolvidos para, anos depois, obter lucro e levá-lo para fora do país. Em 

                                                 
200 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 61. 
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outras palavras, no momento 1, o país subdesenvolvido recebe o capital do empréstimo e do 

investimento privado, para num momento 2 ter que devolver o capital acrescido de juros e 

remeter ao exterior o lucro das empresas estrangeiras num volume tal que compense a estas o 

risco do investimento feito no passado.  

O crescimento das dívidas dos países subdesenvolvidos se daria, assim, para Payer, por 

consequências do modelo de concessão dos créditos (ligados à implantação de empresas dos 

países desenvolvidos).  

Nesta visão, a contradição estava lançada. De um lado, os países do Terceiro Mundo 

precisariam importar capital para a rolagem da dívida, por outro lado, o capital internacional, 

para se ofertar a estes países, incluía cláusulas que significariam remessas de lucros ao 

exterior, num montante maior que os juros acertados (que, por si só, já remuneravam o 

capital).  

Mesmo que as taxas de câmbio fossem fixas no Fordismo, os retornos dos capitais fornecidos 

ao terceiro mundo, segundo a visão de Payer, seriam variáveis, dada a inclusão da cláusula de 

se “exportar empresas”. Sua explicação, assim, aponta para a percepção de que o capital que 

saía dos países do terceiro mundo, via remessa de lucros superava os benefícios do capital que 

entrava via empréstimos, o que fazia estes países recorrerem a empréstimos novos e maiores 

sempre. 

Ainda que a percepção de Payer seja bastante atraente, não podemos deixar de observar esta 

teoria com certa restrição. O capital internacional investido no país subdesenvolvido (ainda 

que comprometido com o objetivo final da remessa de lucros) daria início a um processo de 

circulação interna de moeda conhecido como efeito multiplicador 201 do capital. Não temos 

aqui dados suficientes para elaborar cálculos, mas não podemos descartar a hipótese de que o 

efeito multiplicador possa compensar a remessa de lucros. A empresa estrangeira não é 

necessariamente ruim, dado que gera empregos, efeito multiplicador e distributivo da renda. A 

autora parece minimizar estes efeitos, mas a teoria é interessante por propor que o capital que 

                                                 
201  “Multiplicador: Termo utilizado por Keynes para definir o índice de aumento na renda nacional resultante de 

um dado aumento na quantidade de investimentos. Pelo efeito multiplicador, um aumento nos investimentos 
gera um aumento proporcionalmente maior na renda. Assim, se um aumento de investimentos da ordem de 
R$ 50.000.000,00 causar um aumento na renda nacional de R$ 200.000.000,00, o multiplicador será igual a 
quatro. Uma das identidades fundamentais na macroeconomia keynesiana é a de que o multiplicador é igual 
ao inverso da propensão marginal a poupar”. SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 
416. 
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sai do país supere o capital que entra, gerando um círculo vicioso perverso que resulte no 

aumento do endividamento ao longo prazo. 

Assim como não podemos desconsiderar que o efeito multiplicador possa compensar a saída 

de capital via remessa de lucros, por não dispormos de dados para tanto, também não 

podemos descartar a hipótese de Payer. Uma conclusão a respeito implicaria num vasto 

estudo específico, o que não é o escopo deste trabalho, portanto, fiquemos com a citação. Para 

a continuidade deste texto, consideremos que o crescimento das dívidas em moeda estrangeira 

da América Latina se deu como consequência de um círculo vicioso proporcionado pela 

conjuntura internacional da “Era de Ouro”, relacionado à facilidade de obtenção de 

empréstimos para financiar um crescimento industrial com forte presença internacional, 

motivada pelo câmbio fixo até o início da década de 1970, pelos baixos juros da época e pela 

própria falta de planejamento interno dos países latino americanos. 

A “Era de Ouro”, assim, caracteriza para a América Latina um período de crescimento 

econômico, crescimento industrial e de exponencial crescimento das dívidas em moeda 

estrangeira, impulsionadas pelo crédito fácil no mercado externo, baixas taxas de juros e 

regime de câmbio fixo. O modelo, porém não duraria para sempre. 

A estratégia de substituição de importações esgotou suas potencialidades nos anos 
60. Sua sobrevida foi artificialmente estendida até os anos 70 devido à 
disponibilidade de financiamento externo.202 

Nos anos 1960, “o serviço da dívida abocanhava 87% dos novos empréstimos à América 

Latina (...). A transferência líquida, ou a quantidade de dinheiro que sobrava para a 

importação de bens e serviços, era, portanto, apenas 13% (...)”.203 Convém lembrar que foi 

justamente neste momento de stress do modelo, que os bancos comerciais passaram a se 

interessar pelo subcontinente, potencializando os futuros problemas. 

Apesar do crescimento das dívidas, enquanto o Fordismo vigorasse, os riscos estariam 

controlados. Uma mudança no sistema, porém, traria consequências seriíssimas.  

Nos anos 1970, como já vimos na seção anterior, o modelo Fordista chegava ao limite, com o 

fim da conversibilidade em 1971 e o fim do câmbio fixo em 1973.  

                                                 
202 PEREIRA, “Uma interpretação da América Latina”, 1993, p. 41. 
203 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 65. 
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Para a América Latina se desenhava um novo cenário. Os crescentes empréstimos da década 

de 1960 implicaram em perda de reservas, o que resultaria em inflação elevada por toda a 

década de 1970.204 Somavam-se a esta situação as dificuldades enfrentadas pelo aumento dos 

preços do petróleo e pela turbulência internacional, com o fim do câmbio fixo e da paridade. 

Neste quadro de dificuldades, os países do subcontinente não frearam seus empréstimos ou 

adotaram medidas retracionistas. Bulmer-Thomas identificam que, a partir da década de 1970, 

os países “integracionistas” da região agruparam-se em três estratégias adotadas para 

melhorar as contas no setor externo205: 

1 - Promoção de Exportações de manufaturados (México, Brasil e Colômbia e Argentina até 

1976). Através do incentivo estatal para estes setores e restrição à importação de bens 

similares. Bulmer-Thomas ressalva, porém, que o modelo de incentivo às exportações não 

tornou o tradicional modelo de substituição de Exportações obsoleto no Brasil. Nos anos 

1970, com o II PND, o Brasil teria incentivado a indústria pesada e intermediária.  

2 - Substituição de Exportações (Chile depois de 1973, Uruguai e Argentina após 1976). A 

estratégia era escorada no conceito das vantagens comparativas. Através da abertura da 

economia e da redução do protecionismo, previa-se que o mercado alocaria seus recursos em 

bens em que a exportação mostrava-se vantajosa, substituindo os produtos tradicionais na 

pauta do país. Como resultado, tivemos no Chile a desativação de boa parte da manufatura 

instalada nas décadas de 1950 e 1960 e o crescimento das exportações de novos produtos 

(frutas) que se somavam à tradicional exportação de cobre. 

3 - Desenvolvimento de exportações primárias (Venezuela - petróleo, Bolívia - gás natural, 

Equador – petróleo e Paraguai - algodão e soja). A estratégia foi desenvolvida em países com 

pouca base manufatureira e alguma disponibilidade de recursos naturais. 

O resultado foi um aumento das exportações de um modo geral dos países do subcontinente 

na década de 1970. Apesar do aumento das receitas externas, a região não dispensou o aporte 

de recursos externos, ainda facilitados pelos relativamente baixos juros praticados no mercado 

internacional. As novas estratégias não tornariam os países independentes como na Ásia. Na 

verdade, os investimentos necessários às novas estratégias demandavam recursos externos em 

                                                 
204 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 577. 
205 BULMER-THOMAS, V. “La Historia Económica de América Latina desde la Independenica”. México: 

Fondo de Cultura Econômica, 1998, apud SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 577 e 578. 
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quantidades consideráveis. E a ampla liquidez do mercado financeiro internacional ainda 

facilitava os empréstimos. 

Independente da mudança de política industrial, ou da mudança no regime cambial 

internacional, o endividamento da América Latina continuou a crescer na década de 1970, 

acentuando-se no início dos anos 1980, conforme a Tabela 10 abaixo mostra, usando os 

exemplos do Brasil, da Argentina e do México. 

Há que se ressaltar aqui que o padrão de financiamento externo dos anos 70 se caracterizava, 

em primeiro lugar, pelo predomínio das fontes privadas de crédito, enquanto as fontes oficiais 

começavam a ficar mais escassas: 

Para os países subdesenvolvidos de nível médio de renda, os créditos fornecidos por 
bancos comerciais transformaram-se nesse período no principal tipo de 
financiamento externo. Ao mesmo tempo, reduziu-se de modo praticamente 
contínuo a importância relativa dos créditos de fontes oficiais (multilaterais e 
governamentais e dos investimentos diretos).206  

Tabela 10 – Dívida externa na América Latina (países selecionados) na década de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

Uma explicação para o aumento da dívida na década de 1970, mesmo após o fim do câmbio 

fixo e da paridade é dada por Payer. Assim como não seria de todo correto atribuir a causa da 

crise nas economias centrais aos choques do petróleo, também na periferia, os choques do 

petróleo tiveram papel secundário. 

                                                 
206  BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p. 61 e 62. 
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(...) muitos países detinham dívidas pesadas, tendo vivido crises de endividamento 
mesmo antes do choque do petróleo, e muitos bancos americanos e internacionais 
estavam profundamente envolvidos na concessão de empréstimo a esses países 
antes de 1973, apesar de seus históricos de endividamento (ou por causa deles?).207  

Ao invés de instaurar uma crise de financiamento, os choques do petróleo intensificaram os 

empréstimos para os países periféricos. Para Payer, o choque do petróleo, em 1973, teria sido 

o ponto culminante de uma expansão dos preços das commodities, o que fazia dos países do 

Terceiro Mundo receptores de relativo baixo risco para a concessão de novos empréstimos. 

Não por acaso, os países que mais receberam empréstimos após o choque foram justamente 

países exportadores de petróleo (como o México e a Venezuela). Os processos de 

endividamento continuaram vivos após os choques, alimentados agora por bancos privados e 

com até mais vigor que antes. 

Brasil e Coreia do Sul (citando outro país do terceiro mundo na época) também continuaram a 

receber empréstimos para garantir suas importações de petróleo. “A confiança dos bancos de 

que havia um guarda-chuva americano que garantiria seus empréstimos àqueles países só 

pode ter sido reforçada pelo incentivo oficial dado à reciclagem dos excedentes de 

petrodólares pelos bancos comerciais”.208  

O aumento da dívida, mesmo após o fim do regime de câmbio fixo colocava em sérios riscos 

as economias do subcontinente. Em consonância com o conceito aqui apresentado do “Pecado 

Original”, segundo Batista, seriam três as vulnerabilidades dos países da América Latina: 

“A primeira estava no fato de que a quase totalidade dos empréstimos carregava taxas de juros 

flutuantes, reajustáveis a cada três ou seis meses com base o comportamento das taxas 

interbancárias ou taxas de referencias”209 internacionais. 

A segunda vulnerabilidade estava relacionada ao padrão de financiamento comum nos anos 

1970, baseado, preponderantemente, em crédito fornecido bancos comerciais privados. Estes 

bancos tenderiam a aumentar o fornecimento de crédito em períodos mais favoráveis e a 

cortar o fornecimento ante qualquer dificuldade que os países pudessem apresentar no tocante 

aos pagamentos.  

Este comportamento pró-cíclico dos bancos fazia com que países devedores como o 
Brasil ficassem sujeitos a conjunturas marcadas ora por superabundância de crédito 

                                                 
207  PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 68. 
208  PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 68 
209  BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p. 63. 



 

 
107 

externo (…) ora por fases de redução abrupta da oferta de empréstimos externos 
justamente nos momentos em que estes se fazia mais necessários.210. 

“A terceira vulnerabilidade residia no próprio nível de endividamento externo acumulado ao 

longo da década”211. A facilidade na obtenção de empréstimos ao longo dos anos 1970 

postergava aos países a obrigação de promover ajustes econômicos no ritmo necessário. 

Como resultado, o nível de endividamento era muito elevado e os superávits necessários para 

o pagamento das dívidas em muitos países, praticamente inexistente. 

Para o caso brasileiro, em particular, o autor demonstra como, no final dos anos 1970, era 

vulnerável nossa situação econômica:  

A dívida externa de médio e longo prazos, deduzidas as reservas, correspondia a 
250% das exportações de mercadorias e a 15% do PIB. Créditos fornecidos por 
instituições financeiras privadas correspondiam por 65% do total da dívida pública. 
Nada menos que 56% da dívida externa pública carregava taxas de juros 
flutuantes.212  

A situação do subcontinente adivinhava-se difícil, mas restava ainda um único pilar a 

sustentar o antigo modelo de financiamento para a região: os juros mantiveram-se baixos ao 

longo dos anos 1970. A partir de 1979, no entanto, com a reversão das características da 

economia internacional e a elevação dos juros, os países da América Latina passaram a 

enfrentar sérias dificuldades. 

Ainda que a conjuntura externa pareça ser a causa principal para a crise, não se pode excluir 

da explicação a causa interna. A América Latina entra em crise por causa também de suas 

escolhas durante a “Era de Ouro”. Segundo Bresser Pereira: 

A crise da América Latina foi desencadeada pela crise da dívida. Sua causa básica 
foi a crise fiscal do Estado: o fato de o Estado ter ido à falência, perdido o crédito e 
ficado imobilizado. Uma causa complementar foi a exaustão de uma estratégia de 
desenvolvimento, até então bem-sucedida, e da correspondente interpretação dos 
problemas da América Latina: a abordagem nacional-desenvolvimentista, baseada 
na substituição de importações e numa intervenção ativa do Estado no setor 
produtivo da economia.213  

Na mesma linha, fazemos uso das palavras de Pedro Paulo Z. Bastos, que ainda que façam 

menção a outro momento histórico (primeira metade do século XX), encaixam-se 

perfeitamente para a crise da década de 1970:   

                                                 
210  BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p. 63. 
211  BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p.  63 e 64. 
212 BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p. 64. 
213 PEREIRA, “Uma interpretação da América Latina”, 1993, p. 78. 
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Em outras palavras, é preciso reconhecer a importância (ainda que limitada em 
alcance) das políticas implementadas pelos países em posição subordinadas, uma 
vez preservada sua soberania política. O reconhecimento da existência de posições 
internacionalmente dominantes (em termos de capacidade de produção e 
implementação de iniciativas que afetam assimetricamente as relações 
internacionais) não deve implicar na suposição de que os países influenciados pelas 
iniciativas do(s) centro(s) dominante(s) se caracterizem pela subjugação política 
pura e simples e/ou se comportem como economias dependentes que, de forma 
passiva, meramente refletem os impulsos advindos dos centros dominantes de 
poder.214 

 

3.3.3 A Crise na América Latina 

Como vimos na seção anterior, a crise econômica dos anos 1970 nos Estados Unidos resultou 

em inflação e estagnação econômica. Em 1979, diante da iminência de uma corrida 

internacional contra o cambaleante Dólar, o Federal Reserve dava início a uma mudança nas 

diretrizes econômicas dos Estados Unidos. Os novos rumos apontavam para o receituário da 

ortodoxia em substituição às políticas Keynesianas que perduravam desde os anos 1940. 

Reflexo desta nova mentalidade, a elevação dos juros internacionais iniciou-se ainda em 

1979. A Tabela 11 abaixo, mostra a evolução das taxas de juros internacionais mais 

importantes, a prime e a Libor entre meados de 1975 e 1980: 

Tabela 11 – Evolução das taxas de juros internacionais: 1975 - 1980 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
214  BASTOS, A dependência em progresso, 2001, p. 134. 
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O resultado não poderia ser diferente, sendo os EUA a maior economia mundial: um afluxo 

gigantesco de capital internacional passou a se dirigir aos Estados Unidos que, com juros 

elevados, tornavam-se bastante atraentes e seguros para os investidores. Enquanto a potência 

americana “drenava” o capital de todo o mundo, sua moeda sofria nova valorização. 

Como resultado, entre 1980 e 1982, o dólar teve uma valorização real de 28%. A 
política do presidente Ronaldo Reagan nos anos 1980, ao elevar os gastos militares 
e o déficit público, pressionou a taxa de juros para cima, atraiu mais recursos 
externos e manteve a tendência à valorização do dólar.215 

A crise havia sido afastada do solo dos EUA. Mas, e no resto do mundo? 

O resto do mundo assistiria nos anos 1980 o capital escoar de seus cofres rumo aos Estados 

Unidos. Para as economias centrais, o impacto não seria traumático. Alemanha e Japão 

abandonaram suas políticas de taxas de câmbio relativamente estáveis e, assim como outras 

nações centrais, adotaram medidas de privilégio a suas produções domésticas216. O 

crescimento verificado na “Era de Ouro” jamais se verificaria novamente, mas nos anos 1980 

o cenário era de recuperação ante os fracos desempenhos dos anos 1970. 

A situação tornou-se particularmente grave, porém, para os países da periferia que, durante a 

“Era de Ouro” contraíram dívida externa a ser paga em Dólares. Os países da América Latina, 

em particular, que, assim como o Brasil, habituaram-se no século XX a praticar uma política 

de financiamento externo baseado em sucessivos endividamentos (a rolagem da dívida) 

seriam afetados diretamente pela nova diretriz da economia dos EUA.  

O ano de 1979 foi um marco crítico para as economias latino-americanas: o 
segundo choque do petróleo elevou os gastos dos países que dependiam da 
importação do produto; a política monetária restritiva dos Estados Unidos jogou a 
taxa de juros para níveis superiores a 10% ao ano, causando impacto sobre o 
serviço da dívida dos países latino-americanos. Ademais, o aumento do preço do 
petróleo e da taxa de juros teve impacto recessivo sobre a economia norte-
americana (e mundial) nos anos iniciais da década de 1980, com reflexos negativos 
sobre os preços dos produtos exportados pelos países latino-americanos.217 

Durante toda “Era de Ouro” do Capitalismo, as políticas de câmbio fixo possibilitavam a 

estratégia da rolagem da dívida com relativo baixo risco. O objetivo da estratégia adotada 

largamente pelos países periféricos não era pagar a dívida com moeda própria, mas rolá-la, 

                                                 
215  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 559. 
216  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 559. 
217  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 559. 
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contraindo novos empréstimos constantemente, até o momento que o crescimento econômico 

fomentado pelos empréstimos mitigasse o valor da dívida. 

Ocorre que, com o fim do Câmbio Fixo, cada país fazia uso de políticas que mantivessem 

suas moedas num patamar que oferecesse maior proveito para si mesmos. Os riscos para os 

países tomadores de empréstimos tornaram-se enormes de repente. 

Em suma, o fim do sistema monetário internacional construído em Bretton Woods 
deu origem a um regime de taxas flutuantes em que o câmbio pode ficar – e 
frequentemente fica – subordinado à definição das políticas domésticas cujos 
objetivos prioritários são outros que não a estabilidade da taxa de câmbio.218  

O fim do câmbio fixo determinava o fim da política latino-americana de “substituição de 

importações” financiada por crédito externo a baixo risco. A suspensão do modelo,  porém foi 

postergada, visto que se mantivera, no plano internacional, uma certa abundância de crédito, 

movida pela linha concedida por bancos privados internacionais a países do terceiro mundo. 

O modelo de obtenção de empréstimos e rolagem da dívida persistiu ainda por toda uma 

década, alimentando um processo industrial já incompleto. 

A crise latino-americana que então explodiu era essencialmente consequência de 
duas decisões tomadas no início dos anos 70: pelo lado da América Latina, a decisão 
de continuar com uma estratégia de crescimento e com um modo de intervenção 
estatal (a substituição de importações) que não mais funcionavam; pelo lado dos 
países credores, a decisão de financiar essa estratégia, assegurando assim sua 
sobrevida artificial.219  

A manutenção das políticas de rolagem da dívida ante um câmbio internacional flutuante por 

toda a década de 1970 mostrou-se uma escolha errada. O “Pecado Original”, que durante 

quase todo o século XX significava somente a possibilidade de uma ameaça, agora em 1979, 

com a elevação dos juros internacionais sentenciava a iminência de uma crise sem 

precedentes para os países a América Latina, tal qual descrito por Eichengreen, e aqui 

detalhado na seção 1.2. Quem contraíra dívida em moeda estrangeira (“Pecado Original”) 

durante a “Era de Ouro”, agora teria suas escassas reservas escoadas rumo aos países 

credores.  

Grosso modo, a crise internacional, originada de escolhas feitas no centro do sistema nos anos 

1940, atacara as economias centrais nos anos 1970. As economias periféricas, levadas a fazer 

escolhas que pareciam seguras tendo em vista o panorama internacional desde a década de 

                                                 
218  SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 559. 
219  PEREIRA, “Uma interpretação da América Latina”, 1993, p. 41. 
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1950, agora pagariam a conta da crise e possibilitariam a retomada do crescimento no centro 

do sistema nos anos 1980, mergulhando, elas mesmas, num problema muito maior. 

Este preço pode ser entendido com a constatação de que com a nova configuração da 

economia internacional a partir da elevação dos juros internacionais a partir de 1979, os países 

da América Latina precisariam pagar um preço mais elevado pelo petróleo e por insumos e 

pagar juros maiores pelo dinheiro emprestado, em Dólar, considerando que a moeda 

americana agora se valorizava dia a dia. Como se não bastasse o aumento das despesas, ainda 

haveria uma redução significativa nas receitas, dado que seus produtos de exportação tinham 

perdido valor. 

A dimensão do problema pode ser entendida ainda pela citação de Calderon e Fontes abaixo, 

usando o caso brasileiro como exemplo: 

As taxas nominais de juros subiram de 9% em 1978 para 17% em 1981 e, 
consequentemente, a LIBOR subiu para mais de 14% entre 1980-82. O Brasil não 
só foi prejudicado com o aumento das taxas de juros externas, como também lesado 
duplamente no âmbito das relações comerciais. Primeiro, porque os preços das 
commodities caíram no mercado internacional em 13,3% a.a. no período 1979-81, 
enquanto que o preço dos manufaturados caíram apenas 2,4% a.a.; e segundo, 
porque o preço do petróleo, elemento em grande parte importado e indispensável à 
estrutura produtiva brasileira, aumentou significativamente.220 

No Brasil, os tomadores privados de empréstimos não tinham como arcar com o novo 

patamar dos juros e do Dólar. A solução encontrada foi simples: o Estado comprou estas 

dívidas, elevando os débitos nacionais, num processo muito similar à antiga prática de 

privatização dos lucros e de “socialização dos prejuízos” descrito por Furtado quando da 

política de defesa do preço do café nas primeiras décadas do século XX.221 

Parte desse movimento ocorreu como consequência da política de estabilização do 
dólar e de combate à inflação através dos juros altos e do endividamento do 
Tesouro dos EUA, do governo Reagan. A taxa de juros que chegou a ser negativa, 
dada a elevada inflação nos Estados Unidos, atingiu mais de 20% ao ano, levando 
inicialmente México e Argentina a declararem moratória em 1982. Esse fato quase 
provocou a quebra generalizada dos grandes bancos e empresas. No Brasil, como 
os tomadores de empréstimos privados não podiam pagar os novos patamares de 
juros (as taxas eram flutuantes), a dívida foi estatizada e convertida em dívida 
pública, evitando-se a moratória naquele momento.222 

A dívida total dos países em desenvolvimento, importadores de petróleo, aumentava 

rapidamente. Segundo Cerqueira, o total das dívidas “que em 1973 estava em patamares 

                                                 
220  CALDERON e FONTES, “Credibilidade e mercado secundário da dívida externa brasileira”, 1998. p. 72. 
221 FURTADO, Formação econômica do Brasil, 2005, p.148. 
222 GOMES, “Fase Neoliberal”, 2009. p. 88. 
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inferiores a US$ 100 bilhões, em 1981 elevou-se para US$ 450 bilhões e em 1982 para US$ 

500 bilhões”223. 

Saes e Saes ressaltam que estas dificuldades, no entanto, não representaram um colapso 

imediato na estratégia de rolagem da dívida. “Apesar da crescente fragilidade, financeira, os 

bancos continuaram a emprestar para a América Latina até que, em 1982, o primeiro sinal da 

crise da dívida foi acionado.”224 

Segundo Cerqueira225, em 1982, uma série de fatores sucessivos vieram a deflagrar a crise 

anunciada. O autor cita a instabilidade política no Oriente Médio, a insolvência da Polônia, as 

dificuldades de grandes empresas alemãs, canadenses e americanas e a guerra das Malvinas 

no Atlântico Sul. 

Em agosto de 1982, somando-se aos fatores acima, o México decretou moratória de sua 

dívida, levando aí sim ao colapso o fornecimento de crédito para os países da América Latina. 

Como resultado, uma crise sem precedentes na região se estabeleceu.  

3.3.4 A Moratória Mexicana 

Assim como a média dos países latino americanos, o México apresentou bom crescimento nos 

anos 1970 (ver Gráfico 2 e Tabela 16, mais à frente), mas sua economia ainda era altamente 

dependente dos empréstimos estrangeiros, sobretudo dos EUA, para financiar a 

industrialização e a política de incentivo às exportações adotada nos anos 1970 – petróleo 

sobretudo.  

A elevação da taxa de juros nos EUA a partir de 1979 atingiu duplamente o México com 

grande reapidez. Aliás, parece sintomático que o México, a economia latino-americano mais 

atrelada à potência da América do Norte, tenha sido o primeiro país a ser fortemente atingido 

pela mudança macroeconômica promovida pelos EUA.  

No primeiro momento, a retração econômica americana decorrente da elevação dos juros 

reduziu a demanda pela pauta de produtos exportados mexicanos. A receita de exportações 

teria sido ainda atingida pela redução dos preços de suas commodities exportadas, decorrente 

da redução na demanda internacional. Além da dupla redução das receitas com exportações, o 
                                                 
223 CERQUEIRA, Dívida Externa Brasileira, 2003, p. 20. 
224 SAES e SAES, História Econômica Geral, 2013, p. 579. 
225 CERQUEIRA, Dívida Externa Brasileira, 2003, p. 20. 
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financiamento para o desenvolvimento industrial do México (o padrão de rolagem da dívida) 

sofreu forte diminuição, dados que os fornecedores de empréstimos agora viam nos EUA um 

novo porto seguro de risco zero e alto redimento.  Agravante extra, a consequente valorização 

do Dólar elevava o valor do serviço da dívida mexicana. Sem recursos para cumprir seus 

compromissos, mesmo após ver suas exportações crescerem 238% em três anos226, o México 

interrompeu os pagamentos da dívida no mês de agosto de 1982, numa sexta-feira, 13! 

A economia mexicana, industrializada e com forte participação do Estado, era exportadora de 

petróleo. O evento da moratória ilustra como a crise dos anos 1970 foi muito mais que uma 

crise causada pelos choques de 1973 e 1979. Não obstante exportar o produto (embora não 

pertencesse à OPEP), o México se viu numa situação sem saída quando os juros 

internacionais e o valor do Dólar subiram, levando o serviço de sua dívida a um nível 

impagável.  

Os crescentes encargos com a dívida (decorrentes da elevação da taxa de juros), 
agravados pelo uso inadequado de partes dos recursos obtidos por empréstimos e 
também pela fuga de capitais para o exterior, inviabilizaram os pagamentos 
relativos à dívida externa, mesmo para um país como o México que havia se 
beneficiado com os preços elevados do petróleo.227  

 

3.3.5 A repercussão da Moratória 

A suspensão dos pagamentos mexicanos repercutiu mal entre os fornecedores de crédito, que 

neste momento, já eram, em volume, na maioria privados. A reação imediata destes foi a 

interrupção dos empréstimos para os demais países latino-americanos. O temor de que a 

inadimplência se alastrasse para outros países norteava a interrupção do fluxo de capital para 

a região. Como, de um modo geral, os países latinos dependiam de novos empréstimos para 

manter a estratégia da “rolagem” da dívida, e os fornecedores de empréstimos temiam o risco 

de default, novos empréstimos não eram fornecidos, e os futuros pagamentos de diversos 

países ficaram ameaçados, gerando a tão temida inadimplência, num problema em que a causa 

vira consequência e vice-versa. A Argentina seguiu o exemplo mexicano e também decretou 

moratória ainda em 1982. Nos demais países, os atrasos nos pagamentos foram se sucedendo 

ao longo da década.  

                                                 
226  Segundo PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 69. 
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Neste contexto, apenas duas economias, segundo Bresser Pereira, saíram-se ilesas da crise:  

Alguns países da América Latina, entretanto, não viveram propriamente uma crise. 
É o caso da Colômbia, país que conseguiu evitar uma verdadeira crise econômica. 
Outros a superaram plenamente, como é o caso do Chile, cuja verdadeira crise 
ocorreu nos anos 70.228  

Para Sampaio, “em meados de 1982, depois da moratória mexicana, o colapso do mercado 

financeiro internacional acabou impossibilitando que vários países devedores continuassem 

servindo a divida externa nos termos originalmente contratados”229, devido à ausência de 

“dinheiro novo”. Como as dívidas junto a bancos privados internacionais eram bastante 

significativas, dificuldades no serviço destas poderiam significar grave crise no sistema 

financeiro internacional. 

Segundo Plínio Soares de Arruda Sampaio Júnior, a moratória mexicana deflagrou uma crise 

profunda com reflexos potencialmente negativos sobre a economia mundial. As causas 

estariam repousadas em duas vertentes. De um lado, as precárias condições das economias e 

das contas externas dos países devedores. De outro lado, havia a baixa capacidade dos 

credores, em sua maioria bancos privados (embora o grupo de países credores não fosse 

pequeno), de absorver um calote nas dívidas. Para embasar sua opinião, o autor lista alguns 

indicadores.  

Sobre a incapacidade dos países devedores em continuar honrando seus compromissos230:  

(a) a estrutura temporal do vencimento das dívidas era extremamente concentrada; 

(b) a proporção do serviço da divida sobre as exportações de bens e serviços dos países 

devedores elevara-se muito rapidamente; 

(c) as reservas cambiais dos países endividados encontravam-se em reduzido nível; 

(d) havia grande dificuldade para continuar captando recursos no mercado financeiro 

internacional, que atravessava um momento particular de baixa liquidez. 

Por parte dos bancos credores, Sampaio aponta os fatores que os tornavam pouco capazes de 

absorver eventuais calotes231: 

                                                 
228  PEREIRA, “Uma interpretação da América Latina”, 1993, p. 38. 
229  SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 2. 
230 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 4. 
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(a) a elevada participação da dívida junto aos bancos privados no total da divida externa dos 

países em desenvolvimento colocaria em risco o sistema financeiro internacional em caso de 

calote; 

b) havia grande concentração das dívidas externas nos países que enfrentavam dificuldades no 

balanço de pagamentos e que recorriam a negociações formal com credores externos; 

c) o capital dos bancos internacionais era fortemente exposto a empréstimos externos para 

países endividados; 

d) os bancos internacionais possuíam baixo montante de reservas para servir de garantias para 

os empréstimos internacionais.  

Naquele momento, uma ajuda internacional aos países endividados mostrava-se de 

fundamental importância para evitar uma crise maior. Os olhos do mundo voltaram-se, então, 

ao FMI, que faria sua reunião anual no mês seguinte. O Fundo, criado em 1944, “com a 

finalidade de promover a cooperação monetária no mundo capitalista, de coordenar as 

paridades monetárias (...) e de levantar fundos entre os diversos países-membros, para auxiliar 

os que encontrem dificuldades nos pagamentos internacionais”232 era visto como a tábua de 

salvação pelos países endividados. Esperava-se que a criação de um Fundo de Emergência de 

US$ 25 bilhões233. 

Cabe aqui um parêntese. Vemos como importante uma breve visão sobre os propósitos e os 

princípios mais gerais que orientam a atuação do FMI no sistema monetário internacional 

desde sua fundação. Segundo Horsefield234:  

- O objetivo fundamental do FMI seria facilitar a expansão do comércio internacional; 

- O Fundo atuaria na área cambial, visando promover a estabilidade (ordem do Padrão Dólar-

Ouro), promover o equilíbrio dos balanços de pagamentos buscando eliminar as restrições ao 

livre mercado internacional e na área financeira, orientando sua política de empréstimos para 

reduzir o desequilíbrio do balanço de pagamento dos membros; 

                                                                                                                                                         
231 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 5. 
232 SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 56. 
233 CERQUEIRA, Dívida Externa Brasileira, 2003, p. 20. 
234 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 49 e 50. 
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- Os meios utilizados pelo fundo seriam o apoio técnico e o fornecimento de apoio financeiro 

aos países membros. 

No entanto, apesar da dificuldade dos países membros e da ameaça que os calotes poderiam 

representar aos bancos credores privados internacionais e à própria economia dos países 

credores, em setembro de 1982, na reunião anual do FMI, realizada em Toronto, Canadá, o 

FMI isenta-se de oferecer uma solução rápida. Ainda que houvesse expectativas de um 

acordo, a reunião não resultou num esperado pacote de ajuda econômica do órgão 

supranacional aos países endividados da América Latina, causando um forte impacto sobre a 

estratégia da rolagem da dívida, ou reciclagem espontânea da dívida externa. Nas palavras de 

Sampaio: 

A partir de setembro de 1982, a paralisação dos empréstimos dos bancos privados 
internacionais aos países devedores que apresentavam forte vulnerabilidade externa 
precipitou o fim da era de reciclagem espontânea da divida externa, dando início ao 
processo formal de reprogramação e refinanciamento dos compromissos dos 
credores. A fim de permitir que os bancos diminuíssem o risco de suas carteiras, a 
comunidade financeira pressionou os países devedores a iniciarem um processo 
progressivo de transferências de recursos reais ao exterior.235  

Cabe aqui um breve parêntese. A esta altura, na América Latina, duas linhas se opunham no 

campo das idéias, os “Estruturalistas” e os “Monetaristas”. 

Na definição de Sandroni: 

Estruturalistas: Corrente de pensamento econômico latino-americana inspirada nos 
trabalhos dos componentes da Cepal, que analisava o desenvolvimento econômico 
do ponto de vista dos obstáculos estruturais que impediam um crescimento maior 
dessas economias. 236  

Monetaristas: Escola econômica que sustenta a possibilidade de manter a 
estabilidade de uma economia capitalista recorrendo-se apenas a medidas 
monetárias, baseadas nas forças espontâneas do mercado e destinadas a controlar o 
volume de moedas e de outros meios de pagamento no mercado financeiro. (…)  O 
norte- americano Milton Friedman, expoente da escola de Chicago, é visto como o 
principal teórico da escola monetarista.237  

Com o colapso do Fordismo, um novo modelo se desenhava na Economia Mundo ao longo 

dos anos 1970. Em 1979, independente de toda a produção “Estruturalista” da CEPAL, já 

parecia claro que a reorganização seria através da linha monetarista. À parte esta guinada da 

                                                 
235 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 1. 
236 SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 225. 
237 SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 409. 
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Economia Mundo, o FMI, na reunião de Toronto, parecia manter ainda uma estratégia 

inflexível. 

Como vimos, o modelo de endividamento e rolagem das dívidas era adequado ao modelo 

Fordista, com taxas de câmbio fixas e juros baixos. Com o fim do Fordismo, das taxas de 

câmbio fixas e com a alta dos juros nos anos 1970, o modelo estrangulava os países da 

América Latina em particular. Um novo modelo era esperado. O FMI, porém, insistia numa 

estratégia para administração das dívidas mais adequada ao momento anterior, com o 

pagamento integral das dívidas e com o cumprimento dos contratos. 

Ao longo da década de 1980, o pensamento monetarista evoluíra para o chamado 

neoliberalismo, que se tornaria nos anos 1990 o novo padrão internacional. 

O embate ideológico, porém, duraria toda a década de 1980, com os países da América Latina 

ora adotando estratégias na linha monetaristas e ora adotando estratégias alinhadas aos 

estruturalistas. 

Como exemplo de pensador estruturalista, citamos Bresser Pereira, enquanto, na linha 

monetarista, citemos Jeffrey Sachs. 

O curioso é que, a parte as diferenças entre os pensamentos, num dado momento, durante o 

agravamento da crise da dívida dos anos 1980, os anseios convergiriam. Fechamos o 

parêntese. 

Reflexo da reunião de Toronto, a solução proposta pelo FMI em 1982 é descrita por Sampaio 

sob o nome de “terapia” (o que nos remete às práticas dos Money Doctors no início do século 

XX). Implicava em negociações individuais com os países que estivessem em dificuldades, 

com a liberação eventual de novos empréstimos, os “bridge loans” condicionados à 

implantação de políticas e reformas propostas pelo Fundo. Pressupunha “uma solução 

negociada para o problema da dívida externa, baseada no princípio de ‘cooperação’ entre de 

atores envolvidos”.238  

A atitude do fundo era embasada na percepção sobre a economia mundial dominante no 

momento. Na leitura do FMI na época, Segundo Bresser Pereira239, ainda que eventuais 

                                                 
238  SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p.8. 
239  PEREIRA, “Uma interpretação da América Latina”, 1993, p. 8 
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calotes representassem séria ameaça sistêmica, os países devedores viviam uma crise de 

liquidez passageira, conjuntural, causada pela combinação específica de fatores pontuais, 

como a recessão nos países industrializados e uma deterioração nas relações de troca dos 

países latinos, resultante da elevação das taxas de juros e da queda do preço das commodities.  

Segundo esta leitura, sem liquidez, os países da América Latina não teriam dinheiro para o 

pagamento das dívidas, mas tão logo a economia mundial voltasse a crescer, os países 

endividados voltariam a ser o destino natural do crédito internacional.  

Neste contexto, o objetivo central do Fundo seria o de assegurar a continuidade dos 

pagamentos das dívidas, afastando, assim, o risco de uma crise sistêmica. A crise de liquidez 

seria facilmente superada com novos empréstimos, fornecidos pelos bancos internacionais. 

Ocorre que não havia garantias de que os novos empréstimos seriam pagos. Diante deste 

problema, o receituário ortodoxo, a nova cartilha seguida pelas economias centrais nos anos 

1980, pregava medidas de austeridade no interior dos países endividados, de modo a gerar 

caixa e garantir o fluxo de pagamentos para os credores.  

É claro que a primeira tendência dos credores será não reconhecer a inviabilidade 
do pagamento pleno da dívida. Primeiro se diagnosticará o problema com 
transitório, de liquidez, de forma que uma combinação de financiamento e 
ajustamento, com ênfase para o ajustamento, resolveria o problema. Essa foi a 
primeira fase da estratégia dos credores em relação à dívida, a partir de 1982.240  

Estava dado o cenário para a proposta do FMI. Esta pressupunha uma mútua “cooperação 

entre os atores envolvidos”. Haveria conversas individuais, país a país, para tratar do assunto. 

O Fundo agiria como intermediador nas negociações entre países e credores. Ante as 

dificuldades em se efetuar o serviço das dívidas, os bancos credores seriam incentivados pelo 

Fundo e pelos governos dos países desenvolvidos (EUA à frente) a fornecerem novos 

empréstimos ponte (bridge loans) aos países devedores, de modo que o fluxo de pagamento 

da dívida não fosse interrompido. O próprio FMI, o Banco Mundial e Bancos Regionais de 

Desenvolvimento poderiam fornecer estes empréstimos com um valor fracionado do serviço 

devido. O valor do principal poderia, mediante negociação, ser reescalonado. Para obter esta 

renegociação, os países devedores, por sua vez, deveriam dar garantias de que iriam pagar o 

valor total da dívida. A condição para obter os empréstimos passava por adotar ajustes 

sugeridos pelo FMI, de modo a criar reservas suficientes para o pagamento da dívida. 
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Dentre as regras para a renegociação das dívidas, foi colocado que o processo deveria assumir 

a forma de acordos multilaterais (1), respeitando as normas de mercado e que deveriam ser 

negociadas caso a caso (2), tendo em vista as especificidades de cada país. Uma terceira regra 

se destaca: 

Uma terceira regra do padrão de negociação montado em 1982 estabelecia que os 
acordos com o comitê assessor dos bancos privados deveriam ser vinculados à 
adoção de programas de ajustamento econômico supervisionados pelo FMI.241  

Ou seja, o fornecimento de novos empréstimos estava condicionado à adoção das medidas 

“propostas” pelo FMI. Nesta configuração, mais do que provedor de crédito, o Fundo passaria 

a agir como mentor, intermediando as negociações, sugerindo e supervisionando a 

implantação de medidas econômicas nos países endividados.   

Ciente da dificuldade econômica que os países latino-americanos apresentavam, o FMI 

parecia entender que o dinheiro para o pagamento das dívidas não poderia do aumento dos 

impostos. Assim, na ausência de se poder usar a política fiscal para elevar a arrecadação dos 

Estados, o receituário ortodoxo pregava que as reservas suficientes para os pagamentos das 

dívidas deveriam vir das balanças comerciais. Neste cenário, bastariam medidas restritivas 

nos países da América Latina, como corte de gastos estatais, arrocho salarial para frear a 

demanda e restringir as importações e desvalorização cambial para incentivar as exportações 

Acreditava-se que, com estas medidas, o fluxo de pagamentos para o exterior seria retomado 

sem maiores problemas.  

Com o diagnóstico de uma crise passageira, descartavam-se reformas profundas no sistema 

financeiro internacional242. A crença da época apontava que as dívidas seriam pagas, era só 

uma questão de tempo. Os pressupostos que norteariam os acordos, naquele momento, podem 

ser definidos como três243: 

a) acreditava-se na recuperação da economia mundial e redução nas taxas de juros, haja vista 

a crença no caráter temporário da crise; 

b) haveria uma concessão especial de liquidez aos devedores (montagem de pacotes de 

reestruturação da dívida externa), condicionada à adoção de medidas específicas; 
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c) adoção, por parte dos devedores, de programas de ajustamento interno para reverter o 

desequilíbrio no balanço de pagamentos – adoção de políticas econômicas ortodoxas (redução 

dos gastos públicos, desvalorização da moeda e elevação dos juros- transferência real de valor 

para o exterior).  

Convém ressaltar que em 1982, a maior parte das dívidas dos países em desenvolvimento era 

junto a bancos privados – reflexo de um processo que se acentuara nos anos 1970. Ao 

priorizar o pagamento das dívidas, o FMI, que deveria, precipuamente, cuidar da saúde 

financeira dos países membros, assumia, agora oficialmente, um papel de protetor do interesse 

dos bancos internacionais244. Sua função principal não seria mais a de provedor de 

empréstimos, mas a de supervisor da implantação de práticas tidas como saudáveis pela 

comunidade econômica internacional – e estas práticas, em 1982, diferiam bastante daquelas 

incentivadas durante os anos de vigência do Fordismo. Mais: além de propor um programa de 

ajustamento aos países endividados (tal como um remédio para alguma doença, só para 

ficarmos no vocabulário comum ao caso dos Money Doctors), o FMI subordinava os acordos 

à sua supervisão sobre a implantação das normas propostas nos programas de ajustamento. 

Descartava-se, assim, iniciativas unilaterais por parte dos devedores “tais como suspensão 

integral ou parcial do pagamento do serviço da dívida ou mesmo imposição de limites para as 

despesas com as obrigações da dívida externa.”245  

De um modo geral, os programas econômicos recomendados pelo FMI eram bastante 

homogêneos, seguindo os princípios das vantagens comparativas. Como estas variavam de 

país para país, os acordos deveriam ser individuais, com o propósito de se levar em conta as 

especificidades de cada um. 

Em linhas gerais, os programas de ajuste supervisionados pelo Fundo orientam-se no 
sentido de promover o livre funcionamento do mercado e seus dois principais 
corolários: o desenvolvimento dos setores em que o país possui vantagens 
comparativas; e o estímulo à expansão da iniciativa privada vis-à-vis a participação 
do setor público na economia.246  

O papel de “supervisor” ao qual o FMI reservava a si próprio fazia parte do seu escopo de 

trabalho desde sua fundação – uma das tarefas seria oferecer “apoio técnico” às nações em 

dificuldades. 
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A medida não era novidade, recomendações feitas por credores privados foram uma constante 

na história das dívidas da América Latina, vide os “Money Doctors” no século XIX e início 

do século XX, aqui citados na seção 2.3. A diferença daquele para este momento é que o 

“cartel” dos credores optou agora pelas entidades supranacionais criadas no contexto da “Era 

de Ouro” como definidoras oficiais destas novas recomendações.  

Deve-se ressaltar ainda que, no início do século XX, a aceitação das recomendações propostas 

pelos “Money Doctors” era condição precípua para o fornecimento de novos empréstimos 

ponte (a “rolagem” da dívida) oferecidos pelos próprios credores privados. Talvez em virtude 

dos calotes da década de 1930, as entidades privadas tornaram-se mais temerárias em relação 

à América Latina. Na década de 1980, as recomendações, feitas agora por entidades 

supranacionais, ainda que visassem garantir o pagamento aos bancos privados, seriam 

condicionantes para novos créditos fornecidos não mais somente pelos bancos internacionais, 

mas também pelas próprias entidades supranacionais, que assumiriam as dívidas, se tornariam 

os novos credores e ainda protegeriam os bancos privados do risco de calote. 

Assim, na década de 1980, o FMI e o Banco Mundial protegeram os bancos privados 

internacionais ao mesmo em tempo que delinearam políticas severas para os países da 

América Latina. O objetivo das novas recomendações era criar um saldo para garantir o 

pagamento das dívidas, fossem elas novas ou velhas. Na ausência de um superávit fiscal, o 

saldo deveria vir da balança comercial, aumentando as exportações e reduzindo as 

importações. 

Como se admitia que a capacidade de pagamento desses devedores dependia da 
condução de sua política econômica, foram estabelecidas condições para a 
renegociação da dívida. O Fundo Monetário Internacional (FMI) teve papel 
importante, pois acompanhava a formulação e execução das políticas econômicas e 
impunha restrições para a concessão de créditos aos devedores (…). O Banco 
Mundial também foi chamado a suprir algumas necessidades de recursos dos países 
endividados, seguindo, no entanto, a mesma orientação do FMI247. 

Uma vez claro que não haveria facilidade de novos empréstimos para a rolagem automática 

da dívida, restava aos países latino-americanos aceitar os acordos propostos pelo Fundo e 

implantar as reformas internas propostas e supervisionadas pelo FMI de modo a possibilitar o 

pagamento de suas dívida através das receitas das balanças exteriores. A mensagem era clara: 

a percepção internacional condenava a política irresponsável da América Latina na década de 
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1970, generalizando para o conjunto dos países endividados. A desconfiança não poupou o 

Brasil que era apontado como o próximo país a quebrar. 

Em decorrência da decisão do FMI na reunião de Toronto, dez países recorreram ao Fundo, 

ainda no ano de 1982, em busca da intermediação de um acordo particular (o Brasil foi um 

destes): 

A dimensão do problema pode ser avaliada pelo fato de que, em 1982, o volume de 
pagamentos atrasados alcançou US$ 18 bilhões, em comparação com a média de 
US$ 5 a US$ 6 bilhões nos cinco anos anteriores. Em consequência, nesse ano dez 
países acabaram recorrendo a negociações da dívida externa. Já em 1983 houve 
vinte e nove negociações concluídas, envolvendo vinte e dois países.248 

Apesar de parecer contraditória a posição do FMI em 1982 ante seus propósitos iniciais, de 

proteger os países membros, para Sampaio, não havia contradição. O Fundo estaria, a rigor, 

agindo conforme seus princípios. A nova política de empréstimos condicionados seria o 

mecanismo chave para o funcionamento do Fundo e o principal método de atingir seus 

propósitos de liberalização do mercado mundial, ou seja:  

O FMI teve um papel estratégico no processo de reciclagem da dívida externa. Além 
de cumprirem importante papel como catalizadores de recursos dos credores 
privados, os programas de ajustamento supervisionados pelo Fundo transformaram-
se no instrumento concreto através do qual a comunidade financeira impôs aos 
países devedores uma política econômica voltada para a geração de megasuperávits 
comerciais e para a liberalização esterna e interma de suas economias.249  

De um modo geral, as recomendações feitas pelo FMI acabaram por “estrangular” as frágeis 

economias latino-americanas (Brasil incluso) durante os anos 1980. Para gerar o superávit 

fiscal necessário ao pagamento das dívidas, as economias do subcontinente precisaram 

desvalorizar suas moedas, incorrer num alto risco inflacionário e comprometer suas 

estratégias de desenvolvimento interno, cessando a importação de insumos ainda necessários 

para completar os processos de expansão industrial. 

Uma síntese sobre como deveriam ser os procedimentos adequados para as renegociações das 

dívidas segundo as recomendações do FMI é apresentado no quadro a seguir, apresentado por 

Sachs em 1989. Nele, vê-se as etapas as quais os países endividados deveriam seguir, naquilo 

que seria definido pelo autor como a Abordagem Convencional para Administração da Dívida 

(em oposição às novas abordagens apontadas por ele em 1988, assunto que veremos na seção 

4.3) 
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Tabela 12 – Abordagem Convencional para a Administração da Dívida 

 

 

A Abordagem convencional para administração da dívida tem seis componentes básicos. 

 
1. Os pagamentos de juros da dívida a bancos comerciais deveriam ser feitos pontualmente aos juros do 

mercado. 
2. Os pagamentos do principal devido à dívida de bancos comerciais e à dívida bilateral oficial 

deveriam ser reescalonados. 
3. Para refinanciar parte dos juros devidos, deveria ser tomado um novo empréstimo pelos bancos 

comerciais. 
4.  Os países devedores deveriam se submeter ás condições sob supervisão do FMI e do Banco Mundial 
5. As instituições financeiras internacionais (incluindo o Banco Mundial, o FMI, e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) deveriam estender novos empréstimos, em bases de ‘alta 
condicionalidade’. 

6. Arranjos financeiros inovadores (p. ex. títulos de saída, recompra da dívida, trocas de dívidas por 
participação acionária, etc.) entre os bancos e os países devedores podem ser negociados em ‘base 
voluntária’ como parte de um ‘cardápio de opções’. 

 

Fonte: SACHS, 1989, p. 137. 

Nesta abordagem convencional, o FMI dá as regras. Cabe ao país, precipuamente, evitar o 

atraso no pagamento de juros, efetuando o pagamento quando dispuser de reservas. Caso não 

haja as reservas, caberia ao país consultar o FMI para adotar a política econômica adequada 

para o restabelecimento do equilíbrio na balança de pagamento e, só então, negociar um 

pacote com os credores envolvendo o reescalonamento do principal e financiamento parcial 

dos juros. Em caso de fracasso, o país poderia ainda tentar um “empréstimo ponte” de curto 

prazo com outros fornecedores de crédito. Atrasos no pagamento só seriam tolerados por um 

curto prazo.250 

Ao final, podemos adiantar que as medidas propostas pelo FMI mostraram-se excessivamente 

recessivas e, apesar de resultar em bons números nas balanças comerciais, não impediram 

que, ao longo da década de 1980, os países da América Latina (à exceção da Colômbia e do 

Chile) mergulhassem numa profunda crise econômica, incorressem a sucessivos atrasos nos 

pagamentos, sofressem forte evasão de divisas e enfrentassem longos períodos de quase 

hiperinflação.  
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Em suma, os países latino americanos tiveram de realizar um grande esforço 
produtivo para promover exportações; porém , os frutos dessas exportações se 
destinaram a saldar partes dos compromissos da dívida externa. Por outro lado, para 
reduzir as importações,foram adotadas políticas recessivas que se refletiram na 
redução dos ritmo de crescimento da economia.251  

Segundo Batista, o aperto proposto era bastante radical para as frágeis economias da região. 

Como resultado, durante a década de 1980, a América Latina foi exportadora de capitais. Os 

bancos privados internacionais quase não forneciam mais empréstimos e as receitas de 

exportações eram insuficientes para cobrir os gastos com as dívidas. O valor repassado ao 

longo da década de 1980 pela América Latina rumo às economias centrais superou 195 

bilhões de dólares, valor superior ao do Plano Marshall. 

Como resultado da estratégia inicial dos credores e do FMI, converter-se-iam os 
latino-americanos, irônica e inapelavelmente, em importantes exportadores líquidos 
de capital. Transfeririam para o exterior, entre 1982 e 1991, US$ 195 bilhões de 
dólares, quase o dobro, em valores atualizados, do que os Estados Unidos 
concederam, como doação, à Europa ocidental entre 1948 e 1952, sob o Plano 
Marshall.252  

 

A título de conclusão desta seção, podemos analisar o gráfico 2 abaixo. Nele, estão 

registrados o crescimento percentual de economias centrais (EUA, Reino Unido e França) e o 

crescimento das três maiores economias da América Latina (Brasil, México e Argentina) 

durante as décadas de 1960, 1970 e 1980. Não consideramos Japão e Alemanha neste gráfico 

porque consideramos que estas economias, conforme o conceito dos ciclos sistêmicos de 

acumulação, não eram centrais no referido momento histórico. Verifica-se que nos anos 1960 

e 1970, os países em desenvolvimento apresentam taxas mais robustas de crescimento, 

enquanto as economias centrais vivem momentos de pequenos avanços. A partir da década de 

1980, a situação se inverte: houve uma retomada do crescimento nas economias centrais 

concomitante ao colapso das economias da América Latina. 
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Gráfico 2 – Comparação do crescimento médio do PIB entre países centrais e as três maiores 

economias da América Latina, anos 1960, 1970 e 1980. Fonte: IPEADATA. 

A Crise da Dívida interrompeu o crescimento da América Latina ao mesmo tempo em que 

integrou crescentemente os países da região à economia mundial por meio da liberalização 

comercial e financeira. Este movimento coincidiu com a expansão do comércio mundial que 

se acentua no início do século XXI. Interrompeu, porém o crescimento autocentrado dos 

países da América Latina e lança novos desafios para a região253. 

 

 

3.4 As Negociações entre Brasil e FMI na primeira metade da década de 1980 

O Brasil, o país em desenvolvimento com a maior dívida externa nos anos 1980, representava 

um problema central para o conjunto dos bancos internacionais, para o FMI e para o Banco 

Mundial naquele momento. Diante da crise que se instalara em 1982, enquadrar o Brasil no 

modelo ortodoxo de abordagem da dívida defendido pelo Fundo era pilar para o sucesso de 

sua posição como supervisor. As negociações estenderam-se por toda a primeira metade da 

década de 1980. 
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3.4.1 1979 – 1982: a caminho da Crise  

Na seção anterior, abordamos a crise iniciada em 1979 num contexto mais amplo, tendo a 

América Latina como foco. A presente seção busca lançar luzes sobre o desdobramento da 

crise no caso brasileiro, em especial. Como o Brasil está inserido no contexto latino 

americano, porém, por vezes, os dados comentados extendem-se a todo o subcontinente. 

O Brasil inicia a década de 1970 apresentando um forte crescimento econômico. Desde 1968, 

a taxa de crescimento do PIB encontrava-se na casa de dois dígitos. O chamado “Milagre 

Brasileiro”254 extende-se até 1973 quando, apanhado pelo fim do câmbio fixo, da paridade 

Dólar Ouro e pela elevação do preço do petróleo no cenário externo, o país vê o ambiente 

internacional que sustentava a prosperidade econômica chegar ao fim. Já em 1974, o Brasil 

passa a amargar taxas mais tímidas de crescimento.  

A tabela 13 a seguir ilustra esta análise. 

Na tentativa de sustentar o crescimento econômico dos anos anteriores (os anos do “milagre”) 

e buscando compensar a consequente redução do investimento externo no setor privado 

decorrente da crise externa de 1973, o governo Geisel (1974 – 1979) duplicou o esforço de 

investimento estatal, aproveitando ainda a abundância de crédito internacional para tomar 

empréstimos e viabilizar o II PND255. Como resultado, investimentos vultosos foram 

empregados em obras de infra-estrutura, às custas da intensificação do processo de 

endividamento externo, em sua maioria, junto a bancos privados internacionais. 

 

                                                 
254 “Em 1968, a economia brasileira inaugurou uma fase de crescimento vigoroso que se estendeu até 1973. 

Nesse período, o PIB cresceu a uma taxa média da ordem de 11% ao ano, liderado pelo setor de bens de 
consumo durável e, em menor escala, pelo de bens de capital. A taxa de investimento, que ficou estagnada 
em torno de 15% do PIB no período de 1964 – 67, subiu para 19% em 1968 e encerrou o período do 
‘milagre’ em pouco mais de 20%. O crescimento do período de 1968-73 retomou e complementou o processo 
de difusão de produção e consumo de bens duráveis com o Plano de Metas.” HERMANN, “Reformas, 
Endividamento Externo e o “Milagre” Econômico (1964-1973)”, 2005, p. 82.  

255 Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (PND I e II):  Programas de desenvolvimento econômico 
e social que vigoraram nos governos Medici e Geisel, abrangendo respectivamente os períodos 1972-1974 e 
1975-1979(...).o PND do governo Geisel centralizava seus esforços em três direções fundamentais: substituir 
importações, elevar as exportações e ampliar o mercado interno consumidor. Nesse empreendimento seria 
investido um total de 1 trilhão e 750 bilhões de cruzeiros. SANDRONI, Dicionário de economia do Século 
XXI, 1999, p. 470. 
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Tabela 13 - Evolução do PIB brasileiro entre 1965 e 1975 

 

 

 

 

 

 

 

Desta política de crescimento e endividamento, originou-se, segundo Pereira256, um grande 

desequilíbrio financeiro estrutural do setor público que se acumulou ao longo dos anos 1970. 

Não é possível, porém classificar a opção brasileira de obtenção de empréstimos para 

financiar o desenvolvimento industrial ao longo da década como equivocado. Para o autor, 

esta estratégia poderia ser justificada até 1978, graças às condições internacionais, juros e 

Dólar ainda baixos, abundância de crédito internacional, dado que os bancos privados 

mantiveram a linha de crédito para os países em desenvolvimento, e a condições internas, 

como a proporção da dívida em relação às exportações brasileiras, que não ultrapassava o 

limite de duas vezes.   

A partir de 1979, porém, com a elevação das taxas de juros internacionais e a consequente 

valorização do Dólar, como visto na seção anterior, as mudanças na economia internacional 

tornavam esta política brasileira injustificável: 

Torna-se, entretanto, totalmente injustificável nos dois anos seguintes (1979-1980), 
não apenas porque a dívida já era então muito alta, mas também porque quatro 
choques externos que afetavam diretamente a economia brasileira exigiam que o 
Brasil iniciasse  imediatamente o ajuste de sua economia: 1. o segundo choque do 
petróleo, que aumentava nossas exportações; 2. a recessão nos Estados Unidos, que 
reduzia nossas exportações; 3. a elevação da taxa nominal, devido à inflação nos 
Estados Unidos; 4. a elevação da taxa real de juros, devido à política monetarista de 
ajuste naquele país – ambas as elevações provocando aumento dos pagamentos de 
juros do Brasil aos credores.257 

                                                 
256  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 23. 
257  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 23. 



 

 
128 

Uma crise para o Brasil estava anunciada pelas mudanças externas pós 1979. O valor da 

dívida externa brasileira, que elevara-se durante toda a década de 1970, deu um novo salto 

entre 1979 e 1982, como se pode ver na tabela 14 a seguir: 

Tabela 14 – Dívida Externa Brasileira: 1970 - 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos empréstimos continuavam chegando para sustentar este crescimento do  

endividamento. Seria uma questão de tempo até as primeiras dificuldades para o cumprimento 

dos serviços das dívidas ou para a estratégia de rolagem da dívida apresentar falhas. Faria258, 

enumera ainda elementos internos no Brasil que teriam agravado a crise decorrente deste 

processo de endividamento dos anos 1970: 

1- Teria havido um “exagero no endividamento externo”, que levaria, ainda na primeira 

metade da década, a um desnecessário acúmulo de reservas; 

2- O Segundo Choque do Petróleo, em 1979, teria levado a uma reversão nas condições do 

crédito internacional, “com uma brutal elevação das taxas de juros”; 

                                                 
258  FARIA,“Uma análise de História Monetária para a inflação brasileira”, 1994. p. 170 e 171 
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3- O mecanismo de conversão da dívida externa para com o BACEN, que intensificou a 

compra de dívidas privadas durante a década de 1970, teria levado a uma “socialização da 

dívida externa”; 

4- Decorrente da compra das dívidas privadas, cria-se uma “dívida interna para financiar a 

aquisição de divisas necessárias aos pagamentos externos, compradas com títulos públicos”; 

5- Teria ocorrido ainda um “financiamento do déficit das empresas estatais endividadas, em 

larga medida sem necessidade técnica, usadas que foram como recurso para ‘fechar’ o 

balanço de pagamentos”; 

6- As condições contratuais para o refinanciamento da dívida externa teriam se tornado 

inviáveis de serem cumpridas a partir de 1979, com a elevação dos juros e do risco; 

7- Uma inevitável perda de receitas operacionais do setor público, “tanto pela redução da 

carga tributária desde meados da década de 70 como das tarifas e dos preços das empresas 

estatais, utilizadas como elemento da política antiinflacionária”259.  

Assim, temos que após 1979 desenvolveu-se no plano internacional um ambiente que se 

mostrava potencialmente adverso para os países endividados da América Latina, Brasil 

incluso, agravado também por erros internos no caso brasileiro, em especial (nosso foco aqui). 

No ano de 1980, o Brasil apresentou ainda forte crescimento econômico, puxado pelos altos 

preços ainda praticados no mercado internacional para os produtos daqui exportados. Em 

1981, porém, diante da queda do preço das commodities e da maior restrição de liquidez no 

mundo, o país se vê ante uma fuga de reservas. Para conter as perdas, o governo promove 

alguns ajustes contracionistas. Como resultado, o país amarga seu primeiro ano de recessão 

em mais de uma década. 

A tabela 15 a seguir ilustra esta queda: 

 

 

 

                                                 
259 Todos os trechos entre aspas, citados entre os itens 1 e 7, extraídos de FARIA, “Uma análise de História 

Monetária para a inflação brasileira”, 1994, p. 170 e 171. 
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Tabela 15- Evolução do PIB brasileiro entre 1976 e 1981 

 

 

 

 

 

 

Também uma análise dos relatórios anuais do FMI do período permitem ilustrar o momento. 

O Relatório Anual do FMI é sempre emitido no último dia do mês de abril, assim, sempre vai 

espelhar a situação econômica do ano anterior. O relatório de 1980 reflete o ano de 1979. No 

segmento sobre os países em desenvolvimento, o relatório cita a queda do ritmo econômico 

para o conjunto destes países e a aceleração da inflação, além de prever um futuro sem 

melhorias. Não há uma única linha sobre o caso específico do Brasil em todo o relatório:  

From 1978 to 1979, average rates of expansion of real output in most of the 
developing countries were relatively modest in historical perspective. (…) Available 
evidence suggests that the results to be expected for 1980 may be no better, on 
average, although important exceptions among individual countries or particular 
groups of countries will doubtless be apparent again. The moderately weak growth 
record of 1979 was widely accompanied by accelerated rates of inflation (...), and 
data for the first part of 1980 imply another year of exceptionally rapid average 
increases in consumer prices among developing countries.260 

No relatório de 1981, o FMI cita o agravamento da situação do grupo dos países 

subdesenvolvidos como um todo, novamente o Brasil não era citado, nem mesmo como 

contraponto, dado que apresentara um crescimento econômico de mais de 9%, que destoava 

bastante da média:  

For the group as a whole, 1980 was a year of high inflation and reduced growth in 
output. The average increase in real GDP was a little less than 5 per cent, compared 
with 5 1/4 per cent in 1979 and 6 l/2 per cent in 1978. (...) All these figures are 
increased appreciably by the inclusion of data for the People's Republic of China, 
which was not covered in previous Annual Reports and for which data are available 
only from 1977 to date. Apart from that country, the average 1980 growth rate was 

                                                 
260  INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1980, 1980, p. 12. 
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about 4 1/4 per cent, considerably below the average of close to 6 per ent for 
nonrecession years of the late 1960s and 1970s.261 

O relatório de 1982 refere-se ao exercício de 1981. Nele, o FMI registra o pior ano para o 

conjunto dos países em desenvolvimento em décadas e ainda reconhece os esforços de ajustes 

promovidos pelo Brasil, pela Argentina e pela China.  

The past year was marked by a further sharp deceleration of economic growth in the 
non-oil developing countries. Their combined real output increased by only 2 1/2 
per cent in 1981, compared with 5 per cent in each of the preceding two years and 
61/2 per cent in 1978 (...). The 1981 figure was almost P/2 percentage points lower 
than the one recorded for the recession year 1975 and was, indeed, the lowest such 
rate for several decades. 

In part, the severity of the slowdown from 1980 to 1981 can be traced to adjustment 
measures undertaken in the latter year by three large developing countries— 
Argentina, Brazil, and the People's Republic of China. Together, these countries 
account for about one third of the total output of the non-oil developing countries, 
and the curtailment of their growth rates exerted a strong influence on the overall 
average.262 

O ano de 1982 começa com a economia brasileira bastante deprimida e as economias latino-

americanas apresentando sérios problemas de liquidez. Apesar da recessão internacional, 

consequência da elevação dos juros americanos, da valorização do Dólar, que elevava 

sobremaneira o serviço da dívida, e dos fatores internos que contribuíam para a rápida 

deterioração das contas brasileiras, a economia nacional ainda era bem vista no cenário 

externo, embora o crédito cessasse para outros países. 

Sobre este momento específico, cabe aqui apresentar a análise de Cardoso e Dornbusch263. Os 

autores apontam três leituras feitas na época para o eminente problema das dívidas que se 

desenhava para a América Latina como um todo no ano de 1982: 

1- A primeira leitura entendia que, após três anos de juros elevados e Dólar apreciado, a 

atividade econômica mundial em 1982 apresentava-se mais deprimida do que em qualquer 

outro momento após a grande depressão de 1929. As taxas de juros estavam nos níveis mais 

altos em décadas, os preços das commodities estavam bastante deprimidos e o Dólar estava 

sobrevalorizado. O cenário apontava para uma elevação dos serviços das dívidas externas na 

América Latina e para uma redução nas receitas externas dos países desta região. Segundos os 

autores, no entanto, como os indicadores internacionais pareciam ter chegado ao seu limite, 

                                                 
261  INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1981, 1981, p. 13. 
262  INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1982, 1982, p. 13. 
263  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 165. 
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esperava-se, em meados de 1982, uma inflexão cíclica destes, com um aumento dos preços 

das commodities, uma redução real nas taxas de juros ou uma desvalorização do Dólar. 

Assim, sob esta interpretação, as perspectivas pareciam, àquela altura, boas para o problema 

das dívidas da América Latina. O risco de calote, nesta percepção parecia distante.264 

 2- Uma segunda leitura apontava que eventuais dificuldades para se cumprir os serviços das 

dívidas tinham origem no interior das economias da América Latina.  De fato, segundo os 

autores, os países devedores tinham administrado mal suas finanças: tinham ultrapassado o 

limite do confiável, com taxas cambiais supervalorizadas, déficits orçamentários freqüentes, 

gastos improdutivos e fuga de capital. Nesta leitura, a simples percepção de que era possível 

fazer melhor já indicava que o serviço da dívida poderia ocorrer sem comprometer o já muito 

baixo padrão de vida de seus moradores265.  

3- A terceira leitura apontada indicava que os empréstimos voluntários, que haviam cessado 

para diversos países da América Latina diante da crise eminente destes países voltariam 

também de forma voluntária. O consenso era de que estes empréstimos seriam retomados à 

medida que os países devedores demonstrassem comprometimento com o serviço das dívidas 

– e todos entendiam que os países devedores fariam o melhor possível para quitar seus 

débitos266.  

Os autores apontam que a leitura 1 era percebida pelos países da América Latina de um modo 

geral, já os Estados Unidos tendiam a interpretar o momento sob o prisma apresentado no 

item 2. Fato comum, ambos os lados percebiam que a solução seria questão de tempo. 

Ciente da percepção que os credores tinham sobre os países do subcontinente, Paulo Roberto 

Almeida isenta totalmente os países latino americanos da responsabilidade pela crise: 

A crise (...) foi atribuída a políticas irresponsáveis de empréstimos comerciais pouco 
produtivos e ao acúmulo de obrigações externas sem capacidade de pagamento, em 
descompasso com a progressão das exportações e a obtenção de divisas fortes. Na 
verdade, a responsabilidade estava fora do alcance desses países. Ela resultou, 
basicamente, da decisão adotada em 1979 pelo Federal Reserve de aumentar as taxas 
de juros, como forma de garantir recursos externos para compensar os desequilíbrios 
comerciais e os déficits públicos enfrentados pelos EUA: os juros saltaram de 6-8% 
ao ano para mais de 12 ou 14% . taxas reais de inflação na zona OCDE, chegando, 
em algumas épocas a 18 ou mesmo a 21% ao ano.267  

                                                 
264  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 165. 
265  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 166. 
266  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 166. 
267  ALMEIDA,“O Brasil e as crises financeiras internacionais”, 2001, pág. 93. 
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Diferentemente de Almeida, Cardoso e Dornbusch reconhecem os erros da América Latina, 

mas poupam o Brasil. Apesar do baixo crescimento e dos erros macroeconômicos, os autores 

apontam que o caso brasileiro era ligeiramente diferente daquele verificado nos demais países 

do subcontinente:  

O caso do Brasil é interessante por não coincidir com a imagem da fuga de capital, 
supervalorização ou enorme ineficiência do setor público. As taxas de juros mais 
altas e o aumento repentino do ônus da dívida constituem a causa mais imediata da 
deficiência de divisas estrangeiras.268 

Para Cardoso e Dornbusch, o Brasil não era visto como uma economia frágil que cometera os 

erros apontados na segunda leitura. Ainda que houvesse problemas, como os apontados por 

Faria, não se verificava os gastos improdutivos e a fuga de capital verificada em outros países. 

Assim, a crença era que nossa economia ainda era confiável mesmo com a mudança do 

cenário internacional, o que justificava a manutenção dos empréstimos e a continuidade da 

estratégia de rolagem da dívida. Os autores parecem até mesmo ser benevolentes com a 

condução brasileira da economia: 

O erro da política brasileira, se houve, foi a não realização de ajustes de acordo com 
os choques externos. Porém, em 1981, todos estavam diligentemente explicando 
como o choque econômico mundial era transitório. 269 

Menos benevolente que Cardoso e Dornbusch, Bresser Pereira aponta que os erros brasileiros 

foram cruciais sim para o agravamento da crise por aqui: 

A causa fundamental, da crise econômica brasileira é a crise fiscal, é o desequilíbrio 
financeiro estrutural do setor público, o qual, por sua vez, tem como uma se duas 
causas fundamentais o tamanho excessivo da dívida externa pública.270 

Ainda que visse justificativas internacionais para a manutenção da política de rolagem da 

dívida até 1978, Pereira argumenta que, a partir de 1979, a mudança no panorama 

internacional tornava a manutenção desta política pelo Brasil algo totalmente irresponsável. 

Escolhas macro também teriam sido equivocadas: 

Entretanto, em vez de ajustar-se, o Brasil engajou-se em 1979 e 1980 em uma 
política populista irresponsável de expansão econômica, que elevou a taxa de 
inflação de 50 para 100 por cento ao  ano, e, ao aumentar o volume da dívida, de 
aproximadamente 40 para 60 bilhões de dólares em dois anos, enquanto as 
exportações permaneciam em torno de 20 bilhões de dólares, elevou o índice de 
endividamento externo do Brasil (dívida/exportação) para 3. Dessa forma, quando 

                                                 
268  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 167. 
269  CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 169. 
270  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 19. 
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no final de 1980 o Brasil inicia seu primeiro esforço de ajustamento, já era tarde 
demais. A dívida externa já se tornara muito alta para ser paga.271  

Como citado no relatório anual do FMI de 1982, diante da elevação do valor da dívida e do 

aumento da inflação, o Brasil busca um ajuste a partir de 1981. O resultado do ajuste, uma 

forte desvalorização da moeda e redução dos gastos públicos, foi uma recessão forte, a 

primeira desde os anos do “milagre”. Assim como Cardoso e Dorsbusch, Pereira vê o ajuste 

proposto insuficiente, mas diferente daqueles autores, não vê o panorama internacional a 

justificar o ocorrido:  

Não obstante, a partir de 1981 e até 1983, o país entrou em um profundo processo de 
ajustamento, que, através da desvalorização cambial real e da redução do déficit 
público (via cortes profundos no consumo e no investimento público) logrou 
reequilibrar a conta corrente externa do país. O ajustamento, entretanto, não 
conseguiu reduzir a inflação, que, pelo contrário, continuou a crescer, nem garantiu 
a retomada do crescimento econômico, porque o ajustamento trazia embutidos nele 
próprio os fatores de sue fracasso: 1. havia sido realizado às custas da redução da 
taxa de investimentos; 2. não foi suficiente para lograr a eliminação do déficit que a 
dívida externa cada vez maior só tendia a agravar.272  

Como vimos na seção 3.3, em agosto de 1982, ocorre a moratória mexicana. O evento 

representou o início de uma crise que se alastrou para os países endividados da América 

Latina, haja visto que os bancos privados interrompem em definitivo o fluxo de capital que 

alimentava a estratégia de rolagem da dívida dos países do subcontinente. O dia do 

vencimento das parcelas chegaria e não haveria como efetuar os devidos pagamentos. 

Também como já citado, na reunião anual do FMI, realizada em setembro de 1982, não se 

chegou a um pacote de ajuda para os países da América Latina. Ao invés, o fluxo de capital 

para os países em desenvolvimento retraiu-se abruptamente o peso das dívidas recairia agora 

sobre estes países sob a forma de medidas de austeridade sugeridas pelo Fundo, com o intuito 

de se gerar superávits e de proteger o capital dos bancos internacionais. 

No relatório anual de 1983, na seção sobre os países em desenvolvimento, o FMI indicava que 

o problema econômico destes países em 1982 estava relacionado a suas contas externas. Na 

visão do Fundo, a interrupção do fluxo de capital para a manutenção da estratégia de rolagem 

da dívida era vista como consequência destas dificuldades, e não como a causa. Fica evidente 

uma pressão do Fundo por reformas econômicas no conjunto destes países:  

                                                 
271  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 23. 
272  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 23 e 24. 
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The non-oil developing countries, though differing in their economic structures, 
were virtually all severely affected by the intensification of the worldwide recession 
in 1982. The growing weakness in their principal export markets, and the continuing 
decline in commodity prices, led to a sharp cutback in the growth of their export 
receipts in SDR terms, and an outright decline in U.S. dollar terms. This reduction in 
foreign exchange earnings necessitated adjustment measures involving further 
restraints on the growth of domestic demand, in a situation already characterized by 
low levels of activity. For those countries which had previously relied heavily on 
borrowing in international capital markets, the problem of export weakness was 
compounded by growing difficulties in their access to such sources of finance. A 
reappraisal by lenders of the capacity of borrowing countries to service their debt 
resulted in a severe curtailment of capital flows, mainly to countries whose 
adjustment efforts were judged inadequate by banks, in the second half of 1982. 
Thus, nearly all of the developing countries had to intensify their adjustment efforts, 
and for many this acted as a constraint on their rates of economic growth.273  

O diagnóstico apontado pelo fundo era que a crise dos países subdesenvolvidos era 

temporária, fruto da falta de ajustes no interior destas economias. Novos empréstimos seriam 

fornecidos naturalmente à medida que os ajustes fossem implantados. Nas palavras do 

presidente do grupo de discussões da reunião anual do FMI em Toronto: 

Finally, Directors agreed that the external debt situations of countries were 
extremely sensitive to the world environment. Whatever the Fund could do in the 
ambit of its more general surveillance activities to encourage member countries to 
adopt a mix of economic policies that would foster economic recovery, and to avoid 
recourse to restrictive commercial practices, would be helpful in improving the 
external debt situation of member countries.274  

Caberia aos países subdesenvolvidos implantarem os ajustes. Ao FMI, sobraria o papel de 

supervisionar a implantação dos ajustes. O relatório anual da entidade em 1983 faz breve 

citação sobre suas missões de supervisão e acompanhamento, lembrando que esta é um dos 

propósitos da existência do Fundo.  

The emergence of serious external debt-servicing problems in many developing 
countries created an urgent need for the Fund to expand its technical assistance in the 
area of external debt. A program was instituted in the Central Banking Department 
to provide assistance in the establishment of a permanent national machinery for the 
reporting, control, and management of external debt operations on a continuing basis 
and in the collection of debt statistics. The first external debt expert was assigned to 
a member country in May 1983 and a further seven experts were in the process of 
being recruited to meet the needs of another six countries. Several additional 
requests are expected before the end of 1983.275 

Pela insistência na sugestão de ajustes naquele momento, pós moratória mexicana, podemos 

entender que os fornecedores de crédito internacional, fossem eles bancos privados, entidades 

oficiais ou organismos supranacionais, viam agora os países da América Latina como 

                                                 
273 INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1983, 1983, p. 12. 
274  INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1983, 1983, p. 163. 
275  INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1983, 1983, p. 106. 
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problemáticos por terem adotado medidas “irresponsáveis” nos anos anteriores (quando eram 

destino de aportes maciço de empréstimos), com pouco investimento no setor produtivo e 

exportador. Com o evento da moratória mexicana, a situação agravava-se. A relutância em se 

oferecer novos empréstimos se explicaria pelo fato dos credores passarem ainda a ver alto 

risco de calote nos países da região, o que impossibilitaria a continuidade da estratégia 

brasileira de rolagem da dívida. Sem novos empréstimos, sobrava aos países endividados a 

obrigatoriedade de implantar os ajustes recomendados pelo Fundo e pagar seus débitos, a esta 

altura já com juros elevados e com o Dólar sobrevalorizado – o “Pecado Original” cobrava 

seu preço, e justamente no momento de queda no preço das commodities e de retração na 

receita da balança comercial para os países latinos. 

O Brasil, no primeiro momento após a fatídica reunião do FMI de setembro de 1982 (que 

seria posteriormente chamado de “Setembro Negro”), e o consequente colapso do fluxo de 

capital internacional para financiar a estratégia de rolagem da dívida, procurou evitar qualquer 

tipo de atitude que pudesse comprometer a capacidade do país em voltar a captar recursos 

voluntariamente junto aos bancos privados internacionais. Eleições estavam programadas para 

outubro e não era prudente deflagrar uma crise naquele momento. 

Assim, “as autoridades anunciaram um novo conjunto de medidas para estimular a tomada de 

empréstimos externos, compreendendo uma intensificação do aperto monetário-creditício e a 

criação de novas facilidades para captação de empréstimos externos, principalmente pelas 

empresas estatais”276.   

O esforço foi em vão. O mercado financeiro internacional estava paralisado. A entrada de 

capital foi mínima (da ordem de US$ 3 bilhões, sendo US$ 1 bilhão de fontes oficiais e 

aproximadamente US$ 2 bilhões de bancos comerciais277), embora o Brasil continuasse a 

cumprir suas obrigações. Em outubro de 1982, o governo divulgou um documento em que se 

comprometia a honrar os compromissos internacionais e começou a desenvolver negociações 

com bancos privados internacionais na segunda quinzena de novembro, que também 

resultaram em fracasso.  

Ao final de 1982, o Brasil apresentava déficit no Balanço de Pagamentos de US$ 8,8 bilhões, 

reservas internacionais ao nível de US$ 3,9 bilhões e uma dívida externa de US$ 83,2 bilhões, 

                                                 
276 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 111. 
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com US$ 13 bilhões vencendo em até um ano.  Diante da iminência de dificuldades maiores, 

em 22 de novembro, o país se viu obrigado a recorrer ao FMI. Em 20 de dezembro, em 

reunião ocorrida em NY com a presença do então ministro do Planejamento, Antonio Delfim 

Netto, do ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, do presidente do Banco Central, Carlos 

Geraldo Langoni, e representantes de 125 bancos credores, o Brasil procura formalizar uma 

proposta de renegociação da dívida externa. Os termos acertados, porém, não agradaram as 

autoridades brasileiras de imediato. Em vista da complicada situação para o pagamento das 

obrigações no ano de 1983, o governo brasileiro, contrariando a posição do FMI de não 

aceitar iniciativas unilaterais, segundo coluna escrita por Bresser Pereira e publicada na Folha 

de São Paulo em 04 de janeiro de 1983, nos últimos dias de 1982, chegou a declarar-se 

formalmente em moratória. Ainda que fosse uma moratória parcial, a decisão fora unilateral:  

A rigor a moratória não se refere aos vencimentos de janeiro de 1983 mas a todos os 
vencimentos deste ano. Deixaremos de pagar cerca de 7,5 bilhões de dólares de 
amortizações, que serão depositados em uma conta “simbólica” no Banco Central na 
data do vencimento caso o devedor local pague em cruzeiro. O credor estrangeiro, 
em seguida, poderá reimprestar seus dólares simbólicos ou mantê-los depositados no 
Banco Central. Os juros continuarão, assim, a ser pagos normalmente. O principal 
será amortizado em 8 anos, dividido em 12 prestações, com dois anos de carência. É 
preciso, entretanto, não exagerar a importância dessa moratória. Em primeiro lugar 
porque ela é parcial, já que se mantém o pagamento dos juros. Segundo, porque 
diante da liquidação das reservas brasileiras e da perda de confiança da comunidade 
bancária internacional, essa era a única solução. Mesmo que os grandes credores 
estivessem dispostos a aceitar o acordo quanto ao re-escalonamento do principal 
proposto no dia 20 de dezembro em Nova York, os pequenos bancos não os 
seguiriam. Não havia, portanto, outra alternativa senão a moratória “unilateral.278 

A crise estava definitivamente instalada no Brasil. O fim da política de rolagem da dívida 

exigia o estabelecimento de um novo padrão para o tratamento da dívida externa. Os anos que 

se sucederam foram de intensas negociações e ajustes em meio a uma crise econômica de 

grandes proporções que caracterizou os anos 1980 como a “década perdida” para nosso país. 

3.4.2 A Crise da Dívida Brasileira nos anos 1980 

Cardoso e Dornbusch279 isentam o Brasil da culpa da crise por aqui vivenciada nos anos 1980. 

Na opinião dos autores, a condição internacional nos anos 1970, além da percepção em 1981 

de que uma eventual crise da dívida seria de rápida solução, teriam levado o governo 

brasileiro a implantar ajustes incompletos ou a manter a estratégia de rolagem da dívida.  

                                                 
278 PEREIRA, “Moratória parcial no final de 1982” ,Folha de S. Paulo, 04.01.1983  
279 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 171. 
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O diagnóstico do FMI era que a crise dos países endividados era, acima de tudo, uma crise de 

liquidez. Segundo este diagnóstico, um choque ortodoxo traria uma rápida solução. Assim, o 

melhor a se fazer para os países desenvolvidos seria propor medidas austeras aos países 

endividados, de modo que estes, por si só, sem a necessidade de ajuda externa, continuassem 

a pagar suas dívidas.  

A posição proposta pelo FMI isentava os bancos dos países desenvolvidos do risco e colocava 

o peso da crise unicamente nas costas dos países endividados, que, deveriam promover ajustes 

recessivos para cumprir seus compromissos. A estratégia recebera, mais tarde, o pejorativo 

rótulo de “muddling through”, literalmente “empurrando com a barriga”. A crença apontava 

que, com o tempo, ocorreria a retomada do crescimento da economia mundial e dos países 

subdesenvolvidos por consequência, sem ser necessárias eventuais ações específicas. Seria 

uma questão de tempo para o problema das dívidas ser solucionado. O crescimento 

econômico e as receitas com exportação garantiriam o pagamento das dívidas e o mercado 

voluntário de empréstimos seria restabelecido naturalmente para os países da América Latina. 

Interessante perceber que a idéia de que a dívida em moeda estrangeira estava na raiz do 

problema (o “Pecado Original”) não fora cogitada naquele momento.  

Segundo Cardoso e Dornbusch, em geral, se via o Brasil com otimismo, pois a situação 

parecia caminhar para uma solução rápida. Não obstante a moratória mexicana, bastava a 

recuperação da economia mundial corresponder às expectativas para o Brasil voltar a ter 

acesso ao mercado voluntário de empréstimos. 

Porém, os autores afirmam que algo saiu errado nos anos 1980 e a crise, que se imaginou de 

solução rápida, arrastou-se dolorosamente por toda uma década. As exportações brasileiras, 

que segundo projeções do FMI deveriam ter dobrado em 1986 ante 1982 cresceram apenas 

10%. A fuga de capital e a escassez de influxos também destoaram das expectativas do 

mercado.  O texto fora escrito em 1989: 

Os desenvolvimentos dos últimos cinco anos tiveram resultados que foram em 
direções muito diferentes das expectativas de 1982-1983. Fica evidente que não está 
programado um retorno do Brasil ao mercado voluntário de empréstimos. Ainda que 
em 1986 um retorno ao mercado de capital parecesse possível, pelo menos na 
retórica dos credores, as chances hoje são mias uma vez muito remotas. A moratória 
de 1987 e a desordem interna, incluindo mais de 600% de inflação, foram 
suficientes para desenganar qualquer emprestador da noção de que a estratégia da 
dívida estava em andamento.280 
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Em meados da década de 1980, percebia-se claramente que a estratégia de empurrar com a 

barriga resultara num estupendo fracasso. Ao mesmo tempo, parecia claro que o problema não 

foi o crescimento da economia mundial, dado que os países industrializados cresceram acima 

das expectativas.  

O problema não era com o crescimento em países industrializados. A perspectiva 
econômica do FMI em 1982 no argumento básico, para usar uma marca de nível 
específica, antecipou uma taxa de crescimento de 2,2% em média para o período de 
1984-1986, enquanto a taxa real de crescimento foi, na verdade, de 3,1%.281 

A tabela 16 ilustra esta informação. Nela vemos o crescimento econômico para um grupo 

selecionado de países entre 1976 e 1985. Como já registramos anteriormente, observa-se que 

até 1980, os países em desenvolvimento apresentam taxas elevadas de crescimento. Após 

1981, porém, a tendência se inverte e os países industrializados recuperam rapidamente seu 

bom desempenho. Para esta tabela inserimos Japão e Alemanha, por entendermos que já era 

findo o excepcional período de “milagre econômico” vivenciado por estes países nos anos 

1960 e início dos anos 1970. No período de 1976 a 1985, a economia destes, assim como do 

Canadá, comporta-se de modo semelhante ao experimentado pelo conjunto formado por EUA, 

Reino Unido e França. 

Tabela 16 – Crescimento Anual do PIB para países selecionados, 1976- 1985. 

 

 

 

 

 

 

Nos primeiros anos da década de 1980, a economia mundial crescia, mas o mesmo não 

ocorria com os países endividados. Em 1984 e 1985, as economias industrializadas voltaram a 

apresentar taxas elevadas de crescimento, mas o ritmo não foi acompanhado  pelos países em 
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desenvolvimento. Ainda que alguns países como o Brasil apresentassem ganhos com a 

balança comercial, puxado pela retomada da economia mundial, a situação geral ainda era de 

crise para os paises em desenvolvimento, com inflação alta e crescimento abaixo da média. 

Cardoso e Dornbusch se perguntam então qual teria sido o problema. Os autores propõem 

quatro fatores que levaram o crescimento dos países latino americanos, Brasil incluso, a 

divergir das previsões feitas em 1982: 

1- As taxas de juros caíram menos do que o esperado. “A perspectiva era de que elas 

chegassem a uma média de apenas 2% em 1984-1986 (…). Na verdade, porém, as taxas reais 

atingiram média de 5,4%”.282 

O Gráfico 3 ilustra isto, nele se observa como, após o aumento que culminou em 1981, as 

taxas de juros internacionais cederam, mas mantiveram-se elevadas nos anos 1980: 

 

Gráfico 3 – Evolução das taxas de juros interna internacionais: 1973 – 1990. Fonte: 
CERQUEIRA, 2003, p. 143. 

2- Esperava-se que o preço das commodities voltasse a subir, o que não ocorreu. Até 1982, 

havia uma crença mundial de que os baixos preços destas eram fruto de um movimento 

cíclico, logo o aumento deveria vir mais cedo ou mais tarde. Na verdade, os preços 

continuaram caindo, mesmo quando comparados aos preços de 1982. Em 1987, Cardoso e 

                                                 
282 CARDOSO e DORNBUSCH, “Crises da dívida brasileira: passado e presente”, 1989, p. 171. 
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Dornbusch283 citam que o preço das commodities não derivadas de petróleo era o mais baixo 

desde os anos 1930. Este seria o resultado de uma queda irreversível devida à expansão da 

capacidade produtiva (lado da oferta) e de inovações e substituições que poupavam o 

consumo (lado da demanda). 

3- O assim chamado “problema da transferência”, segundo o qual, recursos essenciais para o 

crescimento dos países do terceiro mundo teriam sido transferidos para o os países credores. 

Dada à impossibilidade de rolar a dívida, em virtude da falta de novos empréstimos do 

exterior, os governos viam-se obrigados a comprometer seus recursos para além do 

orçamento, o que, não raro, levava à criação inflacionária de moeda (elevando a dívida 

interna) para adquirir recursos para o serviço da dívida externa. Soma-se a isto a necessidade 

da economia nas contas nacionais, com menor consumo e investimento público e privado, o 

que reduz o crescimento potencial284.  

4- Por último, os autores apontam a falta de coesão entre os diferentes tipos de bancos e 

empresas credoras das dívidas do terceiro mundo, o que levava a negociações isoladas 

esgotadas e a políticas propostas desgarradas, o que não colaborava com a busca de uma 

solução efetiva para o problema. 

Ainda segundo os autores, a única boa notícia no campo internacional para o Brasil ao longo 

da década de 1980 teria sido a queda dos preços do petróleo, o que possibilitou ao Brasil 

pagar seus juros de 1985 contando somente com seu superávit comercial, que naquele ano 

teria sido mais elevado. 

Na análise de Cardoso e Dornbusch, fatores externos seriam determinantes para se explicar o 

fraco desempenho brasileiro na década de 1980. Bresser Pereira também procura analisar a 

crise brasileira desta década, porém busca explicações internas. Num texto de 1989, publicado 

em 1991, expõe sua percepção de que o Brasil, via crise fiscal, teve sua grande parcela de 

culpa no fraco desempenho econômico da década.  

A crise pode ser explicada de várias maneiras. Está bem clara sua relação com a 
dívida externa. A crise fiscal que se desenvolveu a partir da dívida está, obviamente, 
no centro da estagnação econômica.285  
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Em sua opinião, a crise da economia brasileira teria iniciado claramente em 1979, no 

momento da elevação dos juros internacionais. A partir daquele momento, o Brasil deveria 

ter-se empenhado profundamente num forte processo de ajustamento interno, coisa que não 

fez. O ajuste de 1981 teria sido atrasado e insuficiente. Naquele momento, a dívida tomara-se 

alta demais para ser paga. Problema criado, ter-se-ia desenvolvido um efeito bola de neve 

similar ao “problema de transferência” proposto por Cardoso e Dornbusch: 

O processo de ajustamento assim descrito mostrou-se, de várias formas, perverso ou 
self-defeating: em primeiro lugar, porque foi conseguido pela redução das 
importações, pelo aumento das transferências reais de recursos e pela redução dos 
investimentos; em segundo lugar, porque foi acompanhado pela estatização da 
dívida externa, o que agravou o desequilíbrio das contas públicas; em terceiro, 
porque o aumento dos juros a serem pagos pelo Estado implica a redução da 
poupança pública e o aumento do déficit público - uma vez que as despesas 
correntes e os investimentos públicos têm que ser minimamente mantidos; em 
quarto lugar, porque as desvalorizações reais da taxa de câmbio, ao lado de uma 
inflação em aceleração, aumentaram ainda mais o déficit público; quinto, porque, 
como os bancos estrangeiros decidiram não aumentar suas exposições em relação 
aos países altamente endividados, o financiamento do déficit público, causado pela 
necessidade de pagar juros sobre uma dívida externa elevada, teve que ser realizado 
à custa do aumento do endividamento interno ou da emissão de moeda.286  

O fim do fluxo de capital internacional para financiar a estratégia de rolagem da dívida  teria 

levado o país a vivenciar uma crise que, mais tarde, seria apontada como a raiz do colapso 

econômico que configurou toda a década de 1980. Apesar do fato externo, mais uma vez, 

porém, para o autor o problema seria interno. O argumento de Bresser Pereira é que a crise 

brasileira possuía uma origem fiscal: 

A crise fiscal tem duas consequências. Não apenas reduz a capacidade de poupança 
do Estado e portanto a capacidade de investimento do país, mas ao levar o setor 
público a emitir moeda para financiar os juros crescentes sobre sua dívida extenua e 
interna, provoca a aceleração da inflação. Incluo a dívida interna no raciocínio 
porque, com a suspensão de novos financiamentos internacionais, o Estado não tem 
outra alternativa para financiar seu déficit senão através da emissão de moeda e do 
aumento da dívida mobiliária interna, que passa a crescer rapidamente.287  

Cumprir o serviço da dívida significava ao governo brasileiro gastar um recurso escasso e, 

com isto, reduzir a poupança pública e o investimento. Nas palavras de Pereira:  

Quando a poupança pública deixa de ser positiva para se tornar negativa, o governo 
reduz seus investimentos (e seu consumo), ou aumenta o déficit público. Mas a 
redução dos investimentos pode se também relacionada diretamente coma redução 
do déficit público. Foi o que ocorreu em 1983 e 1984, quando a redução do déficit 
foi obtida principalmente através da diminuição do investimento público.288 
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O desequilíbrio do setor público ao longo da década de 1980 teria levado à queda de 

investimentos e à alta inflacionária. O serviço da dívida representava uma evasão de divisas. 

Para captar mais recursos via Balança Comercial, o governo desvalorizava a moeda, gerando 

a aceleração do processo inflacionário. A inflação por sua vez, desestabiliza qualquer 

investimento e dificulta a retomada do crescimento econômico. 

Na verdade, a dívida externa é o pano de fundo da crise econômica brasileira. A 
redução da taxa de crescimento da economia brasileira nos anos 80 para uma média 
muito próxima ao crescimento da população explica-se em termos de causalidade 
direta, de um lado pela redução da taxa de investimentos, e de outro pela aceleração 
da inflação, que desorganiza ou torna mais ineficiente o investimento. O 
desequilíbrio financeiro estrutural do setor público e a dívida externa, interligados, 
são por sua vez a causa da redução dos investimento e da inflação.289  

3.4.3 Negociações com o FMI – 1983 a 1985 

Como vimos, nos últimos dias de 1982, o Brasil toma uma atitude unilateral de moratória 

parcial. Naquele momento, 70% da dívida externa do Brasil era pública, e o Estado recusava-

se a pagá-la integralmente. A moratória parcial, porém, não foi levada adiante. As condições 

propostas pelo FMI em 20 de dezembro de 1982, que sofreram resistência no primeiro 

momento, foram, após novos e rápidos contatos, finalmente aceitas já nos primeiros dias de 

1983. 

O procedimento padrão para a liberação da política de assistência financeira condicional do 

FMI fora formalizada pela Diretoria Executiva do Fundo em 1979290. Implicava na 

combinação de quatro elementos: cartas de intenções, parcelamento do crédito, consultas 

periódicas e medidas prévias. Nas palavras de Sampaio: 

- Carta de Intenções: “Para aprovar um pedido de auxílio financeiro, o FMI exige que o país 

membro se comprometa a executar um programa de ajustamento compatível com os objetivos 

mais gerais da instituição e que possa ser acompanhado pelos técnicos da instituição. O 

programa de ajustamento deve ser formalizado em uma Carta de Intenções a ser apresentada à 

Diretoria Executiva do Fundo, responsável pela sua avaliação e eventual aprovação. A Carta 

de Intenções é formulada pelo governo de cada país requisitante sob a supervisão técnica de 

uma missão do fundo, a qual cabem fundamentalmente duas tarefas (i) apresentar alternativas 
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de políticas econômicas para enfrentar os desequilíbrios da economia, e (ii) avaliar a 

consistências interna do programa de ajustamento”291.  

-Parcelamento do Crédito: “A liberação parcelada de recursos dos programas negociados com 

o Fundo visa a vincular, a partir da primeira quota, a assistência financeira ao cumprimento da 

Carta de Intenções”292.  

- Consultas Periódicas: “Além de ser a ocasião em que os técnicos do Fundo podem avaliar o 

andamento do programa de ajuste, a prática de consultas é a forma pela qual o país-membro e 

o FMI renegociam os termos da Carta de Intenções durante o andamento do programa”293.  

- Medidas Prévias: “(...) a exigência, como precondição para a assinatura final do acordo de 

certas medidas prévias consideradas indispensáveis para o sucesso do ajuste”294. Dentre estas 

medidas prévias temos o pacote ortodoxo: desvalorização do câmbio, redução dos gastos do 

governo e elevação dos juros.  

Na primeira semana de 1983, após rápidos entendimentos e um grande esforço por parte do 

FMI, o Brasil assina sua primeira Carta de Intenções junto ao Fundo. Começava a se definir 

um programa de ajustamento da economia brasileira para o período 1983-1985. Uma missão 

do Fundo fora designada para vir ao Brasil e acompanhar as negociações de perto. 

Iniciou-se, então, uma fase que durou vários meses, compreendendo processo de 
negociações e diversas cartas de intenção com o FMI, as quais contemplavam metas 
para a economia doméstica. Nos dois anos que se iniciaram em 6 de janeiro de 1983 
(data da primeira carta), foram enviadas ao FMI sete cartas de intenção, todas 
descumpridas.295 

 

As negociações do Brasil com o Fundo não foram rápidas nem fáceis. Alongaram-se por 

quase uma década no total, onde ocorreram diversas reuniões e acordos. No geral, o FMI 

obrigava o Brasil a seguir uma série de determinações que seguiam a cartilha ortodoxa liberal, 

novo padrão internacional estabelecido com o fim do Fordismo. Dentre as recomendações 

impostas, temos a  liberalização da economia e o controle do déficit público. Mediante o 

cumprimento das determinações, o esforço brasileiro seria premiado com novos empréstimos 

junto aos bancos credores, o que permitiria a rolagem da dívida. 

                                                 
291 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 53 e 54. 
292 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 58. 
293 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 59. 
294 SAMPAIO JR., Padrão de Reciclagem da dívida externa, 1988, p. 60. 
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A dívida externa brasileira em 1982 compreendia credores privados e credores oficiais 

(países). O FMI seria o intermediador entre o Brasil e seus credores quaisquer que fossem a 

natureza destes. A maior parte da dívida era com credores privados, reunidos num Comitê 

Assessor dos Bancos, já os credores oficiais eram representados pelo Clube de Paris296. 

As negociações ocorreram em rodadas, segundo Cerqueira297. Para os credores privados, 

foram necessárias 5 rodadas de negociação entre 1982 e 1992. Para o Clube de Paris, 

ocorreram 4 rodadas, acordos firmados entre 1983 e 1992 

Um resumo destas rodadas pode ser visto na tabela abaixo: 

Tabela 17 – Rodadas de negociação do Brasil junto aos credores internacionais: 1982 - 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta seção, nos ocuparemos do período entre 1982 e 1985, tendo em vista que são as 

negociações que ocorreram durante o Governo Figueiredo e são negociações anteriores ao 

Plano Baker, de 1985. Como se vê, neste período, as negociações junto aos credores privados 

foram mais intensas. É possível identificar padrões nas três rodadas de negociações que 

ocorreram com os credores privados neste período. Monica Baer298, num texto de 1988, 

                                                 
296 Clube de Paris, ou Clube dos Credores ou, ainda, Grupo dos Dez, consiste num mecanismo para discutir os 
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identificava duas fases nestes três anos, a primeira de resistência às propostas (em 1983) e 

uma segunda de enquadramento (1984 e 1985). Mais detalhista, Sampaio identifica quatro 

fases de negociação com os credores do FMI entre 1982 e o final do Governo Figueiredo299. 

Para esta explicação, ficaremos com a subdivisão proposta por Sampaio. 

A Fase 1 inicia-se em meados de 1982 e dura até junho de 1983. Caracteriza-se pela tentativa 

fracassada do Brasil em manter a linha de crédito junto aos bancos internacionais no último 

trimestre de 1982 e pelo acordo fechado com o FMI já nos primeiros dias de 1983.  

A Primeira Carta de intenções, assinada pelo Brasil sob orientação do Fundo na primeira 

semana de 1983 foi aprovada pela Diretoria Executiva do FMI somente no final de fevereiro 

de 1983. O diagnóstico externo era o já apontado em setembro de 1982. A crise era fruto de 

um problema de liquidez e teria caráter temporário. Naquele momento, o FMI acreditava que 

o Brasil não era capaz de cumprir seus compromissos com os credores por causa do excesso 

de gastos do Estado. Assim, as condições do ajuste proposto na carta mostraram-se 

extremamente duras, com forte redução da demanda doméstica (com implicações na política 

salarial), política fiscal restritiva, redução de gastos (dentre os quais  redução aos subsídios à 

agricultura), inclusive em investimentos, liberalização da economia e redução do Estado300.  

Apesar de tão pesado ajuste, Sampaio sustenta que o acordo previsto na Primeira Carta seria 

insuficiente301. Antes mesmo da Carta de Intenções ser submetida à apreciação da diretoria 

Executiva do Fundo, o governo brasileiro realizara uma maxidesvalorização do Cruzeiro (em 

30%) em 21 de fevereiro. O objetivo era dificultar as importações e incentivar o setor 

exportador, elevando as receitas na Balança Comercial. A desvalorização do Câmbio, no 

entanto acelerava o processo inflacionário, o que tornou necessário um aperto ainda maior nas 

políticas salarial, fiscal e monetária. A nova situação exigia novos ajustes no acordo com o 

FMI. Assim, um adendo à Primeira Carta foi elaborado, que acabou ficando conhecido como 

2ª Carta de Intenções. A “nova” Carta apontava para um esforço de ajustamento interno ainda 

maior do que o previsto na Primeira Carta.   

Com as Cartas aprovadas, o Brasil obteve crédito stand-by do FMI e fechou a negociação com 

bancos privados internacionais. Tanto Sampaio302 como Baer303, porém, relatam que as 
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autoridades brasileiras demonstraram grande resistência para cumprir os compromissos 

assumidos nas cartas de intenções. Em abril de 1983, diante do estouro de várias metas, o 

governo Figueiredo procurou implementar algumas resoluções, focadas somente no setor 

externo, porém de forma isolada e que não surtiram o efeito esperado. A situação só não foi 

pior porque o Brasil obteve significativo superávit na balança comercial – fruto da 

maxidesvalorização – que reduziu em 20% as importações ante 1982. 

Em suma o Brasil aceitou o acordo e recebeu o crédito esperado, mas não cumpriu, talvez 

acreditando que não seria necessário. A prática era até comum – fazia parte do jogo anterior, 

de rolagem da dívida - mas desta vez, o desfecho seria diferente. 

 “Isso fez com que, já em maio de 1983, o FMI suspendesse o desembolso de seus recursos, o 

que provocou a cessação da entrada dos empréstimos privados”304. A Fase 1 chegava ao fim 

como um total fracasso. O Brasil acabaria por atrasar os pagamentos externos aos credores 

privados. As negociações caminharam para um impasse e ao final do mês, o fundo e os 

bancos privados suspenderam a liberação da segunda parcela de seus empréstimos, 

precipitando uma nova rodada de conversações. Uma nova carta fazia-se necessária. 

Na classificação proposta por Sampaio, a Fase 2 das negociações ocorre entre junho de 1983 e 

novembro do mesmo ano. O período, basicamente de negociação por um novo acordo, fora 

marcado por uma grave crise política e de estrangulamento cambial. Ao final desta fase de 

crise, o Fundo havia enquadrado totalmente o Brasil ao seu receituário ortodoxo – começa em 

novembro de 1983 o real programa de ajustamento. 

No início de junho de 1983, estava claro ao governo brasileiro que a resistência ao 

compromisso assumido junto ao Fundo não era uma atitude prudente. 

A estratégia de aceitar a formalidade do processo de negociação com os credores 
externos e com o FMI, menosprezando o seu conteúdo e acreditando que os 
compromissos firmados não teriam de ser cumpridos rigorosamente, havia 
fracassado. Não restavam mais ilusões em relação à possibilidade de no curto prazo, 
recuperar a confiança dos credores e normalizar o fluxo de recursos do exterior. 
Tampouco havia ilusão em relação à rigidez dos procedimentos do Fundo e de sua 
importância estratégica nos entendimentos com os bancos privados.305  
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No início de junho de 1983, sem espaço para agir e com a capacidade de determinar a própria 

política econômica bastante comprometida, só restava às autoridades brasileiras retomarem as 

conversações com o FMI. O Fundo, por sua vez, retomou as conversações com o Brasil, 

ampliando os acordos para os credores oficiais (o Clube de Paris) e instruindo sua missão em 

terras brasileiras a fazer algumas exigências: a redefinição das metas fiscais e monetárias 

referentes ao acordo de janeiro de 1983, agora com a compensação dos desvios verificados 

desde o início do ano e, além de ajuste na área fiscal, o fim dos subsídios às empresas estatais, 

corte dos gastos e aumento das tarifas públicas. 

A inflação, reflexo da maxidesvalorização de fevereiro de 1983, exigia medidas extras:  

O combate à inflação exigiria, no entanto, medidas adicionais. Para estabilizar a 
inflação de 1983 em torno de 125% - a novamente exigida pelo FMI – o governo 
teria de adotar uma política de rendas austera, reajustando os salários abaixo da 
inflação.306  

Em meados de julho, o governo cede à pressão do FMI, atacando a questão salarial: 

Em meados de julho o governo decidiu encampar a recomendação  de modificar a 
política salarial. Em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, sob um clima 
de forte tensão política, foi promulgado o DL 2045. Esta nova lei salarial 
determinou que, de agosto de 1983 a 31 de julho de 1985, os reajustes ficariam 
limitados a 80% da variação semestral do INPC mais um acréscimo de 
produtividade, decretado pelo próprio governo, que não poderia ultrapassar a 
variação do produto per capita do ano anterior.307 

As medidas “impostas” naquele momento mostraram-se extremamente pesadas e geraram 

forte retração na atividade econômica. No campo interno, a base de apoio político ao governo 

foi drasticamente reduzida, levando o Executivo nacional a um isolamento que minou sua 

credibilidade. Como resultado, até novembro, a política econômica foi turbulenta e 

inconsistente. O ajuste era muito severo e a falta de apoio dentro do país dificultava sua 

implantação. Para complicar ainda mais, “pressionada pelo impacto dos reajustes de preços do 

setor público e pela elevação dos preços agrícolas, a inflação voltava a acelerar-se, alcançando 

em junho o patamar de dois dígitos.”308 No setor externo, o resultado mostrava-se dúbio. A 

maxidesvalorização da moeda nacional começava a proporcionar excelente desempenho da 

balança comercial, porém o “estrangulamento cambial” asfixiava a capacidade de importação, 

e com isto, de investimento produtivo. 
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Apesar da adoção das medidas propostas, as negociações com o FMI arrastaram-se por um 

período maior do que o inicialmente esperado e uma Terceira Carta de intenções só foi 

apresentada em 15 de setembro de 1983. Nas palavras de Sampaio: 

A 3ª Carta de Intenções deve ser entendida como um marco que simboliza a 
capitulação final do governo brasileiro ante o FMI. Além de legitimar as exigências 
do Fundo, reconhecendo a correção da estratégia de ajustamento por ele estabelecida 
e o atraso em sua implementação, as autoridades aceitaram novos e mais eficazes 
mecanismos de monitoramento. Isto significava, na prática, que, nos últimos meses 
de 1983 e em 1984, o ajuste interno deveria ser intensificado e que o governo havia 
cedido, quase que totalmente, o seu atributo de determinar os rumos da politica 
econômica.309  

A Terceira Carta previa um enrijecimento do ajuste financeiro ainda maior, com um maior 

aperto no crédito interno, objetivando a redução da inflação já em 1984 e a elevação da 

transferência de recursos para o exterior.  

Como se não bastasse a total submissão às propostas do FMI, a Terceira Carta ainda trazia 

alguns mecanismos de monitoramento. Não houve um novo aporte de imediato, o desembolso 

dos recursos por parte dos bancos comerciais internacionais e a entrada de financiamento 

externo adicional ficou condicionada ao cumprimento das metas do balanço de pagamentos e 

dos limites de crédito interno líquido.  

A debilidade do Executivo nacional e a deterioração da conjuntura econômica fizeram do 

período entre julho e dezembro de 1983 um momento de intensa luta política no Brasil, além 

de grande dificuldade para o governo, com a permanente aceleração da inflação, o que forçou 

o governo a novo arrocho salarial em novembro de 1983. Ao final do período, porém, as 

autoridades conseguiam alinhar a política econômica ao ajustamento proposto pelo FMI. A 

consolidação do programa ainda dependeria da conclusão das negociações com os bancos 

privados e do aval da Diretoria Executiva do Fundo.  

Para acelerar a conclusão das negociações, em novembro de 1983, o ministro da Fazenda do 

Brasil (Delfim Netto) viajou a Washington para renegociar algumas metas da Terceira Carta – 

tendo em vista as dificuldades enfrentadas no segundo semestre de 1983. O resultado veio em 

22 de novembro, com a aprovação definitiva da Terceira Carta e de seu adendo, relacionada 

ao acordo com o Clube de Paris (uma Quarta Carta de Intenções) – a Fase 2, segundo a 

subdivisão proposta por Sampaio, a  mais difícil, chegava ao final com a liberação da parcela 
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negociada e suspensa ao final da Fase 1, no valor de US$ 4,5 bilhões. O Brasil estava 

devidamente enquadrado no programa proposto pelo FMI.  

Esta Quarta Carta aprofundava a intensidade do ajustamento, com maiores apertos no crédito 

interno para conter a inflação, e reforçava os mecanismos de monitoramento do FMI, ao 

transformar o déficit operacional e a taxa de inflação em critério de desempenho, aumentando 

a abrangência das variáveis sob fiscalização do fundo, ante pena de não obtenção de novos 

recursos.  

Por fim, é importante ressaltar que embora a Fase II tenha sido costurada com maior 
cuidado e realismo, não houve mudanças na política de empréstimos da comunidade 
financeira internacional. Ao contrário, os credores externos mantiveram a política de 
‘rédeas curtas’ na concessão de dinheiro novo”310.  

Para o FMI, o ano de 1983 fora interpretado como uma fase de ajustes e negociações. Ainda 

que em seu relatório anual, de abril de 1984, o Fundo mostrasse grande preocupação com o 

processo inflacionário nos países em desenvolvimento, o tom era de relativo otimismo: 

 

This is especially true for the Western Hemisphere region, which continued to 
experience the highest inflation, with the weighted average rate accelerating sharply 
from 78 percent in 1982 to 123 percent in 1983. However, the median inflation rate 
for this region showed only a modest rise, from 9/1/2 percent in 1982 to 11/1/2 percent 
in 1983, with serious inflationary problems being confined to Argentina, Bolivia, 
Brazil, and Mexico (…). Adjustment Measures. In order to improve prospects of 
domestic and external financial stability, many developing countries have now 
embarked on programs incorporating measures in areas such as government finance, 
monetary and banking policy, the exchange rate, and trade liberalization. In 
addition, structural adjustment efforts included policies relating to subsidies and 
prices, public enterprise management, and the level and distribution of development 
expenditures.311 

Como adiantado na citação a Monica Baer, os anos de 1984 e 1985 foi de enquadramento do 

Brasil ao programa de ajustamento proposto pelo FMI. Mantendo a classificação de Sampaio, 

a Fase 3 inicia-se em dezembro de 1983 e alonga-se ao terceiro trimestre de 1984.  

Devidamente enquadrado no Programa Ortodoxo proposto pelo FMI, durante o início do ano 

de 1984, o governo brasileiro empenhou-se em cortar as despesas e elevar as receitas do setor 

público. Num contexto de inflação alta e deterioração do padrão de vida da população, o 

governo priorizou o combate à inflação com a intensificação do aperto monetário e de 

restrições à liquidez. Apesar do empenho, dificuldades internas marcaram o período, como a 
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paralisação do mercado financeiro e a própria permanência da inflação. A missão do FMI a 

tudo observava de perto. O mau desempenho da inflação não passou despercebido: 

Antes mesmo que as medidas adotadas pudessem surtir efeito, na segunda metade de 
fevereiro, dois fatores levaram o governo brasileiro a retomar os entendimentos com 
o FMI: o descumprimento de alguns critérios de desempenho recentemente 
acordados e a necessidade de negociar as metas dos dois próximos trimestres. O 
rápido desfecho das negociações tornava-se particularmente estratégico porque os 
credores privados condicionavam a liberação dos recursos negociados na Fase II ao 
desembolso da primeira tranche do FMI em 1984.312  

As negociações correram rapidamente. Ainda que o desempenho econômico não tenha sido 

como o esperado, o empenho brasileiro e uma nova crise na Argentina apressaram as 

negociações. Em março de 1984, o Fundo dava o sinal verde para a liberação de recursos 

referentes ao desfecho da negociação da Fase 2 junto aos bancos privados (no total de US$ 

6,5 bilhões). Dias depois, fruto destas negociações, o Brasil apresentava a Quinta Carta de 

Intenções, contendo metas para o desempenho de nossa economia para os três primeiros 

trimestres de 1984. 

Nesta Quinta Carta, o controle inflacionário era a prioridade, o que pressupunha que o esforço 

de ajustamento seria ainda maior do que o fora nos meses anteriores, com uma contração 

adicional no mercado interno, através de uma política fiscal ainda mais restritiva. Novos 

empréstimos seriam liberados ante o cumprimento de novas metas estabelecidas pelo Fundo. 

A esta altura, o Brasil estava nas mãos do FMI, fazendo tudo o que era por este esperado. 

O resultado imediato foi o aprofundamento da crise econômica, a persistência da inflação 

elevada e uma autêntica convulsão social nas ruas, o movimento das “Diretas Já”. Na visão de 

Sampaio, para o governo, o movimento social, mais do que um problema, representava uma 

alternativa à situação de submissão ao FMI em que se encontrava: 

Por fim, ainda que possa parecer paradoxal, a própria mudança na conjuntura 
política do país acabava aumentando o poder de barganha do governo Figueiredo. O 
forte respaldo popular da campanha das "diretas já" constituía uma evidência 
irretorquível da grande insatisfação da população com a politica de ajustamento do 
Fundo e,  portanto, da imprudência que significaria intensificar as medidas 
fortemente recessivas. Diferentemente da situação vivida no segundo semestre de 
1983, a submissão incondicional às exigências do Fundo não representava mais a 
única alternativa para evitar uma ruptura institucional e um colapso da economia.313 
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Assim, a Fase 3 das negociações é marcada pela adesão do Brasil às normas do FMI. O 

acordo correspondente à Quinta Carta dizia respeito aos três primeiros trimestres de 1984. 

Diante do empenho do governo, a despeito da crise social gerada, as negociações para uma 

Sexta Carta, correspondente ao último trimestre de 1984 e ao ano de 1985, têm início já em 

julho de 1984, agora com um novo status para o Brasil.  

Se no campo social, o quadro parecia ser de caos, no campo econômico, a situação parecia 

começar a melhorar. Apesar da política monetária restritiva, voltada para frear o consumo e 

conter a inflação, um extraordinário desempenho da balança comercial levou a uma expansão 

da base monetária e dos meios de pagamentos no terceiro trimestre de 1984. Este bom 

desempenho da balança comercial, possibilitado por um aumento do preço das commodities 

no mercado externo puxado pelo aumento da demanda nos EUA, facilitou as negociações 

brasileiras junto ao Fundo, ampliando nosso poder de barganha:  

O saldo de US$ 13 bilhões permitiu não só cobrir todos os pagamentos atrasados, 
mas inclusive recompor o nível de reservas (…). Essa situação cambial mais folgada 
deixou o governo brasileiro numa situação menos incômoda, já que dispunha de 
tempo para fechar a próxima negociação e poderia desprezar recursos novos dos 
bancos privados para 1985.314 

O Gráfico 4 a seguir mostra como, após a maxidesvalorização da moeda, o desempenho da 

Balança comercial foi extraordinário no ano de 1984, levando a um aumento da base 

monetária e a alívio momentâneo para o governo. 

Segundo Monica Baer, a excelente performance da balança comercial em 1984, internamente, 

trouxe bons frutos. O aumento das exportações possibilitou a retomada do crescimento da 

indústria e estimulou a demanda interna. A economia voltava a crescer após três anos de 

resultados muito ruins. Segundo a autora, o aumento da demanda interna foi ainda facilitado 

pela não implementação de alguns itens da política restritiva prometida ao FMI315.  

A retomada da atividade econômica, no entanto, não representou a superação de velhos 

problemas. O aumento do multiplicador bancário pressionava a inflação, que insistia em 

manter-se elevada. Além disto, ao longo do terceiro trimestre de 1984, o governo, envolvido 

no processo eleitoral indireto, procurando impulsionar a fraca candidatura da situação, 

encontrava dificuldades para conter o gasto público. Apesar da momentânea recuperação 

econômica, o quadro dava indícios de que voltaria a se deteriorar: 
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Apesar de o governo continuar perseguindo as metas negociadas com o Fundo, no 
terceiro trimestre começaram a aparecer algumas fissuras na rígida política de  
ajustamento em curso desde o final do ano anterior, o que acabou  sancionando a 
lenta - mas persistente - recuperação do mercado interno,começando a minar as 
bases de Sustentação do programa negociado com o Fundo.316 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Balança comercial brasileira: 1970 – 1985. Fonte: IPEADATA. 

Apesar dos fatores que apontavam para uma inflexão no bom momento atravessado, não 

houve dificuldades para cumprir as metas definidas na Quinta Carta como critério de 

desempenho para o terceiro trimestre de 1984. Ainda que nem todas as medidas econômicas 

tenham sido implementadas, não houve grande resistência do FMI quanto à liberação dos 

recursos acordados em março de 1984. 

A Sexta Carta de intenções foi apresentada nos últimos dias de Setembro. Para Sampaio, esta 

Carta foi uma boa expressão das dificuldades do governo Figueiredo em afirmar sua 

autonomia ante o FMI. A despeito do notável crescimento econômico experimentado em 

1984, o que poderia justificar um abrandamento no ajuste acordado, nela o governo se 

comprometia a manter e até a intensificar as medidas contracionistas.  

Legitimando o diagnóstico do Fundo, admitiu-se explicitamente que a indexação 
tornava os instrumentos convencionais de combate à. inflação impotentes para 
arrefecer a aceleração dos preços e, portanto, que era necessário aumentar as 
restrições fiscal e monetária e aprofundar o ajustamento estrutural, principalmente 
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na área do comércio exterior. A luta contra a inflação não só continuou como a 
principal prioridade da política econômica, como ganhou importância ainda maior. 
Ainda que não se planejasse mexer nos mecanismos de indexação, as autoridades 
reafirmaram, mais uma vez, sua fé na queda da inflação.317 

A aprovação para a Sexta Carta saiu em 09 de novembro de 1984. Representava, segundo a 

divisão temporal proposta por Sampaio, o encerramento da Fase 3 e o início da Fase 4 das 

negociações com o FMI. Nesta nova fase, o Brasil comprometia-se a seguir fazendo ajustes 

recessivos, como a redução da base monetária. Apesar da rápida aprovação da Sexta Carta, as 

dificuldades em implantar as resoluções estabelecidas ficavam maiores com o passar do 

tempo.  

Continuando com a classificação de Sampaio, a Fase 4 corresponderia ao período entre o 

último trimestre de 1984 e março de 1985, momento do final do governo Figueiredo. A fase 

foi caracterizada pela total desarticulação do programa de ajustamento do FMI. 

O último trimestre de 1984 trazia desafios específicos. De um lado, o governo estava ocupado 

com a sucessão presidencial. Nas eleições indiretas programadas, a candidatura da oposição 

(Tancredo Neves, representando o maior partido da oposição, o PMDB e partidos 

desmembrados da base governista) crescia, o que exigia um esforço extra para alavancar a 

candidatura do candidato governista (Paulo Maluf, representando um esfacelado partido da 

situação, o PDS). Do outro lado, eram notáveis as dificuldades do governo em manter o 

programa de ajustamento combinado junto ao FMI, tamanha a dificuldade em se impor mais 

restrições à população.  

Sampaio318 argumento que não precisava ser assim, o saldo da balança comercial continuava 

elevado e o crescimento econômico era bem satisfatório, o que propiciava uma significativa 

elevação das reservas e poderia representar alívio sobre as contas públicas. Apesar disto, o 

governo permanecia firme em não tentar negociar termos mais flexíveis, empenhado que 

estava em cumprir à risca as resoluções da Sexta Carta.  

O resultado do primeiro trimestre de 1985? Um duplo fracasso. O governo perdera as eleições 

e não conseguira evitar o déficit em suas contas. 

Os desdobramentos dos fatos vieram a mostrar que o governo não conseguiu 
alcançar nenhum desses dois objetivos. A adesão da população à campanha das 
diretas e a articulação de uma ampla aliança em tomo da candidatura de Tancredo 
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Neves, reunindo inclusive figuras exponenciais do antigo regime, tinha modificado 
radicalmente a correlação de forças, inviabilizando a implementação do programa de 
ajustamento proposto na 6ª Carta de Intenções.319 

Sampaio defende que a implementação das resoluções contracionistas da Sexta Carta era 

improvável mesmo se a situação política fosse favorável, pois a própria evolução da 

economia, com os saldos positivos na balança comercial, incrementava a base monetária o 

que ameaçava “os pilares básicos da estratégia de ajustamento: combinação de políticas de 

arrocho salarial, monetário e fiscal”.320  

O fato, porém, é que o aumento da base monetária pressionava a inflação. Não duraria muito 

tempo a tentativa do governo em cumprir as metas recessivas contidas na Sexta Carta. O 

governo tentou administrar o acordo com o FMI até novembro de 1984, mas a elevação da 

base monetária, que cresceu 36%321 em dezembro de 1984 – impulsionado pelo saldo positivo 

da balança comercial, a elevação dos gastos do governo no final do ano e o afrouxamento do 

arrocho salarial no final de outubro, em pleno contexto eleitoral - inviabilizavam qualquer 

tentativa de cumprir o programa de austeridade acordado. 

Ainda que houvesse sinais de problemas no horizonte próximo, no relatório do FMI emitido 

em abril de 1985, o Fundo parecia não considerar as eventuais dificuldades que poderiam ser 

enfrentadas para se manter o aperto combinado. Na verdade, pouco se fala sobre o Brasil no 

relatório. O FMI parecia preferir comemorar os bons resultados alcançados pelo conjunto dos 

países em desenvolvimento, favorecido pela elevação no preço das commodities puxado pelo 

aumento da demanda dos EUA.  

Developing countries made further progress in 1984 in their efforts to reduce 
imbalances in their external accounts. Export growth was the driving force behind 
the adjustment in 1984, as many developing countries took advantage of the 
opportunities afforded by the strong growth of demand in the United States. Export 
expansion was sufficient to reduce the current account deficit and to finance a 
modest growth of imports, the first time the latter had shown an increase since 
1981.322  

O bom resultado econômico dos países em desenvolvimento em 1984 (Brasil, Argentina e 

México cresceram, todos, acima de 2% no ano, com destaque para o Brasil que crescera 

5,4%)  criava uma sensação de que as propostas do FMI eram, enfim, bem sucedidas. O 

momento era de otimismo internacional.  
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Nesta fase das negociações com os credores internacionais, a comunidade financeira procurou 

utilizar a oportunidade para consolidar finalmente com o Brasil o padrão de negociação 

montado em 1982. Seguindo agora um modelo de negociação recém celebrado com o México, 

o comitê assessor do FMI propôs ao Brasil um esquema de reescalonamento plurianual da 

dívida, reprogramando o perfil de vencimento das amortizações e reduzindo marginalmente o 

custo da dívida. Na prática, as parcelas seriam menores, mas o Brasil seria devedor por mais 

tempo. 

Para Sampaio, o reescalonamento plurianual proposto não representaria uma solução para o 

problema da dívida: 

No que diz respeito à questão cambial, o  alongamento do perfil da divida e o alivio 
no seu custo não eram suficientes para assegurar o equilíbrio do balanço de 
pagamentos. No que se refere aos efeitos internos da divida externa, basta mencionar 
que o acordo continuava exigindo elevada transferência de recursos reais ao exterior 
e não aliviava situação financeira do setor público, tendendo até e agravá-la.323  

As dificuldades internas impediriam a manutenção do programa de ajustes. O novo modelo de 

renegociação proposto também não representaria uma solução para a crise, haja vista que 

manteria as transferências de recursos ao exterior, e exigiria o alongamento temporal do 

aperto monetário. Era evidente, naquele momento, que o programa de ajustamento estava em 

franca desarticulação. A desvalorização cambial levara a uma Balança Comercial favorável, o 

que elevava a base monetária. Neste cenário, a inflação se acelerava e os remédios propostos 

de arrocho salarial e aperto monetário significariam desperdiçar uma rara chance de 

investimento.  

A Sexta Carta, que inicialmente deveria cobrir todo o ano de 1985 não tivera os critérios de 

monitoramento contemplados já em dezembro de 1984. A inflação acelerava-se. Diante dos 

sinais de fracasso na implantação dos ajustes propostos, o governo brasileiro e a missão 

técnica do FMI voltaram a negociar um novo acordo em tomo das diretrizes a orientar a 

política econômica nos dois primeiros trimestres de 1985.  Como resultado, uma Sétima Carta 

de Intenções foi apresentada no começo de 1985.  

Esta Sétima e última Carta do Governo Figueiredo, elaborada pelo comitê e pelas autoridades 

monetárias brasileiras, foi apresentada em 15 de janeiro de 1985, no mesmo dia do pleito 

eleitoral. Seu conteúdo reafirmava o mesmo diagnóstico das cartas anteriores. Apesar do 
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excelente desempenho das contas externas, superior a mais otimista das previsões, o que 

poderia abrir brechas para se negociar termos mais favoráveis, o governo brasileiro e o FMI 

acordaram um compromisso que insistia na intensificação do ajustamento interno, com foco 

na contenção do elevado nível de inflação, através de forte arrocho fiscal e monetário. Não era 

citada a necessidade de se desmantelar o processo de indexação econômica que se processava 

no Brasil desde os anos 1960. 

Em função da permanência de um amplo sistema de indexação, a 7ª Carta entendia 
que para debelar o processo inflacionário era absolutamente indispensável promover 
restrições adicionais ao mercado interno.324  

Sampaio sustenta que a Sétima Carta foi mera formalidade. Não havia no governo intenção 

nem tempo para cumprir suas pesadas metas: “Não obstante o desejo de evitar atritos com o 

Fundo, o governo não demonstrou a menor vontade política de executar as duras medidas 

recomendadas pelo FMI.” 325 

Em sua visão, o jogo de cena era mútuo. Do lado do governo brasileiro, o objetivo em se 

acordar a Sétima Carta com regras especialmente duras e com metas praticamente impossíveis 

era contentar o Fundo e tentar desobstruir novas liberações de empréstimos. Assim como 

fizera antes, não se objetivava cumprir aquelas metas. Pelo lado do Fundo, também havia jogo 

de cena: 

Aparentemente, o FMI não ignorava essa situação e, certamente, não deveria ter 
muita ilusão em relação às verdadeiras intenções do governo Figueiredo. Na 
realidade, do ponto de vista do Fundo, a 7ª Carta tinha como principal objetivo 
servir de instrumento de pressão obre a nova administração.326 

Ou seja, ninguém esperava que a carta fosse cumprida, para ambos os lados, o uso político era 

o fundamental. O governo brasileiro desejava somente novos empréstimos. Já o FMI desejava 

manter o novo governo na rédea curta. Mais especificamente, para Sampaio, a Sétima Carta, 

apresentada no dia do pleito presidencial, era uma mensagem ao novo presidente: “a 

instituição não pretenderia abrir mão do ajuste recessivo nem do monitoramento da 

economia”327. 

Ciente da dificuldade de se implantar as resoluções da Sétima Carta, o comitê assessor do 

FMI havia condicionado a assinatura definitiva das negociações, o que implicaria a liberação 
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de novos créditos, à aprovação da nova Carta de Intenções pela diretoria do FMI. Mas esta só 

se daria mediante o comprometimento do governo brasileiro. 

Ainda que no final de dezembro e início de janeiro, o governo tenha tomado 
algumas medidas que pareciam indicar a intenção de retomar o programa de 
ajustamento, a evolução dos fatos mostrou que, na realidade, as autoridades já não 
davam tanta importância para os compromissos negociados com o FMI.328  

A verdade é que poucos compromissos foram cumpridos. O movimento de expansão nos 

gatos do setor público não foi revertido e não foi promovido um novo aperto monetário. Em 

janeiro de 1985, as autoridades brasileiras fizeram um esforço para restringir a expansão da 

moeda, visando a aprovação da 7ª Carta pela diretoria do FMI. O baixo desempenho da 

Balança Comercial no período ajudou as autoridades neste mês. Em fevereiro, porém, o 

governo não pôde conter a expansão monetária. Também na área fiscal, o governo brasileiro 

não conseguiu seguir a orientação contracionista. 

A desarticulação da política monetária recessiva levou o Comitê Assessor, em meados de 

fevereiro, a não submeter a Sétima Carta de Intenções à apreciação da Diretoria Executiva do 

Fundo. A Carta, apresentada em 15 de janeiro, não teve sua aprovação pelo FMI. A fase 4 

nunca foi finalizada. 

Assim como o governo Figueiredo, chegavam ao fim as rodadas de negociação com o FMI. 

Como saldo, a deterioração do padrão de vida da população brasileira e uma inflação 

persistente. Algum crédito fora fornecido para possibilitar a reciclagem da dívida, mas a crise 

continuava. Novos empréstimos não seriam fornecidos enquanto o Brasil não mostrasse 

condições de gerar receita capaz de cumprir com suas obrigações. As dificuldades econômicas 

ficaram evidentes em relação ao não cumprimento das  metas estabelecidas como parâmetros 

de desempenho, ainda que o governo tenha sido acuado pelo Fundo. Das negociações, se 

pudesse apontar um problema que as impedia de serem bem sucedidas, Sampaio apontaria 

justamente as metas estabelecidas: 

Em todas as negociações de cartas de intenções foram fixadas como critérios de 
desempenho variáveis inadequadas à realidade brasileira, o que tornava seu 
cumprimento muito difícil, deixando o governo permanentemente dependente de 
entendimentos com o Fundo para evitar a suspensão do programa de ajustamento.329 
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Em março de 1985, o Brasil tinha um novo presidente, José Sarney, e uma nova equipe 

econômica, com Francisco Dornelles assumindo a pasta da Fazenda. Sem a aprovação da 

Sétima Carta pelo FMI, o novo governo não precisava adotar as medidas restritivas 

recomendadas pelo Fundo. Em início do mandato, o novo presidente (José Sarney) desfrutava 

de certa credibilidade junto à sociedade. Na nova situação, não havia a necessidade da 

ingerência do Fundo na vida nacional. Desafios urgentes estavam pela frente. A balança 

comercial brasileira registrava ainda excelente resultado em 1985, porém, segundo Baer330, 

este resultado não poderia se sustentar muito tempo – faltava investimentos para fomentar a 

expansão do setor exportador – e o envio de divisas para o exterior freava os investimentos. 

A Balança Comercial que, pelo segundo ano seguido apresentava excelente desempenho, 

puxava o crescimento do PIB. Em 1985, a economia brasileira crescia mais de 7%, uma taxa 

não vista desde 1980. A retomada do crescimento econômico e industrial também 

desestimulava a implantação de políticas mais restritivas. A mudança no quadro político, a 

retomada do crescimento e a menor vulnerabilidade externa criaram condições - após dois 

anos de forte interferência do FMI – para o Brasil voltar a ter maior autonomia na 

determinação de sua política econômica. 

Mesmo numa posição mais independente, num primeiro momento, porém, o novo governo 

não demonstrou interesse em contrariar o fundo. Segundo Baer, o objetivo precípuo de 

Francisco Dornelles era fechar a negociação iniciada na gestão anterior, mas não concluída. 

“Poder-se-ia dizer que não havia, por parte desse ministro, qualquer resistência ao padrão 

convencional de negociação nos moldes do FMI.”331 

A autora complementa: 

O projeto de política econômica que o ministro Dornelles tentou implantar era de 
caráter nitidamente ortodoxo e, em tese, a maior parte de usas medidas viria ao 
encontro de uma política de ajuste recomendada pelo FMI. No entanto, as 
incoerências na sua implementação frustraram o avanço das negociações de um 
reescalonamento multianual da dívida externa.332 

A estratégia proposta por Francisco Dornelles tinha cinco aspectos (alinhados com o 

pensamento ortodoxo)333: 
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a) Redução dos déficits públicos – o que implicava em corte dos gastos do governo. Acabado 

o período eleitoral, o governo anterior havia proposto uma redução de 15% dos gastos 

públicos. Dornelles propunha o corte de mais 10%; 

b) Suspensão por 90 dias dos empréstimos de fomento do Banco Central; 

c) Aumento da remuneração real das aplicações financeiras (por meio de mudança no critério 

de cálculo do reajuste da correção monetária); 

d) Elevação dos juros, o que deveria contribuir para conter a demanda privada; 

e) Reajuste da taxa de câmbio (para baixo) elevando a remuneração dos exportadores. 

O plano era claramente ortodoxo e restritivo. Esperava-se, com ele, conter a demanda interna, 

reduzir a inflação e promover as exportações. Um novo acordo com o Fundo era a meta final 

a ser alcançada. Novas negociações com o Fundo foram abertas. 

O único sucesso do plano foi um combate temporário da inflação. A redução dos gastos 

públicos e o aumento dos juros colocavam em risco a saúde financeira de várias empresas, 

algumas, estatais. 

Apesar do ‘êxito temporário’ de baixar a inflação (único trunfo da política de 
Dornelles), as contradições desta estratégia se evidenciaram rapidamente. Em 
primeiro lugar, o represamento dos preços públicos em um contexto de escalada da 
taxa de juros e ajustes cambiais maiores agravou dramaticamente a situação de 
várias empresas públicas importantes, aumentando os seus déficits e criando 
pressões diretas dessas empresas.334 

Outras áreas da administração pública afetadas pelo corte de gastos rebelaram-se contra as 

medidas impostas. Em pouco tempo, o governo perdeu o controle do déficit público. As 

medidas mostraram-se politicamente insustentáveis. 

Em meados do ano, diante dos poucos resultados efetivos alcançados, o ministro Dornelles 

reforçou sua estratégia de redução do déficit público através de um corte adicional de gastos 

com investimentos e custeio de empresas públicas. As medidas ficavam aquém do esperado 

pelo FMI, mas eram suficientemente pesadas para acirrar as pressões internas contra o 

ministro da fazenda. 

Em agosto, diante da forte resistência interna ao choque ortodoxo proposto por Dornelles (em 

consonância com o sugerido pelo FMI), as negociações recém retomadas com o FMI foram 
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suspensas. O ministro da Fazenda foi destituído e a situação do Brasil retornou ao estado de 

stand-still por mais cinco meses. As negociações só seriam retomadas no final de janeiro de 

1986. Para Baer, A falta de apoio interno explica o fracasso desta primeira rodada de 

negociações com o FMI na Nova República335.  

O exemplo brasileiro não foi um caso isolado. As negociações de outros países com o FMI a 

partir de 1982 até trouxeram exemplos de acordos mais bem acabados, caso do México em 

1984, porém resultaram em igual fracasso. O subcontinente chegava à metade da década de 

1980 imerso numa crise econômica, com inflação alta, baixo investimento, dificuldades em 

promover as políticas de austeridade propostas e dificuldades em efetuar o pagamento das 

dívidas. Reflexo da crise, os títulos das dívidas externas dos países em desenvolvimento 

estavam, àquela altura, sendo negociados no mercado internacional a um valor muito abaixo 

do valor de face, evidenciando o risco que os bancos internacionais viam em fornecer 

empréstimos a estes países e, literalmente, levar o calote.  Ficava claro, em 1985, que a crise 

iniciada em 1981 não era temporária. 

O agravamento das condições das economias latino-americanas enfraqueceu a 
expectativa de que a crise da dívida houvesse resultado de condições temporárias, as 
quais seriam revertidas em poucos anos. Assim, a renegociação da dívida, nos 
moldes como vinha sendo feita, implicava empurrar para o futuro um problema 
insolúvel e que tendia a crescer com o tempo.336  

Os frustrantes resultados da estratégia adotada pelo Fundo em 1982 levaram o governo norte 

americano, em outubro de 1985, na reunião anual do FMI, realizada naquele ano em Seul, a 

propor um novo pacote de medidas aos países endividados: o chamado Plano Baker, assunto 

que veremos na próxima seção. O Plano resultou somente na mesma estratégia antiga, agora 

com algumas mudanças cosméticas – como um novo papel para o banco Mundial e uma 

ênfase retórica no crescimento (mas mantendo a austeridade proposta pelo FMI desde 1982) - 

“apesar de ninguém conseguir explicar como os países poderiam crescer enquanto estivessem 

mandando para fora sua riqueza na forma de pagamentos do serviço da dívida.”337  
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3.5 Plano Baker – Novas Velhas Propostas 

O chamado “Plano Baker”, assim batizado em referência ao então secretário do tesouro norte-

americano, consistiu num conjunto de propostas divulgadas em outubro de 1985 durante o 

encontro anual do FMI, realizado naquele ano em Seul, na Coréia do Sul. O plano foi visto 

como uma revisão da estratégia de gestão da dívida externa dos países devedores classificados 

como passíveis de correção nos rumos econômicos e, assim, futuros pagadores. A premissa do 

plano Baker era a de que os empréstimos e as consequentes dívidas não deveriam 

comprometer a capacidade e o crescimento dos países. Chegava-se ao diagnóstico de que os 

países em desenvolvimento apresentavam dificuldades em efetuar o serviço de suas dívidas 

porque suas economias estavam atrofiadas. Novamente, o foco era a manutenção do fluxo de 

pagamentos aos bancos privados credores e emprestadores oficiais. Para que o fluxo não fosse 

interrompido, far-se-ia necessário propiciar o crescimento econômico dos países devedores. A 

proposta, tendo em vista estes objetivos, apresentava duas facetas: crescimento e ajustes. 

O crescimento econômico dos países em desenvolvimento requeria grandes quantias em 

investimento. Como investir se boa parte dos recursos disponíveis era enviada ao exterior via 

pagamento dos compromissos com as dívidas? A solução óbvia seria reduzir o afluxo líquido 

de capital ao exterior. Para tanto, haveria duas formas possíveis: redução dos juros, ou 

aumento dos empréstimos aos países devedores. Reduzir os juros, aos olhos da cartilha 

ortodoxa do FMI, poderia representar premiar o erro, a inadimplência. Por sua vez, aumentar 

o fornecimento de empréstimos, significaria manter o serviço das dívidas segundo os acordos 

prévios, mas reduzir o déficit líquido do balanço de pagamentos, de modo a aumentar o 

capital disponível para o país devedor financiar seu desenvolvimento econômico.   

Assim, o Plano Baker pregava um incentivo aos bancos e aos países ricos a continuar e 

mesmo reforçar o fornecimento de empréstimos aos países devedores, aumentando a 

exposição a estes em 2,5% a.a. ou US$ 7 bilhões ao ano. As taxas de juros e os serviços das 

dívidas continuariam iguais aos termos anteriormente acordados, reconhecidamente caros aos 

países tomadores de empréstimo, no entanto. De todo modo, a transferência líquida de capital 

ao exterior seria reduzida, representando um respiro para os países devedores. Parte do 

programa, no entanto, como de costume, significava aderir às normas econômicas propostas 

pelo FMI, que primavam pelo corolário ortodoxo.  
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A adesão ao Plano Baker implicaria aos países devedores implantar o programa de ajustes 

propostos pelo FMI. No contexto deste plano, isto significaria abrir suas economias e reduzir 

o tamanho do Estado. Em outras palavras, os países devedores, além de pagar altas taxas de 

juros pelos novos empréstimos fornecidos, deveriam adotar, além do pacote tradicional de 

medidas na área macroeconômica e financeira, toda uma remodelagem do gasto público pela 

via da descentralização e, sobretudo, a privatização de empresas públicas, especialmente 

aquelas que conformavam o setor produtivo estatal, tudo sob a tutela direta do FMI que 

continuava a reservar a si mesmo o papel de Orientador / Supervisor.  

O plano, assim, consistia numa intervenção econômica e poderia ser visto por grupos mais 

extremados como uma afronta à soberania nacional das nações endividadas. Tendo em vista 

esse problema, o Plano Baker resultou em retumbante fracasso, já que o endividamento 

externo permanecia como uma grave questão a ser enfrentada pelos países em 

desenvolvimento ao longo dos anos seguintes.  

3.5.1 Plano Baker – análise do texto original 

No contexto da estratégia da rolagem da dívida, os países periféricos estariam num círculo 

vicioso: precisavam de novos empréstimos para pagar os empréstimos antigos. Assumiam 

novas dívidas, assim, e empurravam as obrigações para as futuras gerações. A Década de 

1980, porém, apresentava uma crise que apontava para o esgotamento do modelo. 

Em 1985, temos mais um conjunto de recomendações internacionais propostas para a política 

econômica das nações devedoras, o Brasil entre elas.  

Conhecida como Plano Baker, em referência a James A Baker III, (Secretário do Tesouro dos 

Estados Unidos), a nova proposta foi divulgada pelo próprio durante a Quadragésima Reunião 

Anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, realizada em conjunto com a 

Reunião Anual do Conselho dos Governadores do Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento, entre 08 e 11 de outubro de 1985 em Seul, Coreia do Sul338. 

Se pudesse ser caracterizado num único aspecto, o Plano Baker seria descrito como orientado 

para o crescimento econômico das nações devedoras. O diagnóstico de crise da dívida estava 

claro àquela altura. Novos empréstimos eram necessários para o cumprimento das obrigações 
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adquiridas no passado. Sem a entrada de divisas, não haveria como muitas das nações 

devedoras sustentarem os serviços das dívidas por muito tempo. Como resolver uma situação 

de eminente default? A resposta dada por Baker parecia simples: através do crescimento 

econômico. Somente a construção de condições que garantiriam um crescimento sustentado 

nas nações endividadas poderia mitigar o risco e garantir o retorno do investimento dos 

fornecedores de empréstimos. 

Diante da crise em que se encontravam as economias devedoras, muitas poderiam ser as 

propostas para se levar ao desenvolvimento. O caminho apontado para se alcançar o 

crescimento econômico, porém, seguia estritamente o corolário da ortodoxia. Assim, pontuam 

o Plano Baker louvores às qualidades da iniciativa privada, à economia orientada para o 

mercado, à redução do tamanho do governo (privatizações), à redução da rigidez estrutural 

(reforma trabalhista, jurídica e fiscal) e às melhorias no ambiente de investimento (com a 

garantia às instituições caras ao liberalismo como o livre fluxo de capitais e proteção à 

propriedade privada). Do ponto de vista de políticas macroeconômicas, há um apelo por 

índices baixos de inflação, juros baixos para os países endividados e ajuste na balança de 

pagamentos. Sob o aspecto internacional, o discurso é pelo livre mercado (com substancial 

fim do protecionismo), pela integração econômica e fim do isolacionismo, pelo aumento do 

volume de empréstimos internacionais e, como não poderia deixar de ser, pela defesa da 

crença na eficácia das instituições financeiras internacionais para dar corretas sugestões e 

melhor gerir as economias em desenvolvimento.  

Como que para ressaltar este caráter, logo no início de seu discurso no Conselho, James A 

Baker III, ressaltou sua crença na força e na eficácia das instituições financeiras internacionais 

como elementos essenciais para bem-estar econômico. O tom foi ainda reforçado com um 

breve elogio aos esforços da Coreia do Sul no que se referem à implantação de uma política 

econômica orientada para o mercado com forte ênfase na iniciativa privada. 

O enfoque do plano é dado logo no início da fala de Baker. Comemoravam-se os resultados 

econômicos dos principais países industrializados339 (termo usado por Baker para se referir 

aos países do então 1º Mundo), que registravam àquele momento crescimento econômico 

aliado a baixas taxas de inflação. Em sua lógica de livre mercado como ideal a ser atingido, 

este resultado seria um pré-requisito para um crescimento mais forte nos países devedores. 
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Conforme a percepção de Baker, as premissas que levaram os países centrais àquela condição 

privilegiada eram justamente aquelas que agora ele pregava aos países em desenvolvimento: a 

ênfase na redução do tamanho do governo, a redução da rigidez estrutural, incentivos ao setor 

privado e esforços governamentais para a melhoria do ambiente de investimento340. 

Se tais medidas foram de fato adotadas pelo conjunto dos países industrializados e se 

resultaram no sucesso comemorado por Baker num médio ou longo prazo, não cabe aqui 

discutir. Ressalta-se, porém, uma ressalva feita por Baker a estes países: um apelo para que 

reduzissem o próprio protecionismo: 

We also rededicated our governments to resisting protectionist pressures that 
threaten our own prosperity and the opportunities for others. We must jointly 
accelerate our efforts to launch a new round of trade negotiations within the 
GATT.341 

O simples apelo demonstra que o corolário da ortodoxia liberal naquele momento não era 

adotado plenamente pelos países desenvolvidos, mas seria pregado às nações endividadas do 

então 3º Mundo. 

A ênfase ao livre mercado é retomada diversas vezes. Na opinião de Baker, o fim do 

protecionismo é um importante passo em direção a um crescimento equilibrado e sustentável, 

necessário para melhorar a situação da dívida dos países em desenvolvimento. Poderia parecer 

antagônica a pregação pelo livre mercado às nações em desenvolvimento enquanto os países 

industrializados agarravam-se a práticas protecionistas, daí o conveniente apelo pelo fim do 

protecionismo para o então 1º Mundo, como que para justificar o discurso às nações 

endividadas. 

Como dito no início, o Plano Baker foi orientado para promover a recuperação do 

desenvolvimento econômico dos países devedores. Na visão do Secretário do Tesouro dos 

Estados Unidos, só haveria saída para a crise com o crescimento econômico destes países. 

Porém, o crescimento deveria ocorrer conforme o caminho apontado pelo FMI e pelo Banco 

Mundial342. O receituário proposto não diferia, assim, das recomendações feitas em anos 

anteriores. Baker acreditava no papel de orientador e de supervisor dos organismos 

supranacionais.  
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Baker, assim, ressalta ao longo do discurso a importância do FMI no papel de aconselhamento 

aos países-membros no que se refere ao desenvolvimento de políticas necessárias para 

promover o ajuste interno e o crescimento econômico. Recomendações estas relacionadas à 

política fiscal, política cambial e monetária, além de esforços para a liberalização do 

comércio, políticas de preços e controle inflacionário e ações para se elevar a eficiência das 

empresas estatais. 

Sendo os organismos internacionais os detentores do conhecimento técnico, difusores das 

melhores práticas e conhecedores das melhores experiências, não seria de bom tom admitir 

que as recomendações destas instituições resultaram em insucessos no passado recente. Neste 

contexto, Baker exalta os esforços e os avanços do ciclo de renegociação ocorrido no 

momento imediatamente anterior, originado três anos antes.  

Em 1982, o FMI adotara como estrutura de suas ações aquilo que foi descrito por Baker como 

estratégia flexível. Naquela ocasião, percebeu-se que cada país apresentava sua própria 

realidade e tinha seus próprios problemas. Assim, flexibilizaram-se as estratégias adotadas. 

Para cada país, foi proposto um acordo e um plano diferente e individual para resolver o 

problema da crise do endividamento.  

Baker prosseguiu seu argumento, elencando os sucessos obtidos pós planos de 1982343: 

- Corte do déficit em conta corrente dos países em desenvolvimento (queda de US$ 104 

bilhões em 1982 para US$ 44 bilhões em 1985); 

- Elevação do crescimento anual do PIB dos países em desenvolvimento (salto de 2% para 4% 

a.a.);  

- Aumento das receitas com exportações (crescimento de 21% entre 1982 e 1984).  

As causas para este sucesso, segundo Baker seriam o crescimento acelerado e os juros baixos 

nos países industrializados, além de políticas econômicas de rolagem das dívidas, com novos 

empréstimos de bancos comerciais para os países em desenvolvimento. Como não poderia 

deixar de ser, Baker também via importante papel do FMI neste desempenho: 
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The international financial institutions have also played an important role in the 
progress that has been achieved. The IMF in particular has very capably played a 
leadership role, providing guidance on policies and temporary balance of payments 
financing. Both of which have catalyzed commercial bank flows.344 

Apesar do discurso em tom triunfal, Baker reconhece que as rodadas de negociação de 1982 

resultaram em diversos e graves problemas econômicos para as nações devedoras. A inflação 

e os desequilíbrios fiscais foram alguns dos problemas apontados. Mais: como resultados 

destes problemas, que elevavam o risco dos países devedores, os empréstimos bancários 

experimentaram forte queda no período.  

A relutância dos bancos em fornecer novos empréstimos colocava os países num ciclo 

vicioso. Sem empréstimos, aumentava a incerteza e tornava mais difícil pra os países 

devedores prosseguir com as reformas econômicas propostas em 1982.   

A ciência deste problema norteia as propostas do Plano Baker. O objetivo do plano, como 

exposto acima, é melhorar as perspectivas de crescimento dos países devedores. A saída do 

ciclo vicioso deveria se dar dentro dos padrões tidos como saudáveis pelo FMI. 

Grosso modo, o "Programa de Crescimento Sustentado"345, nome dado por Baker para seu 

programa de crescimento, incorporava três elementos essenciais e coligados: 

- Adoção, por parte dos principais países devedores, com o apoio das instituições financeiras 

internacionais, de políticas macroeconômicas e estruturais focadas em promover o 

crescimento, o ajuste da balança de pagamentos e na redução da inflação. 

- A continuidade de um papel central do FMI no processo de implantação de ajustes 

estruturais e de políticas voltadas ao crescimento econômico nos países devedores, em 

conjunto com bancos multilaterais de desenvolvimento. 

- Aumento de empréstimos internacionais por parte dos bancos privados, em apoio aos 

programas de ajustamento econômicos liderados pelo FMI. 

Em outras palavras, os países devedores, para ter acesso a mais créditos para a rolagem das 

dívidas e, assim, reduzir suas transferências líquidas ao exterior, de modo a obter um 

excedente que financiasse o desenvolvimento, deveriam promover políticas de ajuste 
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econômico sob a tutela direta do FMI. Nada radicalmente diferente do que fora pregado às 

nações periféricas desde o século XIX. De inovador, só a redução das transferência líquidas, 

sem afetar, porém o fluxo do serviço das dívidas. 

O tom usado quanto às questões dos ajustes é bastante áspero. Baker afirma categoricamente 

que não se devem fornecer empréstimos antes dos países devedores promoverem os ajustes 

econômicos propostos:  

We cannot afford to repeat the mistakes of the past. Adjustment must continue. 
Adjustment programs must be agreed before additional funds are made available, 
and should be implemented as those funds are disbursed.346 

Assim, ter acesso a crédito internacional torna-se condicionado à adesão à práticas ortodoxas, 

algumas delas que nem os países industrializados adotavam. Qualquer tentativa de 

protecionismo ou isolacionismo seria reprimida pelo Fundo. 

Countries which are not prepared to undertake basic adjustments and work within 
the framework of the case-by-case debt strategy, cooperating with the international 
financial institutions, cannot expect to benefit from this three-point program. 
Additional lending will not occur. Efforts by any country to "go it alone" are likely 
to seriously damage its prospects for future growth.347  

Com esta posição, o Plano Baker parece querer impor uma política de livre mercado ao 

mundo, ainda que isto não fosse praticado pelo conjunto dos países industrializados. As 

normas para o escalão de baixo da economia mundial seriam rígidas. Para o escalão de cima, 

as regras pareciam ser outras. 

Atenuando o caráter do receituário, no melhor estilo “Money Doctors”, Baker ressalta que o 

plano proposto em 1985, assim como aqueles propostos em 1982 seriam individualizados 

para cada país. As estratégias seriam estudadas caso a caso, num entendimento de que as 

circunstâncias particulares de cada país são diferentes. Diferentes propostas para cada país 

faziam-se, portanto, necessárias.  

A flexibilidade, porém, seria restrita a metas, taxas e índices. A opção pelo mercado seria a 

única forma aceita para se obter os empréstimos. 

A proposta distingue os países endividados entre aqueles de renda média (com altos índices 

de dívida) e aqueles de renda baixa. 
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Na proposta, Baker prega que os países de renda média altamente endividados adotassem 

políticas macroeconômicas seguras, saudáveis348 e políticas de médio e longo prazo para o 

lado da oferta. Tudo para dar garantias ao investidor e viabilizar, assim, novos empréstimos e 

financiamentos.  

Em sua visão, não deve haver oposição entre políticas e capital privado. Ambas seriam 

complementares. “Policy and financing are not substitutes but essential complements”349. 

Desta lógica, podemos inferir que as recomendações tinham como intenção integrar o capital 

privado internacional às questões governamentais dos países em desenvolvimento. 

Não podemos, porém, afirmar que o Plano Baker era focado unicamente em garantir a 

segurança do fornecedor de empréstimos aos países endividados. Havia, claro, o discurso pelo 

saneamento estatal, o que possibilitaria o adequado pagamento das obrigações com os 

credores internacionais. Mas havia também uma preocupação em se elevar os investimentos 

diretos nas economias dos países em desenvolvimento. O crescimento é a única forma 

apontada para a saída da crise. Assim, além dos empréstimos estrangeiros, essenciais para dar 

liquidez a estas economias, Baker vê como essencial o aumento dos investimentos de capital 

estrangeiros diretamente nos países do, então chamado, terceiro mundo. 

Seu discurso diferenciava claramente estes dois tipos de capital. “There are essentially two 

kinds of capital inflows: loans and equity investments”350. 

Enquanto, para atrair empréstimos, o país deveria oferecer uma combinação atraente entre 

segurança e taxa de juros, para atrair investimentos diretos, necessário para a geração de 

empregos e elevação do produto, inovação e tecnologia, seriam necessárias reformas 

institucionais, que deveriam incluir351:  

- Aumento da dependência do setor privado e redução da dependência do governo, a fim de 

gerar emprego, produção e eficiência. 

- Reforma tributária, reforma trabalhista e desenvolvimento do mercado financeiro, a fim de 

se elevar a poupança e o investimento direto, tanto de origem nacional quanto estrangeira. A 
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elevação da poupança interna, aliás, é apontada como a pedra angular da política de 

desenvolvimento sustentado proposta por Baker. 

- Abertura econômica, liberalização do comércio e redução dos subsídios à exportação, de 

modo a elevar o fluxo de capitais e o investimento estrangeiro.   

Há uma preocupação especial com o desenvolvimento do mercado financeiro do país devedor. 

Desenvolver a confiabilidade deste mercado seria fundamental para frear a fuga de capitais, 

elevar a poupança interna (elevação de investimento, por consequência) e atrair poupança 

externa suplementar. 

As a practical matter, it is unrealistic to call upon the support of voluntary lending 
from abroad, whether public or private, when domestic funds are moving in the 
other direction. Capital flight must be reversed if there is to be any real prospect of 
additional funding, whether debt or equity. If a country's own citizens have no 
confidence in its economic system, how can others?352 

Desenvolver o mercado financeiro implicaria, além das mudanças institucionais citadas acima 

em políticas macroeconômicas favoráveis353:  

- Taxas de câmbio e juros orientadas para o mercado e políticas salariais e de preços para 

promover uma maior eficiência econômica, de modo a promover maior eficiência econômica 

e agilidade para a geração de empregos.  

- Política fiscal e monetária focada na redução da inflação e dos desequilíbrios internos, de 

modo a liberar recursos no setor privado. 

Tais medidas, ainda que voltadas ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do 

mercado interno dos países em desenvolvimento, tornando-os mais atraentes ao investimento 

estrangeiro, também objetivavam a redução do risco de default, visto o enfoque no 

crescimento do PIB. Há a preocupação com o crescimento econômico do país em 

desenvolvimento, mas também há, subentendida, a preocupação com a segurança dos 

credores internacionais. Assim, ainda que inserido numa proposta de desenvolvimento 

econômico, o foco na segurança do emprestador internacional, no pagamento das dívidas, 

permanece como uma constante e norteia todo o discurso. 
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O caráter da recomendação fica evidente no trecho em que Baker se refere ao papel das 

Instituições Financeiras Internacionais. Já foi citado que um dos três pilares do “Programa de 

Crescimento Sustentado” era o papel de líder e orientador do desenvolvimento que caberia ao 

FMI e a outros órgãos externos. Diante da necessidade das nações em desenvolvimento de 

capital para alavancar suas economias, novos empréstimos internacionais faziam-se 

constantemente necessários. O risco, porém, afastava os fornecedores de crédito. 

Tornar as economias endividadas atraentes para investimentos estrangeiros diretos (não 

somente para empréstimos), poderia ser entendido como uma solução para o problema no 

longo prazo. A urgência de solução para a crise da dívida, porém, fazia urgente a necessidade 

por novos empréstimos, o que significava novas dívidas.  

Baker ressalta que o FMI e o Banco Mundial não dispunham de capital suficiente para 

fornecer os empréstimos necessários a este propósito. Assim, o plano propõe que instituições 

do setor privado, Bancos de Desenvolvimento Multilateral e Bancos Regionais de 

Desenvolvimento forneçam os empréstimos e provenham o capital necessário ao crescimento 

econômico dos países em desenvolvimento.  

An approach which assumes that the IMF and The World Bank are the sole answer 
to debt problems is simply a nonstarter. For most developing countries other sources 
must play a more important role. These include private sector borrowing, increased 
export earnings, foreign equity investment, and repatriation of capital which has fled 
abroad. All these routes should be pursued.354 

Com esta posição, o FMI seria isento dos riscos envolvidos no fornecimento de empréstimos. 

Às instituições privadas e aos Bancos Multilaterais e desenvolvimento regional que 

ocupariam este lugar, seria dado como garantia para amenizar o risco o compromisso do FMI 

de desempenhar o papel de orientador, de dar “bons conselhos”, incentivando mudanças 

políticas nos países em desenvolvimento e catalisar os fluxos de capital. Somente economias 

com fundamentos “sólidos” deveriam receber estes empréstimos. Caberia ao FMI ajudar estes 

países a melhorar seus indicadores. 

Na avaliação de Baker, o programa de novos empréstimos necessitaria de US$ 20 Bilhões355 

nos três anos subseqüentes. Além disto, a melhoria prevista nas economias em 

desenvolvimento levaria aos órgãos financeiros internacionais a precisar de quantidades 
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crescentes de capital. Para o problema, o FMI propõe a cooperação da comunidade Bancária 

Internacional e o co-financiamento dos bancos. 

Ficava assim, um apelo à comunidade bancária internacional para fornecer os empréstimos 

aos países em desenvolvimento comprometidos com políticas de ajuste interno que os 

levariam à condição de solvência e promoveriam o desenvolvimento interno de suas 

economias.  

Ao conjunto de países devedores, porém, ficava a posição de que o FMI não forneceria novos 

empréstimos (estes deveriam ser buscados juntos a outras entidades internacionais), mas 

teriam, de igual forma, que se adaptar às regras impostas pelo Fundo Monetário Internacional, 

promovendo políticas de ajuste sob a tutela direta deste se quisessem ter acesso ao capital 

estrangeiro.  

A fala de Baker é concluída com a proposta específica para os países endividados de baixa 

renda. Baker propunha esforços especiais e conjuntos do FMI e do Banco Mundial, além dos 

Estados Unidos para ajudar estes países. Nada é falado sobre uma menor taxa de juros para o 

serviço da dívida destes países, mas o apelo por reformas políticas estruturais e políticas 

macroeconômicas voltadas ao mercado permanecem como recomendações fixas. 

Também para estes países, o FMI, o Banco Mundial e os Estados Unidos agiriam como 

conselheiros, como professores, ensinando quais as corretas medidas a serem seguidas. 

Haveria um desembolso neste caso (diferentemente do proposto aos países de renda média), 

no valor de US$ 2,7 bilhões do FMI e Banco Mundial e de US 1,7 bilhões para os Estados 

Unidos. Mas não há uma especificação sobre quais seriam estes esforços especiais além do 

desembolso e das recomendações. 

As propostas do Plano Baker resultaram bastante semelhantes às já feitas pelo FMI no âmbito 

da Abordagem Convencional para a Administração das Dívidas. Ainda que houvesse agora 

uma atenção maior ao crescimento das economias devedoras, o plano soara tímido aos olhos 

da comunidade internacional, que esperava uma ruptura na estratégia até então em voga. A 

Crise da Dívida não seria solucionada com estas palavras de Baker. Anos difíceis ainda 

aguardavam os países do Terceiro Mundo. Assunto que trataremos no próximo capítulo. 
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Capítulo 4: O Novo padrão 

 

Parece consenso que o Plano Baker não representou uma mudança de rumo no 

tratamento da crise das dívidas. Ao contrário, foi mais uma peça reforçando a postura firmada 

pelo FMI em 1982. A inovação apresentada, o aumento dos empréstimos de modo a reduzir as 

transferências líquidas dos países devedores, (criando uma folga na situação financeira, que, 

em tese, resultaria no aumento dos investimentos e crescimento econômico) mostrou-se 

meramente retórica. No Plano, o FMI não se propunha o papel de emprestador, cabendo ao 

capital privado executar o plano de elevação dos empréstimos aos países em 

desenvolvimento. Na verdade, porém, o crédito privado não voltou a correr rumo à América 

Latina que, em meio à escassez de recursos e aos altos juros ainda praticados no mercado 

internacional, passaria a recorrer à implantação de políticas heterodoxas, também mal 

sucedidas. 

Surpreende, assim, que, apenas 40 meses após o Plano Baker, com a insistência do 

FMI na postura disseminada após 1982, o Fundo tenha voltado atrás e proposto um plano 

substancialmente diferente do anterior, com redução real da dívida, e redução dos juros. O 

Plano Brady, divulgado em março de 1989, incorporava medidas que os países credores 

rechaçavam veementemente até então.  

Significativo ainda, ao nosso ver, foi a possibilidade histórica, aberta pelas propostas 

do Plano Brady, de se romper o “Pecado Original”, ainda que isto não represente, em si sua 

superação. O novo padrão para a administração das dívidas, surgido em 1989, transferia a 

securitização das dívidas aos países devedores, atividade não mais restrita aos bancos 

credores. Tal condição possibilitaria ao Brasil, por exemplo, a emissão de títulos em moeda 

local no mercado externo.  

O que teria levado a esta mudança nas recomendações do FMI num espaço de tempo 

tão curto?  

O presente capítulo objetiva relatar os principais acontecimentos que levaram à 

escalada do Plano Brady e suas consequências, alternando o relato com os desdobramentos 

das recomendações externas no âmbito da economia brasileira e da política interna no 

período. 

Procuraremos apresentar alguns fatos e análises que expliquem a mudança de postura 

do Fundo entre 1985 e 1989. Convém reforçar que, conforme vimos, o FMI assume na década 

de 1980 a indisfarçada função precípua de proteger o sistema financeiro internacional, e 
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assim, os bancos internacionais. A proteção da economia dos países membros aparece como 

um objetivo secundário naquele momento. Cabe indagar, portanto, se as propostas do Plano 

Brady, que incluíam a redução da dívida e dos juros e a securitização por parte dos países 

devedores, seriam, de fato, uma mudança de postura ou, no máximo, uma mudança de 

estratégia. Como fato concreto, temos que no final da década de 1980, abre-se um precedente 

para a quebra de um paradigma secular, o “Pecado Original”. O motivo para esta abertura ter 

surgido somente neste momento é outro aspecto que merece reflexões. Retomaremos esta 

linha de pensamento na conclusão. 

 

 

4.1 O Fracasso do Plano Baker e a Moratória Brasileira 

Como pudemos conferir na seção 3.5, o Plano Baker trazia como foco principal a 

preocupação com o crescimento econômico dos países devedores. Para tanto, haveria um 

aumento dos empréstimos fornecidos por entidades privadas, mediante a adoção de um 

conjunto de medidas de cunho liberalizantes e de austeridade. Ocorre que muitas das reformas 

liberalizantes nos países em desenvolvimento propostas por Baker não saíram do papel. A 

comunidade financeira internacional, por sua vez, ante a inércia dos países devedores, não se 

comportou como o esperado por Baker, e o volume de empréstimos não subiu conforme 

esperado nos anos seguintes. Para manter o serviço da dívida, os países da América Latina 

continuaram a fazer uso majoritariamente de seus próprios recursos, originados de suas 

exportações e de superávits nos gastos do governo, comprometendo a política de 

desenvolvimento interno e as importações necessárias para a expansão das indústrias. 

Incapacitadas de manter o fluxo da transferência de recursos ao exterior, e assoladas por altas 

taxas de inflação, alguns países buscam planos heterodoxos, como o caso do Brasil e da 

Argentina. As consequências não foram exitosas. 

O Plano Baker, mais do que uma mudança na estratégia, representou a insistência nela.  Sem 

novidades reais, a situação econômica latino-americana continuou a se deteriorar nos anos 

seguintes. O Brasil, em particular, experimenta um período de relativa autonomia em suas 

políticas econômicas. O resultado é uma crise inflacionária e uma Moratória em 1987.  
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4.1.1 A persistência da crise: o fracasso do Plano Baker 

No início da década de 1980, a estratégia de rolagem da dívida entrara em colapso. Com a alta 

dos juros e sem o fluxo constante de capital para financiar novos acordos, os países em 

desenvolvimento mostraram-se incapazes de cumprir o serviço das dívidas. A posição firmada 

pelo FMI em setembro de 1982, quando da Conferência de Toronto, refletia a posição da 

ortodoxia vigente, segundo a qual o problema da dívida era decorrente de uma escassez 

temporária de liquidez no mercado internacional. Tão logo a escassez fosse solucionada, os 

pagamentos das dívidas voltariam a ocorrer na forma tradicional, e seria retomada a estratégia 

de rolagem. Enquanto a situação externa não se normalizava, os países devedores deveriam, 

porém, efetuar seus pagamentos abrindo mão de suas receitas na balança comercial. Nesta 

estratégia, “entre outras condições, o FMI insistia na liberalização do comércio, impedindo, 

dessa forma, que os devedores planejassem o uso mais desejável de suas escassas divisas 

externas”356. 

É claro que a primeira tendência dos credores será não reconhecer a inviabilidade do 
pagamento pleno da dívida. Primeiro se diagnosticará o problema como transitório, 
de liquidez, de forma que uma combinação de financiamento e ajustamento, com 
ênfase para o ajustamento, resolveria o problema. Essa foi a primeira fase da 
estratégia dos credores em relação à dívida, a partir de 1982.357  

Tal percepção fora retomada na proposta de James A. Baker III na Reunião anual do FMI e do 

Banco Mundial em outubro de 1985. O novo Plano, porém, procurava introduzir uma 

amenidade à estratégia convencional, focando o crescimento econômico como condição 

básica para que os países endividados pudessem honrar seus compromissos. Nas palavras de 

Sandroni, “(...) o Plano Baker deslocava a ênfase do lado da demanda (estabilização) para o 

da oferta (crescimento)”358.  

O Plano foi bem recebido quando de seu lançamento, ainda que detalhes tenham ficado de 

fora. Dias após James A. Baker III apresentar sua proposta, o tesouro americano emitia uma 

lista complementado a fala oficial. Em seu discurso, o secretário do Tesouro Americano 

declarava que seu “Programa para o Crescimento Sustentado” era dirigida aos principais 

países devedores. Agora, o tesouro especificava que os beneficiários do plano seriam a 

                                                 
356 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 70. 
357 PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 33 e 34. 
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Bolívia, a Argentina, o Brasil, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Costa do Marfim, o México, 

o Marrocos, a Nigéria, o Peru, as Filipinas, o Uruguai, a Venezuela e a Iugoslávia359.  

A proposta foi amplamente elogiada360 por implicar numa mudança de ênfase. Centrar foco 

no crescimento econômico dos maiores países em desenvolvimento como forma de solucionar 

a crise era uma resposta atraente do FMI à austeridade pregada até então.  

Segundo o relatório anual do FMI de abril de 1986:  

Recognizing this, the Secretary of the U.S. Treasury, James A. Baker III, proposed 
at the Annual Meetings of the Fund and World Bank in Seoul a debt initiative 
designed to reinforce the debt strategy. This initiative was widely welcomed for its 
focus on moving to a higher growth path in which larger capital flows from both 
private and official sources could be justified by structural economic reforms that 
would permit faster growth of exports and output361. 

O modo como o Fundo propunha este crescimento, porém, era alvo de críticas. Para se 

promover o crescimento, deveria haver aumento do investimento. Com o capital excedente da 

balança comercial comprometido com o serviço da dívida, pouco restava aos países em 

desenvolvimento para investir de modo a promover o crescimento. Fazia-se, então, necessária 

a redução das transferências líquidas ao exterior. Jeffrey Sachs cita que duas eram as maneiras 

de se reduzir estas transferências aos países credores362. Uma seria a redução dos juros e do 

montante da dívida, outra seria o aumento dos empréstimos, criando um fluxo inverso de 

capital que reduziria a escassez de divisas dos países devedores. Reduzir as dívidas ou os 

juros era algo impensável para o FMI naquele momento. A doutrina do FMI na década de 

1980 percebia a redução dos juros ou do montante da dívida como uma premiação ao 

devedor, à inadimplência.  

Dado que a redução do serviço das dívidas era algo não cogitado, o capital excedente a ficar 

disponível para os investimentos necessários deveria vir de outras fontes, no caso, o aumento 

dos empréstimos internacionais.   

In support of this goal, commercial and multilateral development banks were asked 
to provide additional lending in 1986—88 and the debtor countries were asked to 
introduce or to strengthen policies that would promote growth oriented 
adjustment.363 
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Reduzir as transferências líquidas era percebida como uma boa alternativa à crise da dívida. O 

problema é que o FMI, no momento do lançamento do plano, calava-se sobre a própria 

possibilidade de fornecer os empréstimos e também não estabelecia um plano claro para que o 

capital privado fosse incentivado a procurar o grupo dos países contemplados pelo plano: 

Aqueles que defendiam a tese do “problema de liquidez” criticavam o plano porque 
ele não oferecia uma solução financeira adequada e porque silenciava sobre o papel 
que os maiores emprestadores, como o FMI e as agências bilaterais de crédito às 
exportações, deveriam ter. Mas, na verdade, os problemas eram mais agudos, pois o 
plano não oferecia uma estimativa das necessidades de financiamento externo do 
conjunto dos quinze países, nem esclarecia como faria com que a comunidade 
financeira internacional liberasse os recursos previstos.364   

Em abril de 1986, no relatório anual, o FMI deixa mais claro o papel de cada órgão no plano. 

Novamente, se cala quanto à própria possibilidade enquanto emprestador, mas define um 

acréscimo nos aportes advindos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. De fato, o grosso do capital para os empréstimos deveria vir dos bancos 

privados internacionais: 

In response to these difficulties, the U.S. Secretary of the Treasury, James A. Baker 
III, launched an initiative at the Annual Meetings of the World Bank and the Fund in 
October 1985 to reinforce the debt strategy. The initiative stressed the continued 
validity of the case-by-case approach and emphasized three mutually supporting 
elements. First, debtor countries needed to implement macroeconomic and structural 
policies designed to promote growth, to encourage external adjustment, and to 
reduce inflation. Second, the Fund should continue to play a central role in 
managing the debt problem, while the role of multilateral development banks and, in 
particular, the World Bank, should be enhanced by increased and more effective 
structural adjustment lending. It was suggested that annual disbursements from the 
World Bank and the Inter-American Development Bank to principal debtor 
countries should, over the period 1986-88, rise by about 50 percent from the 
projected rate of $6 billion a year. The World Bank's role in stimulating private 
lending to developing countries would also be enhanced, while the operations of 
both the Multilateral Investment Guarantee Agency and the International Finance 
Corporation would assist in attracting non-debt-creating capital flows to these 
countries. Third, additional net lending from commercial bank sources was needed 
to underpin sound economic policies. On the basis of an indicative group of 15 
heavily indebted countries, a figure of $20 billion for such new lending was 
suggested for the period 1986—88, which would represent an increase of 2 1/2-3 
percent a year in outstanding commercial bank claims. (This list of countries was not 
intended to be exhaustive, and the figure of 2 1/2-3 percent per annum was not to be 
regarded as an entitlement for countries, nor as a maximum for creditors.) In 
addition to the provision of net new loans to the group of 15 countries, it was 
expected that banks would continue to provide, on a spontaneous basis, adequate net 
new lending to countries receiving bank financing, provided that these countries 
maintained sound policies. It was also expected that banks would consider lending 
to other developing countries experiencing debt-servicing problems that might 
require relatively small amounts of commercial bank financing under adjustment 
programs supported by the Fund and the Bank.365 
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O Plano ainda criaria outros problemas. A crise de liquidez, conforme o diagnóstico original 

de 1982, e mantido em 1985, seria solucionada com novos empréstimos, o que, por si só, 

ampliavam o risco de solvência dos países devedores.  Em outras palavras, se os países 

necessitavam de uma redução de suas dívidas, o FMI oferecia como solução a expansão 

destas. Na outra ponta, também para os credores, o plano apresentava riscos: convocados a 

ampliar seus empréstimos, os bancos privados internacionais estariam aumentando suas 

exposições em países com ainda maiores riscos de default. 

Para incentivar os empréstimos, uma lista de condicionalidades fora proposta aos países 

devedores, contendo, em geral, novas medidas de austeridade, definidas como reformas 

estruturais, similares às sugeridas nos anos de 1983 e 1984, isto é: controle de inflação via 

aperto fiscal e redução dos gastos, câmbio desvalorizado e abertura econômica, fim dos 

subsídios e da intervenção estatal. Ocorre que as economias em desenvolvimento já haviam se 

mostrado estranguladas nos anos anteriores e a situação não se alterara no momento do Plano 

Baker. Incapazes de continuar a cumprir esta agenda, muitos dos países abandonam os 

programas propostos, ou simplesmente ignoraram as sugestões do FMI, o que afastava em 

definitivo novos empréstimos. Como consequência, o capital privado não correu para os 

países em desenvolvimento e o que se viu foi a rápida deterioração da situação econômica 

destes nos três anos subsequentes ao Plano Baker: a inflação aumentou, a renda per capita 

declinou ou estagnou e os investimentos minguaram366.  

No relatório anual do FMI, lançado em abril de 1987, é registrado este momento difícil nas 

economias dos países em desenvolvimento: 

 

Monetary and credit policies in the developing countries have continued to be 
directed at dampening inflationary pressures. The sharp deceleration in the growth 
of broad money for all developing countries in 1986 largely reflected the reductions 
achieved in a small group of high-inflation countries (including Argentina, Bolivia, 
Brazil, and Israel) as a result of wide-ranging anti-inflationary measures. The 
reduced overall availability of domestic credit continued to impinge heavily on the 
private sector as the cessation of net private international lending to developing 
countries and a desire in many cases to limit recourse to external borrowing 
compelled governments to rely increasingly on domestic sources of borrowing for 
meeting their financing needs.367 

A crise da América Latina a esta altura, agravando mais ainda o quadro, se refletia nos 

Estados Unidos. Antes mesmo do Plano Baker, seguindo a estratégia adotada desde 1982, os 
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países da América Latina, para cumprir os serviços da dívida, precisaram reduzir os gastos e 

aumentar as receitas. O “remédio” de desvalorizar a moeda, sugerido pelo próprio FMI, 

afetara a capacidade de importação destes países. Com o freio nas importações dos países 

latino-americanos, os EUA, grandes exportadores para o subcontinente, viram suas 

exportações caírem368. Pior, viram as importações de produtos originários do subcontinente 

aumentarem (produtos mais baratos). Junte-se isto à política de Reagan de liberalização 

econômica, e temos um quadro de desmonte das fábricas nos EUA e desemprego estrutural 

crescente na economia central do Sistema Mundial em meados da década de 1980 369. 

Os esforços para se elevar o crédito aos países em desenvolvimento pareciam ser em vão, 

assim como também era em vão qualquer esforço para se contemplar as sugestões do FMI nos 

países devedores. Bresser Pereira, num texto de 1988370 questiona a estratégia do Plano Baker 

ainda por um outro viés. O Plano implicava em garantir o pagamento aos bancos credores, 

ainda que reduzindo o montante da transferência líquida através da obtenção de mais 

empréstimos captados no mercado internacional. O Fundo reafirmava, assim, seu 

compromisso para com os bancos credores, ao mesmo tempo em que parecia querer garantir o 

crescimento dos países em desenvolvimento. Neste contexto, Bresser questiona se esta 

política de pagamento dos juros das dívidas seria compatível com o crescimento econômico e 

estabilidade de preços dos países em desenvolvimento.  

Àquela altura, com a estratégia convencional em andamento já há mais de cinco anos, e com o 

Plano Baker na ordem do dia, a pergunta básica feita por Bresser Pereira soava como 

inoportuna aos bancos credores (internos ou externos), mas bastante oportuna para os 

governos dos países endividados. 

Para os bancos credores, a resposta precisaria ser “sim”, ou seja, seria plenamente possível 

conciliar o pagamento da dívida e o crescimento econômico com estabilidade de preços. Esta 

era a premissa das políticas propostas desde 1982 e a crença em sua efetividade não deveria 

ser contestada. Nesta crença, os problemas econômicos vivenciados pelos países devedores 

eram atribuídos a dificuldades e falhas na condução de suas políticas econômicas.  

Para os países devedores, no entanto, se a resposta for “não” (ou seja, é impossível conciliar 

crescimento e estabilidade de preços com o serviço da dívida), então o pagamento da dívida 
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seria a causa em si da crise, e sua execução impediria o crescimento e a sustentação dos 

pagamentos. Nestes casos, a única maneira de pagar a dívida seria modificar as regras a fim 

de garantir um crescimento que possibilitasse o pagamento da dívida. 

A experiência dos países em desenvolvimento entre 1982 e 1985, segundo o autor, mostram 

que a resposta à pergunta seria “não”. Para Pereira, seria impossível conciliar o pagamento 

dos juros das dívidas com um crescimento econômico com estabilidade de preços. A 

estratégia convencional, pejorativamente chamada “muddling through” fracassara, e o Plano 

Baker não oferecia uma alternativa consistente à estratégia:  

De fato, o Plano Baker não alterou o princípio básico da estratégia muddling 
through: ‘não há incompatibilidade entre crescimento, estabilidade de preços e 
pagamento da dívida’. Acrescenta apenas que os países devedores precisam de 
reformas estruturais, além de programas de austeridade que cortem o déficit público 
e garantam uma taxa de câmbio realista.371  

Na visão de Bresser Pereira, assim, a estratégia do Plano Baker nascera equivocada e, 

portanto, fadada ao fracasso, já experimentado em anos anteriores. Em consonância com 

Bresser Pereira, Shafiqul Islam, conselheiro para finanças internacionais do Council on 

Foreign Relations (EUA), expressa suas considerações em um texto escrito em outubro de 

1988. Em sua opinião: 

O problema-chave com a estratégia oficial para o gerenciamento da dívida é que ela 
se baseia numa premissa fundamentalmente falsa. A pressuposição é que se os 
países devedores ajustarem suas políticas, e os bancos e credores oficiais fornecerem 
dinheiro novo, esses países podem retomar novamente o crescimento econômico e 
assim obter acesso a empréstimos voluntários privados. Sob essa ótica, enquanto 
alguns empréstimos concessionais possam ser úteis, qualquer forma de alívio da 
dívida será contraproducente, pois estará recompensando más políticas e impondo 
danos de longo prazo à credibilidade dos devedores. (…) O problema principal com 
essa estratégia é que ela requer que os devedores aumentem seus encargos da dívida, 
já intoleravelmente pesados, para níveis ainda mais altos e transfiram somas maciças 
de seus escassos recursos internos ano após ano para servir empréstimos que não 
estão gerando renda nova. Em outras palavras, exige-se que os devedores 
sacrifiquem o consumo e o investimento corrente (e assim a capacidade futura para 
alimentar novas dívidas), e acrescente ao débito pendente a ser servido dívidas 
velhas que já se tornaram rançosas.372  

A receita para o fracasso do Plano Baker é apresentada por Bresser Pereira numa sequencia 

linear lógica. Como as dívidas eram muito altas, haveria a necessidade de se exportar muito 

para se obter recursos para se pagar os juros. Tal receita no mercado externo, para ser obtida, 

implicaria, conforme as recomendações do FMI na redução das importações, através da 

desvalorização do câmbio. Sem a importação, a capacidade de investimento na produtividade 

                                                 
371  PEREIRA, “Uma estratégia alternativa para negociar a dívida externa”, 1989, p. 221. 
372  ISLAM, “Rompendo o impasse da dívida internacional”, 1989, p. 102. 



 

 
181 

estava comprometida (a importação de máquinas e tecnologia fora suspensa). A moeda 

desvalorizada implicava numa benéfica redução dos gastos para pagar a dívida, porém 

implicava da elevação dos juros para conter a inflação. Os juros altos, por sua vez, resultariam 

numa política recessiva que impediria o crescimento373. Neste cenário, novos empréstimos, 

mais do que impulsionar o crescimento, apenas elevariam a dívida. A solução para o 

problema, para Bresser Pereira, passaria por uma redução real dos juros ou da dívida. 

De fato, o plano mal chegou a entrar em vigor, talvez por se verificar a pouca efetividade de 

suas etapas. O que se viu, no período posterior ao Plano Baker, foi os bancos privados 

internacionais relutantes em emprestar dinheiro aos já muito endividados países em 

desenvolvimento, que se mostravam ainda incapazes de adotar as boas práticas aconselhadas. 

Quanto ao FMI, isento de fornecer novos empréstimos, torna-se um absorvedor líquido de 

recursos provenientes do serviço dos empréstimos fornecidos aos países devedores nos anos 

anteriores374. Mais do que elevar o fluxo de capitais para os países em desenvolvimento, o 

período viu a América Latina enviando capital às economias centrais. 

Em seu texto “O Futuro da Crise das Dívidas na América Latina”, de agosto de 1988, Sachs 

evidenciava a redução dos empréstimos estrangeiros para os países da América Latina, ao 

contrário do previsto em 1985. O plano Baker fracassava: 

Um dos objetivos do Plano Baker era convencer os bancos a manter um aumento 
constante nos empréstimos à América Latina. Esta estratégia não está dando certo. O 
total a receber dos bancos comerciais americanos na América Latina está baixando, 
não aumentando, em anos recentes.375  

Em fevereiro de 1987, novos eventos obstaculizariam o desempenho do Plano Baker. Com a 

economia em crise após um Plano Heterodoxo mal sucedido em 1986, o Brasil, o maior dos 

países devedores, declarava a suspensão unilateral dos pagamentos de sua dívida. A moratória 

brasileira, seguida por diversos países latino-americanos, colocava em risco todo o sistema 

financeiro internacional, exposto ainda às dívidas do terceiro mundo. Em maio do mesmo 

ano, ocorria outro evento de fortes proporções: o Citibank, tendo em vista sua ainda elevada 

exposição a países altamente endividados e em risco de calote, decide formar reservas de US$ 

3 bilhões, retirando esta quantia do mercado. Novos empréstimos não seriam fornecidos e os 
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títulos lastreados nas dívidas dos países em desenvolvimento, veriam seus valores despencar 

no mercado secundário376. 

Os eventos do primeiro semestre de 1987 evidenciavam que os fatos não ocorriam conforme o 

esperado. Naquele momento, segundo Paulo Nogueira Batista, já era evidente que o Plano 

Baker havia sido um fracasso, e este se dava à perpetuação das condições da estratégia 

anterior, oriunda de 1982, também pejorativamente chamada “muddling through”: “A 

situação apontava o esgotamento da estratégia inicial, de, ou seja, de "empurrar com a 

barriga."377 

Em setembro de 1987, no encontro anual do Fundo Monetário Internacional, realizado em 

Washington, ficou claro até para a comitiva americana que a estratégia muddling through 

havia fracassado. Neste momento, o secretário James A. Baker III expõe uma revisão. É 

oficializado, então, um conjunto de propostas que receberia o nome de “Estratégia Menu”. 

Esta nova estratégia havia sido divulgada já no mês de abril do mesmo ano, tendo, inclusive, 

sido usada em negociações com a Argentina, no mês de agosto378.  

Segundo Shafiqul Islam, associado sênior do Conselho de Relações Exteriores dos Estados 

Unidos, a nova estratégia consistia num conjunto de propostas visando a reestruturação de 

velhas dívidas para o fornecimento de novos empréstimos, sendo este dinheiro novo oriundo 

de um verdadeiro “Menu de Opções” oferecido por bancos comerciais privados. Compunham 

este “Menu” uma série de opções como o fornecimento de crédito bancário para projetos,  

conversão  da dívida em capital de risco ou até pagamentos em moeda local.  Este último item 

é particularmente caro a este trabalho, uma vez que, ao possibilitar o pagamento em moeda 

local, os bancos comerciais privados abriam a possibilidade histórica de se romper com o 

“Pecado Original”. 

Nas palavras de Islam:  

Esta estratégia encerra (no sentido de conter) a idéia de que em adição ao 
empréstimo de balanço de pagamento, ‘plano baunilha’, os bancos comerciais 
forneceriam financiamento aos países devedores e reestruturariam suas 
reivindicações de várias formas. O menu de opções inclui créditos comerciais e 
empréstimos para projetos (fundos para firmas do setor privados através de 
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empréstimos do balanço de pagamentos para os governos), conversão dívida/capital 
de risco, pagamentos em moeda local, etc.379  

A “Estratégia Menu”, porém, também não teria vida longa, e igualmente não resultaria num 

acréscimo nos aportes de empréstimos destinados aos países em desenvolvimento. Sua 

aplicação foi mínima, mas vale como evidência de que a crise caminhava para uma situação 

insustentável. A crise dos anos 1980 representa um verdadeiro “stress test” para o sistema 

financeiro internacional nos moldes de então. Uma crise tão grave que se levantava já a 

hipótese de se flexibilizar a cláusula da obrigatoriedade do pagamento dos empréstimos em 

moeda estrangeira. Não surpreende que a iniciativa tenha partido de bancos privados, e não de 

um órgão oficial. 

De todo modo, a “Estratégia Menu” não durou. Como já vimos, na opinião de Pereira e de 

Sachs, o fornecimento de novos empréstimos (ainda o cerne da nova estratégia), naquele 

momento, não era percebido como uma solução real para a crise. O problema da dívida dos 

países do terceiro mundo demandava uma solução mais ousada, como a redução dos juros 

embutidos. De fato, ainda em setembro de 1987, durante a reunião anual do FMI, o Brasil, 

representado pelo então Ministro da Fazenda Bresser Pereira, propõe a redução dos juros 

como solução para a crise das dívidas. A recusa do FMI foi imediata, optando pela “Estratégia 

Menu”. Retomaremos este tema na próxima seção. Por hora, podemos dizer que a nova 

estratégia não incentivou novos aportes.  

Cabe aqui uma reflexão sobre a recusa do FMI à proposta de redução da dívida ou dos juros 

em setembro de 1987. Além da percepção de que uma eventual redução da dívida seria algo 

como premiar o mal pagador, incorrendo até em perda de credibilidade para todos os 

envolvidos, a alegação de James A. Baker III para a recusa era que isto implicaria em perdas 

para os contribuintes americanos.  

Nesta linha de pensamento, os países do terceiro mundo contraíam dívidas de países 

desenvolvidos (instituições oficiais) e de bancos comerciais. Em essência, o capital das 

instituições oficiais é oriundo dos contribuintes, assim, é a eles a quem os países da América 

Latina deviam. Ocorre que a política dos Estados Unidos, assim como do FMI, era claramente 

direcionada para proteger os bancos comerciais de eventuais perdas, sendo que um colapso 

bancário colocaria em risco toda a sociedade. Como a redução dos pagamentos dos países da 

América Latina implicaria numa redução das receitas bancárias, o governo dos Estados 
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Unidos iria assumir o risco e, para proteger os bancos, arcar com o prejuízo. Ou seja, nesta 

visão, as perdas recairiam sobre as instituições oficiais – ou sobre os contribuintes, como 

preferir. Daí o zelo em insistir no pagamento integral das dívidas, objetivando, acima de tudo, 

proteger o capital do contribuinte. 

Segundo Sachs380, no entanto, esta visão seria, na verdade, errônea (para não dizer 

demagógica). Para o autor, a linha dura americana colocava em risco o capital dos 

contribuintes, e não o contrário. Ao exigir o pagamento total das dívidas, o FMI garantiria que 

os bancos recebessem o capital integral, porém os credores oficiais receberiam menos 

proteção, ou seja, os contribuintes veriam seus investimentos (os empréstimos fornecidos ao 

terceiro mundo) com elevado risco de retorno. Também para Sachs, se os EUA aceitassem a 

redução dos juros, parte das perdas seria incorporada pelos bancos comerciais, reduzindo a 

exposição ao risco do capital dos contribuintes e protegendo, assim, o capital destes.  

Sachs não estava sozinho nesta opinião. O autor relata que, já em 1986, um senador 

americano, de nome Bill Bradley, fizera uma proposta na mesma direção. Segundo Payer381, o 

impulsor da proposta de Bradley não era só a proteção do dinheiro do contribuinte dos 

Estados Unidos, mas também a defesa do emprego do trabalhador norte-americano, ameaçado 

que estava naquele momento diante do aumento da importação dos produtos da América 

Latina, barateados pela política de câmbio desvalorizado proposta pelo próprio FMI, e pela 

perda de mercados no subcontinente, incapacitado de importar em virtude da mesma política 

de câmbio desvalorizado. 

A proposta de Bradley, ainda que por vias distintas: a redução das dívidas dos países da 

América Latina: 

O plano Bradley contestou os mitos do Plano Baker e, pela primeira vez, incorporou 
ao discurso vigente o fato de que a solução da crise da dívida passava 
necessariamente por uma redução da dívida e o reconhecimento de perdas. Era, 
contudo, tão imperialista quando o Plano Baker ao assumir que os Estados Unidos 
tinham o direito de impor condições – principalmente concessões comerciais que 
abrissem os mercados dos devedores para exportações americanas – em troca de 
uma perdão limitados e caso a caso da dívida.382  

Em dezembro de 1987, uma nova opção surge por parte de agentes privados: “o México e o 

Morgan Guaranty Trust Co. concordaram em leiloar parte da dívida mexicana com um 
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desconto, apropriando-se do desconto que, naquele momento, era praticado no mercado 

secundário sobre os títulos das dívidas das nações em desenvolvimento. O Tesouro norte-

americano saudou a ideia, assim decretando a falência do Plano Baker”383. O acordo 

mexicano não acabaria em êxito, mas sua iniciativa simbolizava o fim de uma era. 

Novamente, nas palavras de Islam: 

O Tesouro americano e o governo mexicano anunciaram em conjunto um plano para 
alívio da dívida, no qual os bancos podem trocar, por um valor inferior ao de face, 
alguns de seus empréstimos de longo prazo para o setor público mexicano por novos 
títulos mexicanos de longo prazo, com o principal garantido pelo compra de novos 
títulos do Tesouro americano pelo México.384  

Por que fracassou a estratégia de empurrar com a barriga, Plano Baker e Estratégia Menu 

inclusos? Na visão de Bresser Pereira385, uma sucessão de fatores teria contribuído para este 

quadro, dentre os já citados: 

a) a renda per capita dos países devedores estava estagnada desde 1980 em virtude dos 

programas de transferência de renda, com queda nos quatro primeiros anos. 

b) A capacidade de pagamento dos países devedores não melhorou ao longo da década de 

1980 – piorou até, com o crescimento das exportações de produtos com cada vez 

menos valor agregado. Segundo Pereira: 

O objetivo básico do programa de ajustamento era aumentar essa capacidade através 
do aumento de exportações e redução de importações, porém estas foram reduzidas 
não somente em detrimento do consumo, mas principalmente devido à redução de 
investimentos, de modo que a capacidade de exportação dos países devedores, que 
depende da manutenção da taxa de investimentos, não melhorou; pelo contrário, 
piorou.386  

c) Deterioração da capacidade de pagamento dos países devedores – perceptível quando 

se analisa o índice dívida / exportações. Nos anos 1970, o consenso era de que este 

índice não deveria ultrapassar o valor 2. Em 1982 chegou a 2,6 para os dez maiores 

devedores. Em 1987, chegou a 3,8. O Brasil viu seu índice saltar de 3,4 em 1982 para 

4,7 em 1987. 

d) Número crescente de países começou a recorrer a moratórias parciais ou totais dos 

juros, somente na América Latina, em 1987, nove países adotaram o expediente. 
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e) O surgimento de um desconto que chegou a 50 % do valor dos títulos das dívidas nos 

mercados financeiros internacionais. 

f) Os bancos credores tiveram o valor de suas ações reduzido em virtude do desconto 

praticado sobre os títulos das dívidas. 

g) Os mecanismos de auto-proteção dos bancos privados internacionais levaram ao 

colapso dos empréstimos. “Seguindo o movimento do CITIBANK, os bancos 

americanos e ingleses começaram a fazer em 1987 o que os bancos europeus vem 

fazendo desde 1983: criar reservas contra risco soberano.”387  

Os itens 5 e 6 citados acima seriam cruciais para os desdobramentos da crise a partir de 1988. 

Retomaremos ao tema mais à frente. Ao final de 1987, se tinha que o fracasso do Plano Baker 

e da Estratégia Menu trazia uma série de desafios sobre como encarar a crise das dívidas. A 

percepção de que a postura do FMI estivera equivocada desde o início do processo ganha 

corpo a partir dos desdobramentos deste ano. Em 1988, Shafiqul Islam já demonstrava 

perceber que a estratégia refletia outra época e que o diagnóstico do FMI estivera equivocado: 

A estratégia atual para o gerenciamento da dívida constitui também um grande 
engano dos anos 70: ela empurra ainda mais os bancos comerciais privados ao 
negócio de fornecimento de propósito geral, qual seja: empréstimos de balanço de 
pagamentos aos governos soberanos. Esta forma de empréstimos tem sido em parte 
responsável pelos superempréstimos por parte dos países (e superempréstimos por 
parte dos bancos), e tem prolongado a crise da dívida.388  

Se a estratégia estava equivocada, porque fora defendida com tanta ênfase pelo FMI? Islam,  

associado sênior do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, chega a radicalizar 

em sua opinião: 

Ao contrário das reivindicações de seus proponentes, a estratégia oficial para o 
gerenciamento da dívida não é promover crescimento e credibilidade, mas aniquilá-
los.389  

Já foi dito que a função do FMI não seria a de proteger a economia de seus países membros, 

mas de proteger o sistema financeiro internacional. Assim, a prioridade não seria garantir a 

recuperação das economias em desenvolvimento, assoladas pela crise das dívidas, mas 

garantir o pagamento destas a fim de proteger o sistema como um todo.  Islam, nesta linha, vê 
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na postura do Fundo, interesses globais, indiferentes à condição das populações residentes nos 

países endividados. Para sustentar esta ideia, Islam retoma quatro argumentos: 

Nos países em desenvolvimento da América Latina, “o crescimento econômico e o 

investimento têm sofrido perversamente e a inflação tem se elevado a níveis 

extraordinários”390, além disto, a renda per capita dos países da América Latina tem 

caído ano após ano, com exceção de 1984, com renda, emprego e investimentos 

deprimidos. 

− O volume de capital direcionado para o serviço da dívida reduzia a poupança, reduzia 

investimento e retardava a restauração do crescimento econômico, corroendo assim a 

credibilidade dos países endividados e sua capacidade de pagamentos futuros das 

dívidas.391 

− Ainda que os países estivessem realizando os pagamentos às custas de suas receitas 

com exportações, os empréstimos que ainda ocorriam e as elevadas taxas de juros 

perpetuavam o aumento do valor do serviço das dívidas. Para Islam, “a estratégia atual 

tem falhado na tentativa de estancar o aumento do encargo da dívida.”392 

− A crise da dívida também trazia instabilidade política e econômica aos países 

devedores, prejudicando a adoção de reformas: 

A pendência da dívida está complicando a tarefa da reforma política contribuindo 
para a instabilidade da política macroeconômica. Por exemplo, os pagamentos de 
juros sobre dívidas externas são a maior fonte de grandes déficits orçamentários. 
Como a austeridade fiscal é perseguida pelo corte das despesas governamentais sem 
juros, a economia caiu bruscamente, causando uma diminuição das receitas e 
frustrando o objetivo de redução do déficit.393  

Convém lembrar que as reformas na área política e econômica eram partes essenciais nos 

programas propostos pelo FMI. Assim, segundo Islam, ocorria um círculo vicioso: o FMI 

pedia austeridade e reformas, mas a austeridade gerava uma crise que impedia as reformas e 

sem as reformas não haveria crescimento nem mudanças. 

Assim, a estratégia, que nascera de um diagnóstico equivocado, não teria como ser bem 

sucedida,e contribuía para um estado de caos e constante agravamento da economia das 
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nações endividadas. Os eventos de 1987 (moratória brasileira, decisão do Citibank em gerar 

reservas como forma de proteção à sua exposição aos países com grandes dívidas, e o fracasso 

da Estratégia Menu) apenas corroboravam para a necessidade de se repensar a estratégia de 

um modo global. O acordo do México em dezembro de 1987 é deste contexto. 

Por mais que a proposta do Morgan Guaranty Trust para a dívida mexicana não chegava ao 

ponto de especificar a possibilidade de se efetuar o pagamento das dívidas em moeda local, 

seu acordo significava um importante avanço em relação ao Plano Baker: a redução das 

transferências líquidas não se daria mais através de novos e maiores empréstimos, mas através 

da redução real da dívida externa. Este fator sepultava de vez a estratégia convencional de 

administração da dívida. Abria-se um novo caminho.  

Convém ressaltar que o alívio da dívida como estratégia não era novidade internacional em 

1987. Segundo Islam, sob a liderança de Nigel Lawson, ministro das Finanças da Grã 

Bretanha, e do Banco Mundial, alguns governos credores já estavam facilitando o encargo da 

dívida para alguns países devedores394. Mas até então, somente países de renda baixa, como 

os da África Subsaariana recebiam esta possibilidade. Na América Latina, países menores, 

com baixa renda, já haviam suspendido o pagamento de seus encargos e a Bolívia havia 

conseguido, inclusive, um acordo pelo alívio da dívida em 1985. Países de renda média e 

grandes devedores (Brasil, Argentina e México), no entanto, permaneciam presos à 

inflexibilidade do FMI e dos EUA. Daí ser tão simbólico o acordo mexicano de dezembro de 

1987.  

O que é significativo sobre esse plano não é o fato de que a economia de juros por 
parte do México será menor, mas sim que isto representa uma quebra fundamental 
da posição oficial americana passada, que tem consistentemente se recusado a 
reconhecer qualquer necessidade de alívio da dívida, mas de fato participando 
ativamente de tal plano.395  

A proposta do Morgan Guaranty Trust causou grande impacto no mercado. O Bank of Boston 

e o American Express Company seguiram o mesmo caminho e “anunciaram publicamente o 

cancelamento em suas posições na América Latina”396.  

O Bank of Boston, ainda em dezembro, tornou público que estava cancelando US$ 200 

milhões dos US$1 bilhão que havia emprestado para os países da América Latina. No mês 
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seguinte, em janeiro de 1988, a American Express company seguiu o mesmo caminho e 

anunciou que havia cancelado todos os seus empréstimos (estimados em US$ 62 milhões) 

para companhias privadas na América Latina397.  

O novo movimento mostrava que os bancos credores estavam reduzindo as dívidas dos países 

da América Latina. Mais que uma atitude filantropa, a decisão dos bancos espelhava o que 

ocorria no mercado secundário de títulos lastrados nas dívidas da América Latina.  

Desde a moratória brasileira, seguida por diversos países devedores, os títulos lastrados nas 

dívidas encalharam no mercado secundário.  O resultado foi uma contínua perda considerável 

de seu valor. Segundo Islam, nos idos de 1988, “as dívidas bancárias dos três maiores 

devedores menos desenvolvidos – Brasil, México e Argentina – estão agora sendo vendidas 

com um deságio de cinquenta por cento”398.  

Os bancos estavam expostos a estes títulos. Se o mercado praticava um desconto sobre estes, 

logo o balancete dos bancos deveria refletia o valor do mercado. A ação do Morgan Guaranty 

Trust, do Bank of Boston e da American Express apenas mostrava que os bancos 

incorporaram as perdas dos valores dos títulos aos seus patrimônios – ou seja, passavam a 

contabilizar as perdas nas dívidas.  

Estes três bancos davam um sinal claro ao mundo naquele momento. A exposição aos títulos 

das dívidas já não era tão elevada a ponto de comprometer a saúde de suas finanças. O 

cancelamento do valor (parcial ou total) das dívidas era algo que não ocorrera antes devido ao 

alto grau de exposição dos bancos a estas dívidas no início da década de 1980. Um calote ou 

uma redução da dívida naquele momento poderia quebrar o sistema internacional, pelo menos 

este era o diagnóstico no momento. Já em 1987 e 1988, a exposição dos bancos a estes papéis 

seria substancialmente menor. Sete anos de empréstimos reduzidos e de pagamentos das 

parcelas das dívidas havia reduzido a exposição dos bancos às dívidas a um nível que o calote 

já podia ser absorvido sem comprometer a saúde bancária, se não de todos, ao menos destes 

três bancos. 

O FMI mantinha sua posição de proteger o capital bancário, daí insistir para o pagamento das 

dívidas como um todo, e rechaçar a redução dos juros ou do valor da dívida. Quando um 

banco como o Morgan Guaranty Trust toma a iniciativa de reduzir a dívida, era dado um sinal 
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claro ao mercado. O ano de 1988 se iniciava com novos desafios. O alívio aos países 

devedores agora já não parecia algo impossível. 

4.1.2 Colapso Econômico do Brasil e Moratória 

No plano brasileiro, “fracasso” também era um termo recorrente. Após ver mal sucedida uma 

nova tentativa de acordo com o FMI em agosto de 1985, o Ministro da Fazenda, Francisco 

Dornelles, cai. Em setembro, Dílson Funaro assume o posto. 

Monica Baer divide a gestão Funaro no Ministério da Fazenda em duas fases. Na primeira 

fase, que dura de setembro de 1985 a meados de 1986, Funaro preocupou-se em tranqüilizar 

os credores internacionais de que o Brasil cumpriria seus compromissos. Concomitantemente, 

porém, na Reunião anual do FMI e do Banco Mundial, em Seul (outubro de 1985 – a reunião 

em que foi proposto o Plano Baker), “Funaro assumiu uma posição de liderança no grupo dos 

países endividados, defendendo o esgotamento do processo dos ajustes recessivos”399.  

Na estratégia de acalmar os credores, o novo ministro adotara como palavra de ordem a 

“sustentação do crescimento”, postura compatível com as normas propostas pelo FMI na 

reunião de outubro daquele ano. No primeiro momento, Funaro foi bastante cauteloso no 

tratamento com o Fundo, embora sua percepção no momento era de que o Brasil precisava de 

um maior grau de autonomia na formulação da política econômica para sustentar um maior 

crescimento.  

Um ponto de inflexão surge quando um novo pacote tributário foi divulgado pelo governo 

brasileiro no final de novembro. Diante das críticas de que novamente o Brasil alinhava-se ao 

programa de ajustes austeros do FMI, Funaro pode posicionar-se mais claramente “agora 

explicitando a não sujeição da economia brasileira à supervisão do FMI”400. A partir deste 

momento, o caminho de Funaro para elaborar políticas com autonomia foi, até certo ponto, 

facilitado, tanto pelo governo quanto pelos credores: 

Do lado dos credores, por sua vez, também houve certa ‘tolerância’ para dar ao 
novo ministro chances para retomar o controle sobre a gestão da política 
econômica, já que as medidas tributárias, a separação do Banco do Brasil do Banco 
Central e a secretaria do Tesouro eram sinalizações concretas nesse sentido. Além 
disso, não se deve esquecer que se havia passado por uma experiência dura e muito 
desmoralizante no caso argentino, alguns meses antes, e o México estava 
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enfrentando sérias dificuldades na sua negociação. Ou seja, não era o momento 
adequado para pressionar o Brasil.401  

Já em janeiro de 1986, embalado pelo bom resultado econômico de 1984 e 1985, o novo 

ministro chegava a um acordo preliminar com os credores internacionais sem a presença do 

FMI. Contrariavam-se as normas da abordagem convencional para administração da dívida. O 

Brasil, naquele momento, recusava-se a adotar o programa proposto no Plano Baker. A 

autonomia do Ministro seria ainda evidenciada com o lançamento do Plano Cruzado em 27 de 

fevereiro de 1986402. O Plano, heterodoxo, de combate à inflação, destoava enormemente dos 

ajustes recomendados pelo Fundo, com a criação de uma nova moeda, o Cruzado, e o 

congelamento de preços, inclusive do câmbio. Dias depois do acordo, novamente sem a 

supervisão do FMI, seriam retomadas as negociações com os credores oficiais para um acordo 

definitivo, prevendo um reescalonamento dos débitos, que seriam pagos posteriormente403. 

Segundo Baer, ainda que estas ações corroborassem a relativa autonomia do governo ante o 

FMI naquele momento, a exclusão do Fundo desta negociação gerou questionamentos. Houve 

uma divisão no interior do grupo de credores, composto por países e por bancos 

internacionais: uma parte recusava-se a negociar sem a intermediação do FMI – o caso do 

Clube de Paris, enquanto outros preferiam deixar em aberto as condições dos débitos de 1986 

para definir num momento futuro. Como consequência, os pagamentos dos juros devidos aos 

credores oficiais chegaram a ser suspensos. 

(...) uma parte das condições referentes ao reescalonamento do débito vincendo em 
1986 ficou em aberto para ser definida mais próximo do final do ano; e o Clube de 
Paris não aceitou discutir um acordo, o que criou sérios constrangimentos no 
relacionamento com os credores oficiais e levou à suspensão do pagamento dos 
juros devidos a eles em março.404  
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Desde 1981, quando foi promovido o primeiro conjunto de medidas restritivas na economia, 

com a maxidesvalorização da moeda, o crescimento econômico brasileiro apresentava baixas 

taxas. As exceções foram 1984 e 1985, puxado pelo resultado na balança comercial. Em 1986, 

por sua vez, os resultados brasileiros, somados ao momentâneo sucesso no combate à inflação 

haviam sido comemorados pelo relatório anual do FMI de 1986 (emitido em 30 de abril 

daquele ano), porém este quadro não seria sustentável por muito tempo.  

The slackening of domestic adjustment efforts that characterized policy 
implementation in developing countries during much of 1985 gradually gave way to 
a firmer policy stance in the latter part of the year and in the first half of 1986. In 
part, this was a response to necessity, as the weakening external environment 
compelled a strengthening in adjustment efforts. Another important development 
was a much more radical approach to controlling inflation adopted by several 
countries during that period (notably Argentina, Bolivia, Brazil, and Israel). The 
initiatives undertaken by these countries represented a welcome departure from the 
more accommodative policies pursued earlier.405 

Em consonância com as propostas do Plano Baker, deveria haver uma elevação nos 

investimentos para sustentar um crescimento econômico no longo prazo. De fato, para 1986, 

segundo Baer, havia o consenso no Brasil de que, para se manter os bons resultados dos anos 

anteriores, era preciso a implantação de políticas macroeconômicas que favorecessem os 

investimentos tanto públicos quanto privados, a fim de se aliviar o estrangulamento de setores 

inteiros e modernizar o parque industrial. Estes investimentos implicariam na importação de 

bens de produção, o que, momentaneamente, afetaria o bom desempenho da Balança 

Comercial e comprometeria o serviço da dívida406. Mais que isto, elevar o investimento, no 

contexto da época, implicava em reduzir o próprio volume líquido das remessas ao exterior, 

conforme a estratégia proposta pelo FMI na reunião de outubro de 1985. Daí a busca do novo 

ministro da Fazenda já no primeiro mês do ano por um acordo internacional, ainda que 

distanciado da intermediação do Fundo. Buscava-se um respiro na transferência de recursos. 

No curto prazo, torna-se então necessário pensar em uma redução da transferência 
de recursos (obtendo dinheiro novo e portanto aumentando o estoque da dívida 
externa) transitória e condicionada à implementação das reformas fiscal e 
financeira.407 

No entanto, como vimos, ainda que o Plano Baker tenha sido bem recebido pela comunidade 

financeira internacional, os credores foram relutantes em elevar sua exposição aos países 

devedores. O motivo era simples: os credores não percebiam sinais de que as medidas de 

                                                 
405 INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual report 1986, 1986, p. 9. 
406 BAER, “Dívida externa brasileira”, 1989, p. 192. 
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austeridade, condicionante para a liberação de novos empréstimos, seriam implantadas nos 

países devedores (e o caso brasileiro é ótimo exemplo). As economias em desenvolvimento já 

estavam por demais estranguladas para a implantação de novos ajustes restritivos. 

Mesmo com o acordo preliminar firmado em janeiro, havia ainda grande resistência por parte 

dos credores em aceitar elevar o volume de empréstimos ao Brasil. Havia uma cobrança por 

reformas estruturais e por maiores garantias de que os serviços da dívida seriam executados. 

Diante disto, o ministro Funaro, procurando sinalizar ao mundo uma boa vontade, recua em 

sua posição já em junho de 1986, retomando o pagamento dos juros atrasados junto ao Clube 

de Paris408. O acordo definitivo junto aos credores oficiais é finalmente fechado em junho, 

ainda longe da supervisão do FMI. 

O recuo, porém, mostrou-se somente estratégico. Não havia, pelo lado brasileiro, a intenção 

de se adotar os ajustes estruturais esperados pelos credores. Ainda que o acordo tivesse sido 

fechado na ausência do Fundo, esperava-se que ajustes fossem implantados, de modo a 

aumentar a segurança dos emprestadores. A janela de oportunidade criada pelo Plano Baker, 

que no mundo mostrava-se estreita demais, aqui fora rejeitada por escolhas internas. Na 

ausência de medidas de austeridade, novos empréstimos não eram liberados. 

Sem novos recursos para aliviar a transferência líquida para o exterior, caberia ao Ministro 

seguir com seu comando heterodoxo na economia, na tentativa de se elevar o crescimento 

ante as restrições externas e um cenário de rápida deterioração dos índices econômicos. 

As frustrações, no entanto, estavam apenas começando A segunda fase da gestão Funaro, 

entre meados de1986 até sua saída em 1987, segundo a divisão proposta por Baer, fora 

marcada pelo aprofundamento de decisões heterodoxas, que invalidaram qualquer 

enquadramento do Brasil ao fornecimento de novos empréstimos e pelo total caos econômico. 

No total do ano de 1986, o Brasil obtivera ainda um bom saldo na balança comercial, 

sobretudo graças ao primeiro semestre. No decorrer do ano, porém, as contas externas foram 

se deteriorando. O Plano Cruzado, instituído em fevereiro, levou a um congelamento de 

preços e do câmbio, o que valorizou a nova moeda nacional. Como resultado, a Balança 

Comercial passava a operar em termos menos vantajosos. Para dar uma dimensão do 

problema, Paulo Nogueira Batista cita que, de 1984 a 1986, os saldos mensais da balança 
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comercial vinham se mantendo estáveis em US$ 1 bilhão por mês 409. Em setembro de 1986, o 

saldo caiu para US$ 544 milhões e virou déficit de US$ 108 milhões no último trimestre. 

Facilitado pelo congelamento do câmbio durante o Plano Cruzado, observou-se uma expansão 

de 40% na importação de bens de capital. Completando o quadro, ocorria ainda uma constante 

queda de preços dos produtos primários no setor externo, o que reduzia as receitas com 

exportação, já comprometidas com a elevação do valor da moeda nacional. Como agravante, 

o crescimento na demanda interna excedia a capacidade produtiva (chegou a faltar alimentos 

neste ano), e o Brasil tinha restrições à importação. Nas palavras de Batista, durante o ano de 

1986: 

A queda do saldo comercial resultara de uma combinação de fatores. O principal 
parece ter sido a forte expansão da demanda interna. Não apenas as despesas de 
consumo, mas também os investimentos haviam aumentado de forma acentuada 
durante o período do Plano Cruzado. Com a recuperação dos saldos reais e o 
congelamento da taxa de câmbio entre fevereiro e outubro, ocorrera também a 
deterioração da relação câmbio / salários. Além disto, a forte redução da sagra 
agrícola, provocada por fatores climáticos, diminuiu os excedentes exportáveis e 
exigiu maiores importações de alimentos. Em consequência destes e outros fatores. 
As exportações baixaram de US$ 123 bilhões no primeiro semestre para US$ 10,1 
bilhões no segundo e, apesar da redução do preço do petróleo, as importações 
aumentaram de US$ 6,1 bilhões para US$ 7,9 bilhões no mesmo período.410 

Se no setor externo, o ano de 1986 foi decepcionante, no setor interno, o ano foi de desastre. 

O congelamento de preços, recebido com entusiasmo pela população, criava novos 

problemas. O estímulo ao consumo inibiu a poupança. Os preços congelados elevaram a 

demanda, mas levaram à paralisação da produção nacional. As restrições à importação, 

anteriores ao plano, mais do que proteger a indústria, impediu que produtos estrangeiros 

chegassem ao consumidor. A combinação dos fatores levou à falta de produtos nos mercados. 

Naquele momento, o Brasil, que rejeitara aderir aos ajustes recessivos para se habilitar a 

receber novos empréstimos, aos moldes propostos no Plano Baker, também não conseguia 

passar aos credores a credibilidade necessária para a obtenção de novos empréstimos. 

Consequência do mal resultado na balança comercial, do plano heterodoxo que travou o setor 

produtivo e da ausência de medidas de austeridade, durante o Plano Cruzado, a entrada de 

capital estrangeiro fora interrompida:  

Além da redução das reservas por conta do menor valor das exportações, o Brasil 
enfrentou em 1986 outro fator agravante: um desinvestimento líquido de capitais 
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estrangeiros da ordem de US$ 100 milhões, quando se esperava uma entrada de 
US$ 800 milhões.411 

Ocorria o oposto do sugerido pelo FMI aos países em desenvolvimento. Ao invés de se elevar 

a entrada de recursos para reduzir a transferência líquida ao exterior, escolhas erradas do 

Brasil levavam à interrupção do fluxo de capital estrangeiro. O câmbio valorizado estava 

minando a economia nacional. Balança comercial e entrada de capitais decepcionavam. As 

tensões se acumulavam, mas novas medidas não foram implantadas tão cedo. Um novo pleito 

eleitoral, para o governo dos estados, estava marcado para 15 de novembro de 1986. Até lá, o 

governo manteve o congelamento. As eleições resultaram em vitória para os partidos da 

situação. Seis dias após o pleito, em 21 de novembro, o governo lança o Plano Cruzado II, 

que vinha acompanhado pelo descongelamento dos preços e de um pacote de austeridade, 

com aumento de impostos, aumento das tarifas públicas e desvalorização da moeda. Naquele 

momento, a inflação voltava com força e fecharia o ano em alta, e um processo recessivo na 

economia se instalava. 

Baer cita que mesmo diante da rápida deterioração das contas externas, o governo brasileiro 

afastava a possibilidade de um novo acordo formal com o FMI. A estratégia das autoridades 

econômicas do Brasil a esta altura, final de 1986 era continuar a negociar com os credores 

sem a interferência do Fundo, contrariando os desígnios tidos como padrão desde o começo 

da década.  

Um dos objetivos mais claros do ministro era se afastar os “comitês de assessoramento 

bancário” implantados em 1983 para assessorar o Brasil a pagar a dívida. Segundo Batista, na 

opinião de Funaro, estes comitês haviam deixado de ser “uma instância negociadora e se viu 

relegada à posição de mero canal de comunicação entre o governo brasileiro e a comunidade 

bancária internacional.”412 

Retomar as conversas para uma Segunda Rodada de negociações com o Clube de Paris, 

porém, só seria possível com um parecer favorável do FMI sobre nossa economia413.  

Ainda que as autoridades brasileiras buscassem certa autonomia, a condição imposta pelo 

Clube de Paris não dava outra opção ao Brasil a não ser se reaproximar do Fundo a fim de se 

obter um parecer.  
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Ante o pacote de ajustes do Plano Cruzado II, o parecer favorável veio em dezembro de 1986, 

mas com ressalvas. A equipe técnica do FMI registrava a piora nas contas externas e a 

necessidade de uma política fiscal mais restritiva414. Com o parecer em mãos, o Brasil 

encontraria ainda dificuldades em costurar um acordo definitivo com o Clube de Paris. 

Finalmente, em 20 de janeiro de 1987, “após árduas negociações em que interveio o 

presidente da Reserva Federal, Paul Volcker”415, o acordo fora firmado. 

O desfecho das negociações, conduzidas com dificuldades, e ainda com a intervenção do 

Federal Reserve, evidenciava que a margem de manobra do Brasil, relativamente ampla no 

início de 1986 se estreitava em 1987: 

- somente foram reescalonados os débitos a vencer no primeiro semestre de 1987; 

- sem a supervisão do FMI, o acordo exigiu a intervenção direta do governo Norte-Americano 

na negociação, o que desagradou os países europeus e o Japão. 

- o Brasil aceitava ampliar os contatos com o Fundo, ainda que de maneira informal. 

O acordo com os credores oficiais, ainda que celebrado, evidenciava que a situação se 

deteriorava rapidamente no plano externo. Também no plano interno, as ações do governo 

eram mal recebidas pela população. Uma crise política se instalava em definitivo: 

O adiamento das mínimas correções ao Plano Cruzado em função do timing 
político (Eleições de 15 de novembro de 1986), o fracasso do Plano Cruzado II e 
sua péssima aceitação pelo conjunto da sociedade levaram a um total descrédito da 
equipe econômica (cada vez menos coesa) e agravaram a perda de controle sobre a 
política econômica.416  

Naquele momento, início de 1987, ante os maus resultados, houve uma clara divisão na 

cúpula econômica do Brasil. De um lado, o ministro da Fazenda, Dílson Funaro, que pregava 

o endurecimento do Brasil em sua posição internacional, de outro o Presidente do Banco 

Central, Fernão Bracher, “que advogava uma posição mais moderada e pragmática, que não 

ferisse as regras básicas de relacionamento com a comunidade financeira internacional.”417  

                                                 
414  BAER, “Dívida externa brasileira”, 1989, p. 207. 
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O impasse resultou na saída de Bacher em meados de fevereiro de 1987. Dias depois, em 

meio ao processo de redução das reservas internacionais, o Brasil decretava, de forma 

unilateral, Moratória aos bancos privados. 

A Moratória Brasileira, ainda que parcial porque direcionada somente aos bancos credores, 

poupando os emprestadores oficiais (países – dentre os quais, o Clube de Paris) e o Banco 

Mundial, decretada em 20 de fevereiro de 1987, ainda hoje divide opiniões. Há argumentos 

que justificam a atitude do Ministro Funaro e há argumentos que a rechaçam. A se ressaltar, 

porém, que suas consequências podem ter sido muito maiores do que uma análise sob o 

prisma estritamente nacional pode indicar, como adiantado na seção anterior. 

Paulo Nogueira Batista é enfático na defesa da Moratória. Economista heterodoxo, trabalhara 

na equipe econômica de Funaro entre os anos de 1986 e 1987, na área internacional do 

Ministério da Fazenda. Seu livro “Da crise internacional à moratória brasileira”, de 1988 

consiste num relato pormenorizado do que ocorria no interior do Ministério no momento da 

Moratória. Ainda que uma visão parcial dos fatos, o conteúdo do livro é uma importante fonte 

de estudo e análise sobre qual o pensamento dominante no Ministério naquele momento e de 

como os fatos foram se sucedendo. Em sua defesa da moratória, Batista a classifica como uma 

atitude de coragem, haja vista que questionava as normas vigentes desde o começo da década, 

e claramente desvantajosas para o Brasil: 

Nas circunstâncias que vinham prevalecendo desde 1982-1983, restabelecer o 
equilíbrio de contas externas significava gerar mega-superávits comerciais às custas 
da recessão e desajuste interno, ou seja, transferir recursos ao exterior em 
detrimento dos objetivos internos de expansão e estabilização econômica. Os 
programas de ‘ajustamento’ e os ‘pacotes’ financeiros nos quais desembocavam os 
empréstimos-ponte não haviam produzido resultados minimamente satisfatório em 
nenhum das dezenas de países submetidos ao esquema convencional de negociação. 
Depois de quatro anos e meio de crise, não era difícil perceber que os mecanismos 
acionados para administrar o problema da dívida não estavam levando os países 
devedores a solução alguma. Nem poderiam, pois não haviam sido concebidos para 
solucionar seus problemas, e sim para assegurar determinado fluxo de transferência 
de recursos para os credores.418 

Do lado dos que, até hoje, rechaçam a medida da Moratória, temos Maílson da Nóbrega, 

ministro da Fazenda entre dezembro de 1987 e março de 1990. Na opinião de Maílson, 

expressa numa entrevista à Revista Veja em 2011, a medida teria sido “claramente um erro” 

motivado também por razões ideológicas. Suas críticas estendem-se aos assessores do 

Ministro Funaro, nomeadamente a Paulo Nogueira Batista. Em suas palavras:  
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A medida foi influenciada também por razões ideológicas, de que era, por exemplo, 
preciso se contrapor aos credores externos – sobretudo ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI), que é peça-chave de qualquer negociação. Um dos principais 
assessores para a área internacional do ministério da Fazenda na época era o Paulo 
Nogueira Batista – que tinha visões, e ainda tem, preconceituosas contra o sistema 
financeiro internacional.419  

Na opinião dos que, como Maílson da Nóbrega, vêem a Moratória como equivocada, a 

medida não se justificaria como racional do ponto de vista econômico. O economista vê na 

tomada da decisão um componente inequivocamente político: o de esconder o fracasso do 

Plano Cruzado e de recuperar a popularidade do governo.  

Independente da opinião política, o relato de Batista, como membro da equipe que tomara a 

decisão da Moratória, é por demais importante para ser ignorado.  

Segundo Batista, de fato, a Moratória não era unanimidade nem dentro do governo.  O 

presidente do BACEN, Fernão Bracher e o embaixador do Brasil em Washington, Marcílio 

Marques Moreira, mostravam-se contrários à decisão. Os opositores preferiam a manutenção 

da via convencional para o tratamento da dívida, mas Funaro peitou a ousadia. Na opinião dos 

que preferiam a via convencional, o Plano Cruzado II, por seu caráter austero, com a 

maxidesvalorização do Cruzado e o novo incentivo ao setor exportador, iria resolver o 

problema da falta de reservas420.   

Também na sociedade civil não faltaram opositores à decisão da Moratória. Havia o medo de 

uma forte represália por parte dos credores, o que poderia comprometer ainda mais a já 

fragilizada economia nacional. 

Apesar da avaliação do Ministério da Fazenda de que os riscos de represália eram 
pequenos, apesar das medidas de precaução que haviam sido tomadas no que se 
refere à aplicação das reservas e à defesa das linhas de curto prazo, persistia em 
certos círculos o receio quando à reação dos  credores, em especial do governo 
americano.421 

Dentre os opositores, Batista cita os setores mais conservadores do sistema de poder e o meio 

empresarial ligado ao capital internacional, assim como a opinião pública em geral, guiada 

pelos veículos de comunicação de grande porte, que faziam uma autêntica “campanha de 

desinformação”, conforme as palavras de Paulo Nogueira Batista422. Estas instituições 

posicionaram-se contrárias à moratória sob a alegação do risco institucional e de credibilidade 
                                                 
419  SVERBERI, “Moratória brasileira foi um erro econômico e político”, in Revista Veja, 19.07.2011. 
420 BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p. 28. 
421 BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p. 40. 
422 BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p. 46. 
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que isto resultaria. Seus temores apontavam que o não pagamento dos serviços da dívida 

poderia implicar na suspensão de eventuais novos empréstimos e crédito internacional ao 

Brasil, romperia com contratos, afastaria investidores e cessaria o acesso brasileiro às fontes 

internacional de recursos financeiros. 

Esta oposição nacional à moratória teria sido tão intensa que, nas palavras de Batista, 

“impediu que a moratória viesse acompanhada das medidas internas consideradas 

indispensáveis pelo Ministério da Fazenda”.423  

Esta informação é particularmente interessante. De um lado, mostra que, já no momento da 

Moratória, em fevereiro de 1987, o Ministro Funaro não contava com apoio integral da 

Presidência, que não teria permitido a implantação do plano completo. De outro, evidencia 

que o plano do Ministro era de implantar a Moratória acompanhada por medidas internas que 

não ocorreram.  

A verdade, segundo o relato, é que a Moratória vinha sendo planejada há meses, desde o 

fracasso do Plano Cruzado, ainda em 1986, e que, segundo a concepção do Ministério da 

Fazenda, a medida teria duplo caráter. Consistiria num “choque externo”, acompanhado por 

um “choque interno”, que não ocorreu:  

Após o colapso do Plano Cruzado, a estratégia de política econômica recomendada 
pela Fazenda previa que o “choque externo” da moratória fosse combinado com um 
novo “choque interno”, que afastasse o risco de uma hiperinflação e detivesse as 
tendências recessivas e a rápida redução dos salários reais iniciada em fins de 1986. 
A decisão do presidente de só implementar a parte externado programa proposto 
teve consequências negativas imediatas, pois abriu o flanco para que adversários 
nacionais e estrangeiros da iniciativa brasileira na área da dívida atacassem o 
governo pela “falta de um programa interno”, crítica esta que rapidamente se 
transformou em uma das principais bandeiras de campanha contra a permanência 
de Dilson Funaro à frente do Ministério da Fazenda.424 

O choque interno proposto pelo Funaro visava o combate à inflação. A idéia era garantir que 

os recursos retidos com a moratória pudessem financiar um crescimento econômico do país de 

7% até 1991. O ferramental para se conter a inflação seria o mesmo já experimentado um ano 

antes: o congelamento dos preços425. 
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As pressões da sociedade sobre o governo, porém, segundo Batista teriam impedido que o 

Choque Interno fosse realizado. A Moratória nascia, assim, incompleta, o que teria ainda 

alimentado as críticas estrangeiras. 

Uma das críticas recorrentes feitas pelos setores da sociedade que se opuseram à Moratória 

aponta que o Ministério da Fazenda não teria uma proposta a apresentar para renegociar a 

dívida, apenas a decisão do não pagamento. O autor rechaça esta percepção. De fato, havia 

uma proposta a ser apresentada. Neste aspecto, Paulo Nogueira Batista é enfático. Não seria 

razoável adiantar à opinião pública os detalhes de uma proposta que ainda não teria sido 

apresentada nem aos credores. 

Na verdade, segundo Batista, as propostas foram detalhada num documento encaminhado ao 

Presidente da República no dia 4 de fevereiro, antes da moratória, portanto. A idéia era de 

uma “reestruturação da dívida externa que fosse além dos precários esquemas de 

reescalonamento patrocinados pelos credores desde 1982.”426  

A proposta apresentada ao Presidente junto à moratória “combinava a capitalização plurianual 

dos juros com a redução do spread sobre o estoque da dívida e medidas de diminuição da 

vulnerabilidade à elevação das taxas de juros internacionais”427. 

Segundo o livro de Paulo Nogueira Batista, membro da equipe econômica que formulara a 

proposta, esta continha os seguintes elementos centrais428:  

a) redução expressiva do custo médio da dívida; 

b) refinanciamento parcial dos juros; 

c) adoção de diversos mecanismos de conversão, inclusive para investimentos em 

projetos; com vistas a controlar o crescimento da dívida e reduzir a vulnerabilidade da 

economia a flutuações da taxa de juros internacionais. 

A proposta mostrava-se, portanto, alinhada com outras propostas internacionais e preconizaria 

o apelo pela redução da dívida ou dos juros que seria vista nos meses seguintes no cenário 

internacional. 
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No tocante à redução do custo médio da dívida, a proposta previa a substituição das taxas de 

juros comumente utilizadas para o fornecimento de crédito internacional (a Prime Rate norte-

americana e taxa interbancária de Londres - LIBOR) por “taxas de juros básicas que se 

aproximassem efetivamente do custo de capitação dos bancos”429.  

A proposta também previa a redução do spread bancário para um nível inferior ao negociado 

com o México e outros países nos anos anteriores a 1987. A economia prevista com a troca da 

taxa de juros e com a redução do spread seria de US$ 1 bilhão ao ano, aproximadamente 5% 

do que o Brasil pagava na época. 

Segundo Batista, ainda que significativa, esta economia seria insuficiente para reduzir as 

transferências de recursos ao exterior. A proposta, assim, caminhava para “permitir que parte 

desses juros fosse convertida em capital de risco, o que contribuiria para diminuir a 

vulnerabilidade a possíveis aumentos das taxas de juros internacionais”430. Em outras 

palavras, converter os juros em investimentos diretos. 

Ou seja, havia na proposta uma clara percepção dos males do “Pecado Original”. Ainda que 

não fosse uma revolução, a proposta ia à direção de se reduzir a exposição do país às 

flutuações das taxas de juros internacionais. O objetivo: reduzir o envio de capital ao exterior 

e, assim, possibilitar a retomada do investimento e do crescimento econômico. O crescimento 

econômico, convém enfatizar, era a meta primordial da equipe econômica desde o primeiro 

momento e, até então, só reconhecido como fundamental pelo FMI (Plano Baker), mas não 

incentivado de fato. 

O que se pretendia fundamentalmente era reduzir de forma substancial a 
transferência de recursos ao exterior e, ao mesmo tempo, estender o horizonte da 
negociação, afastando a instabilidade inerente às fórmulas de reescalonamento até 
então prevalecentes,que se limitavam a enfrentar o problema por apenas um ou dois 
anos. Com esse intuito, propunha-se a definição de mecanismos automáticos de 
financiamento por um período de cinco anos, durante o qual a maior parte dos juros 
devidos seria capitalizada ou automaticamente financiada com novos empréstimos. 
Buscava-se,além disso, uma redução drástica dos spreads incidentes sobre a 
totalidade da dívida de médio e longo prazos com bancos comerciais. Finalmente, 
para diminuir a vulnerabilidade da economia a uma eventual elevação das taxas de 
juros internacionais, previa-se a conversão dos juros capitalizados em 
investimentos diretos no Brasil, a transformação de parte da dívida flutuante em 
obrigações com taxas fixas de juros, além de cláusulas de contingência para caso de 
aumento da taxa de juros além do limite pré-estabelecido.431 
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Como se preocupava com a redução do spread sobre o estoque da dívida e com a redução da 

exposição à flutuação dos juros internacionais, a proposta de fevereiro de 1987 adiantava-se a 

uma tendência que viria a ser internacional nos meses seguintes. 

Resta ainda uma pergunta. Por que o governo decretara a Moratória em 1987? 

Segundo Paulo Nogueira Batista, dentre as respostas possíveis, “não foi por falta de reservas 

que se decretou a suspensão de pagamentos em fevereiro de 1987”432, como normalmente se 

alega. Em 1987, as reservas se apresentavam num momento de queda, mas ainda eram 

maiores que em outras épocas. Para justificar, o autor cita que em 1981, as reservas do Brasil 

totalizavam somente US$ 300 milhões, mas que na ocasião, o Brasil cumpriu seus 

compromissos com os credores externos.  

Este aspecto da Moratória é alvo das maiores críticas por parte de Maílson da Nóbrega. O ex 

Ministro afirma que o modo como foi dado o “calote” teria sido o pior possível para a 

credibilidade do Brasil: 

(...) ninguém imaginava que o Palácio do Planalto ia partir para uma atitude radical. 
O Brasil foi o único país da região que optou por fazer a pior espécie de moratória: 
aquela que desdenha do credor. Grosso modo, existem dois tipos de calote. Um é 
aquele em que o devedor não pode pagar, mas demonstra o desejo de fazê-lo sob 
certas condições negociadas. A outra é a moratória em que o devedor demonstra a 
intenção de não pagar – e normalmente age de maneira confrontadora. Essa foi a 
moratória brasileira de 1987.433 

Se não foi por falta de reservas, por que a Moratória teria sido decretada? 

Respondendo a esta pergunta, tanto para Baer quanto para Batista, a Moratória cumpria dois 

objetivos: protegeria o nível de reservas antes que a situação ficasse realmente grave, “as 

reservas haviam alcançado um nível baixo e parecia importante evitar uma situação de total 

iliquidez”434 e, sobretudo, sua adoção seria uma tentativa de se recuperar algum raio de 

manobra, forçando a renegociação da dívida. 

 

4.1.3 O desenrolar da Moratória 
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Já desacreditada, e apesar de todo o temor interno de uma represália internacional, a equipe 

econômica brasileira decretou uma Moratória parcial em 20 de fevereiro de 1987. Como seria 

de se esperar, a Moratória fora recebida de forma majoritariamente negativa pela comunidade 

financeira. Era vista como um gesto inconsequente de um governo já sem credibilidade que 

tentava desviar a atenção da opinião pública dos problemas causados pelas suas desastradas 

escolhas no ano de 1986.   

Também a comunidade internacional reagira conforme o esperado: total repúdio a uma 

decisão unilateral que ia contra as diretrizes do Fundo propostas em 1982 e reforçadas no 

Plano Baker em 1985: 

A reação de Paul Volcker mostrou o repúdio à atitude do Brasil, sobretudo pelo fato 
de a decisão ter sido tomada sem prévia negociação com o FMI e/ou com o próprio 
governo norte-americano e pela sua conotação política de descumprimento das 
‘regras de jogo.435 

Imediatamente após a declaração da Moratória, as ações do Citibank, o maior de nossos 

credores, despencaram na Bolsa de NY. Em resposta a este momento delicado, o CITICORP, 

líder de empréstimos para a América Latina, anunciava logo após o evento da Moratória um 

fundo de US$ 3 bilhões como reservas contra dívidas duvidosas – o que o fazia abandonar a 

posição mais parcimoniosa dos credores assumida no Plano Baker e demolir o que restava de 

credibilidade para este plano.  

Noticiou-se que James Baker chegara inclusive a criticar John Reed, dirigente 
máximo do CITICORP, pela sua postura rígida, politicamente insensível e 
perigosa.436 

O receio norte-americano era que a iniciativa brasileira fosse levada adiante por outras nações 

devedoras, o que poderia levar o sistema financeiro internacional ao colapso.  

Na percepção de Maílson da Nóbrega, um dos críticos à Moratória, a medida teria, ainda, 

gerado uma crise econômica e a interrupção na linha de crédito ao Brasil:  

Na verdade, a crise não só atingiu o setor bancário, mas também o mundo 
empresarial. As linhas internacionais de crédito desapareceram rapidamente – e 
crédito é essencial para qualquer economia. Mas os negócios que estavam sendo 
preparados também foram suspensos. O problema não era apenas de dinheiro, mas 
também de confiança. O Brasil começou a entrar numa situação quase de pária do 
mercado internacional, decepcionando todos que achavam que o país era sério.437 
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Temendo um efeito cascata na economia global, os EUA tomaram uma providência 

inesperada para evitar uma articulação dos países endividados: 

Na mesma semana da moratória pressionou seus bancos para que reduzissem as 
exigências feitas no México, às Filipinas e ao Chile, países com os quais haviam 
tido atritos que tinham impedido a concretização de acordos de renegociação de 
suas dívidas.438 

Ainda que uma crise se anunciasse, começava a ser aberto um caminho para se renegociar as 

dívidas dos países em desenvolvimento. 

Apesar de todo o temor despertado junto a setores nacionais e à comunidade internacional, o 

fato foi que a moratória não teve caráter geral – o pagamento dos juros da dívida bancária de 

curto prazo e juros de médio prazo e longo prazo de credores não bancários foram 

mantidos439. “O caráter seletivo da suspensão de pagamentos também visava desarmar 

eventuais reações externas e reforçar as possibilidades de sucesso da iniciativa brasileira”440.  

Nesta concepção, ao permanecer pagando a dívida de curto prazo, o Brasil reduziu o risco da 

redução abrupta da linha de crédito no exterior. As represálias poderiam existir, mas havendo 

o pagamento do curto prazo e sendo o Brasil tão importante pagador, o governo não esperava 

uma represália muito forte. 

Ainda que se possa alegar que o corte na linha de crédito norte americano tenha sido fruto da 

Moratória, esta linha já estava enfraquecida desde o fracasso das negociações em 1985. E os 

créditos que deixaram de vir por ela eram os empréstimos voluntários.  

Mesmo assim, segundo Batista, “embora as previsões de retaliação estivessem demorando a 

se confirmar, os alarmistas de plantão continuavam a alertar para as graves consequências que 

a decisão ainda teria em termos de pesadas represálias contra interesses brasileiros no 

exterior. Falsas notícias de apreensões de navios brasileiros no exterior ganhavam a primeira 

página de alguns jornais importante do país.”441 

De fato, apesar da reação inicial de Paul Volcker e da equipe econômica dos Estados Unidos, 

é consenso que a represália foi branda. Não houve uma retirada maciça de recursos. Apesar de 

todo o alarmismo da imprensa sobre o risco de não pagar a dívida, não teria havido de fato 

                                                 
438 BAER, “Dívida externa brasileira”, 1989, p. 209. 
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uma represália pós-moratória. Ao contrário, segundo Batista, os bancos privados 

internacionais mostraram-se capazes de superar o impacto em suas contas credoras442.  

Como vimos, confirmado pelo autor, o mercado, já vinha negociando os títulos das dívidas do 

Terceiro Mundo (Brasil incluso) a um preço bastante inferior ao valor de face. Muitos bancos 

internacionais, os maiores credores no momento, já haviam, inclusive, contabilizados os 

novos valores. A Moratória brasileira apenas evidenciou que, em caso de default ou de 

redução das dívidas, os bancos seriam capazes de superar o impacto em suas contas. 

O relatório do FMI de 1988 confirma estes eventos. Nele, há o registro da moratória e de 

como a medida unilateral brasileira teria impactado o mundo: 

The intensity of debt difficulties in 1987 was reflected, inter alia, in announced 
suspensions of interest payments to commercial banks by Brazil, Ecuador, and Cote 
d'lvoire, protracted payments arrears in several other of the 15 heavily indebted 
countries, and serious delays in assembling bank financing packages. This 
intensification of difficulties helped prompt significant increases in loanloss 
provisions by a number of large banks in some major financial centers and a sharp 
decline in the prices of the sovereign debt of some countries in the secondary 
market. In the latter part of 1987 and early 1988, however, some progress was made 
in reducing these strains.443 

Nas palavras de Batista, a Moratória abria um novo e importante caminho para a renegociação 

das dívidas: 

A moratória brasileira detonara um processo que, na verdade, superava as 
expectativas formadas no próprio Ministério da Fazenda à época da sua decretação. 
Em alguns aspectos, a própria proposta de reestruturação da dívida desenvolvida 
pelo Ministério da Fazenda nos meses que antecederam a suspensão dos 
pagamentos tendia a se tornar obsoleta. Isso antes mesmo que pudesse ser 
apresentada em detalhes aos credores externos. Ficava cada dia mais claro que as 
dívidas de países como o Brasil haviam sofrido uma depreciação considerada 
irreversível e que os mercados internacionais já se comportavam como se esse tipo 
de crédito valesse definitivamente muito menos do que ‘cem centavos por dólar’. 
Esta percepção se refletia não apenas nos deságios praticados no mercado 
secundário, mas também na redução do valor de mercado das ações dos bancos 
comerciais expostos à crise da dívida e na política de formação de reservas seguida 
pelos próprios bancos. Estavam se criando as condições objetivas que permitiriam 
ir além de propostas centradas a capitalização dos juros e na redução dos spreads. 
Surgia a oportunidade de equacionar o problema da dívida em bases mais 
duradouras, recorrendo a métodos de reestruturação que permitissem a absorção 
pelo país e devedor dos deságios praticados pelo mercado e que conduzissem, 
assim, a uma redução expressiva da dívida e/ou das taxas de juros.444  
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Ainda que a represália internacional à Moratória tenha sido branda e que novas perspectivas 

se abrissem, a oposição interna ainda era muito forte. A situação levou ao desgaste do 

Ministro Funaro que, isolado pelo Executivo Nacional, foi levado a renunciar no final de abril 

de 1987. O novo ministro – Luiz Carlos Bresser Pereira, professor da FGV de São Paulo – 

encontrou um cenário de embates na área econômica. Ainda que tenha sido bem recebido por 

credores e no campo interno, havia a pressão para que o Brasil retomasse o pagamento dos 

juros e que voltasse a fazer um acordo com o FMI445. 

O pensamento de Bresser Pereira foi, posteriormente, relatado pelo próprio num livro de 

1988, editado no início de março de 1989. O livro em questão “Dívida Externa: Crises e 

Soluções” consiste numa coletânea de textos publicados entre 1987 e 1988, com visões de 

diferentes autores sobre o a crise da dívida externa da América Latina.  

Segundo o próprio ex-ministro, no momento em que ocupava a Pasta da Fazenda, seu 

diagnóstico apontava que havia correlação direta entre a estratégia de rolagem da dívida, a 

crise do endividamento e a aceleração da inflação nos anos 1980:  

Os efeitos perversos da cadeia dívida externa - estatização de dívida - aumento da 
dívida interna - aumento do déficit público completam-se com o aumento da taxa de 
juros interna, que, além de desestimular os investimentos privados, constitui-se em 
um fator acelerados de custos da inflação.446 

Assim, podemos entender que Bresser daria total prioridade à solução da crise da dívida, 

entendida como fomentadora principal da crise inflacionária que o Brasil atravessava naquele 

momento. Propostas externas seriam apresentadas em breve. 

No campo interno, Bresser anuncia em 12 de junho de 1987 um novo plano de estabilização 

econômica, combinando elementos ortodoxos, como o uso da política fiscal e monetária no 

combate à inflação, e elementos heterodoxos, como um novo congelamento de preços. O 

sucesso foi relativo e momentâneo. Bresser propunha também uma reforma tributária, que 

contou com oposição imediata447. 

Pelo campo externo da economia, a pressão por um acordo com o FMI aumentava à medida 

que se aproximava a data limite de 6 de novembro, quando os EUA poderiam vir a 

reclassificar os papeis do Brasil como Value Impaired devido ao não pagamento, o que 
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desvalorizaria ainda mais os títulos de nossa dívida e poderia dificultar ainda mais futuros 

empréstimos448 . 

Bresser Pereira manteve, segundo Baer, postura ambígua: pelo flanco externo, manteve a 

tática de negociação, procurando “cicatrizar as feridas”. Bresser chegou mesmo a acenar com 

a retomada dos pagamentos dos juros ao encaminhar um telex ao comitê dos bancos 

solicitando a prorrogação do crédito de curto prazo. A impressão que passava era de que o 

Brasil iria retomar os pagamentos integrais. Pelo flanco interno, porém, a nova equipe 

econômica manteve firme a convicção de Funaro de que era necessário manter o crescimento 

da economia brasileira. Ou seja, manteve firma a percepção de que não era mais possível ao 

Brasil continuar transferindo recursos ao exterior no nível exigido pelos credores, sem 

comprometer o crescimento econômico do país. Esta posição abria espaço para a busca por 

uma renegociação dos termos da dívida. 

Como evidenciara Batista, a Moratória serviu, em todo caso, como laboratório de propostas 

aos credores. Aguardava-se a proposta que o novo ministro da Fazenda faria. 

Antes de a proposta ser apresentada aos credores, porém, ainda no mês de agosto de 1987, 

parte do plano vazava e era publicado na imprensa, com informações que nele continham 

alguns elementos não convencionais, que consistiam no apoderamento de parte do deságio 

com que os bancos internacionais negociavam os títulos da dívida brasileira no mercado 

internacional. 

O resultado foi o desencadeamento de um alto grau de resistência nacional e internacional à 

proposta que, aos olhos de alguns credores, parecia fora do contexto com que o ministro até 

então agira. 

A postura de Bresser no comando do Ministério da Fazenda até agosto de 1987, no entanto, 

segundo Baer, não fora contraditória à proposta encaminhada, ao contrário, teria sido bastante 

coerente: 

Antes da própria apresentação formal da proposta aos credores, o ministro da 
Fazenda chegou a defender publicamente – em Viena e posteriormente em 
Washington, junto ao secretário do Tesouro norte-americano – a efetivação do 
desconto da dívida em favor do Brasil.449  
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Em 04 de setembro, uma proposta era apresentada ao US Congressional Summit on the 

Economic Agenda for the Nineties, em Viena e, finalmente, em 25 de setembro de 1987, a 

proposta de Bresser era encaminhada aos credores, durante a reunião do Comitê dos Bancos 

em Washington. 

O conteúdo da proposta de renegociação apresentada aos credores em 25 de 
setembro, sem lugar à dúvida, continha importantes aspectos inovadores. Com 
relação à parte não convencional, o objetivo era converter créditos da dívida em 
títulos de longo prazo e nesse processo realizar uma parte do deságio em favor do 
país.450  

A idéia geral da proposta baseava-se no conceito de que “quando uma dívida qualquer se 

torna excessiva, ou seja, torna-se alta demais para poder ser paga, só existe uma solução para 

o problema: reduzi-la.”451 A linha de pensamento que levara Bresser Pereira a elaborar aquela 

proposta é descrita pelo próprio num texto de março de 1988: 

Em conclusão, a dívida externa já estava muito alta ao final de 1980, quando a 
estratégia de financiamento e ajustamento começou a ser implementada; em 1988 
ela é, em termos absolutos e relativos, ainda muito alta; nesse intervalo de tempo, a 
capacidade de exportação do país foi relativamente reduzida, a taxa de transferência 
de recursos reais para os credores foi significativamente elevada, e a taxa de 
investimentos, reduzida. Se no começo da década já enfrentávamos uma 
incompatibilidade básica entre crescimento e pagamento de juros sobre a dívida 
externa, atualmente essa inconsistência é ainda mias evidente.452  

Seu relato continua: 

Devo admitir que eu não estava totalmente consciente desta incoerência quando, 
como ministro da Fazenda do Brasil, apresentei o Plano de Controle 
Macreoeconômico. Em maio pedi à minha equipe que preparasse um plano com dois 
objetivos básicos: um crescimento de 6% do PIB após um processo de ajustamento 
durante o ano de 1987 e um superávit comercial coerente com um financiamento de 
50% dos juros pelos credores externos. Minhas pressuposições implícitas eram de 
que esses dois objetivos eram coerentes. (…). Entretanto, em julho de 1987, 
praticamente no momento em que o plano estava completo e publicado, percebi que 
era irrealista. Durante a elaboração do plano, duas coisas ficaram claras: primeiro, 
que financiamento de 50% dos juros era insuficiente, de forma que mudamos para 
60%, coerente cm superávits comerciais noa anos seguintes entre 10 e 11 milhões de 
dólares; segundo, e mais importante, que a redução do consumo interno exigida para 
elevar a capacidade de poupança do setor público em 5% em quatro anos seria muito 
grande; somente uma política econômica heróica, totalmente apoiada pela sociedade, 
permitiria que tal resultado fosse alcançado.453  

Sua conclusão, em consonância com a de Funaro, é que não havia outra alternativa aos países 

devedores além da decisão unilateral de reduzir parcialmente a dívida. Esta percepção ficou 
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completa após o CITIBANK criar reservas para cobrir seu crédito soberano. Naquele 

momento, ficava claro que os bancos norte-americanos, assim como os europeus, já estavam 

admitindo a redução de suas reservas e assumindo uma postura mais realidade, já que o 

mercado atuava com um deságio sobre os títulos das dívidas. 

Diante do relato, o autor apresenta três conclusões básicas sobre a crise naquele momento454: 

1. a estratégia convencional para a administração da crise da dívida (muddling through) havia 

fracassado;  

2. o desconto sobre a dívida seria inevitável e breve;  

3. os bancos e os contribuintes dos países credores teriam que dividir o desconto que o 

mercado secundário praticava sobre o valor dos títulos lastreados nas dívidas; 

4. havia um crescente consenso nos países credores sobre a inevitabilidade deste desconto, 

com exceção do governo norte-americano. 

Com estas conclusões em mente, Bresser Pereira afirma: 

Ficou claro para mim que o momento havia chegado para o Brasil denunciar a 
estratégia de financiamento e ajustamento (muddling through) e propor uma solução 
alternativa para o problema da dívida – uma solução em que os encargos envolvidos 
fossem divididos entre devedores e credores.455  

Grosso modo, a proposta encaminhada procurava conciliar as duas visões de embate. Havia 

duas partes bastante distintas na proposta, uma parte convencional, baseada no financiamento 

e ajustamento (semelhante à estratégia convencional) e outra parte baseada na securitização: 

Dois mecanismos deveriam ser utilizados para a redução da dívida: a conversão da 
dívida em capital de risco, muito favorecida pelos bancos (que o conselho Monetário 
Nacional regulamentou em novembro), e a dívida em títulos (securitização).456  

A novidade da proposta apresentada na reunião do FMI de 1987 pressupunha a 

“securitização” parcial e negociada da dívida. Até o momento, os títulos lastreados em dívidas 

eram emitidos pelos bancos credores e negociados no mercado secundário. Bresser propunha 

que a dívida fosse securitizada, ou seja, que os países devedores emitissem os próprios títulos 

de suas dívidas (securities) a serem negociados no mercado secundário. Propunha ainda que 
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estes novos títulos tivessem o mesmo valor de face do acordo original, mas com taxas de 

juros inferiores às taxas de juros de mercado.457 

Como já vimos, “a reação dos bancos a essa ideia e especialmente a do governo norte-

americano foi muito negativa”458. Os credores sentiram-se ameaçados e o governo norte-

americano desafiado, já que era a primeira vez que um ministro da Fazenda de um país 

devedor propunha um desconto sobre a dívida baseado no comportamento do mercado.   

Bresser admite que chegou a mudar a proposta para reduzir a pressão e agradar um pouco 

mais os credores: 

Uma vez que eu estava incumbido de tentar uma solução negociada para a 
moratória, decidi mudar minha proposta, tornando a securitização totalmente 
voluntária.459 

Assim como já preconizado pelo senador Bradley em 1986, a proposta de Bresser Pereira 

abarcava a redução da dívida através da apropriação do deságio já praticado no mercado 

secundário. Bresser, porém não se detinha a estes pontos. Seu plano também atacava parte dos 

problemas originados pelo “Pecado Original”, ao incluir a proposta de um teto para as taxas 

de juros internacionais, além da salvaguarda para um financiamento compensatório em caso 

de deterioração das relações de troca.  

Com estas propostas, ficava claro que o ministro da Fazenda brasileiro tinha em mente a 

percepção de que o Brasil estava numa situação difícil por escolhas equivocadas que 

denotaram em crise por ocasião da elevação dos juros internacionais após 1979. Nossa dívida 

externa crescera num cenário de juros baixos, porém, sendo a moeda em que a dívida deveria 

ser paga, estrangeira, não havia como o país controlar algumas variáveis. Quando o valor da 

taxa de juros e o valor da moeda internacional subiram, o Brasil teria sido pego numa 

armadilha que, em 1987, parecia longe de se desvencilhar. Propor a redução da dívida e o 

estabelecimento de um teto para os juros, além de uma salvaguarda em caso de deterioração 

dos termos de troca indicava a consciência do ministro da Fazenda sobre os males do “Pecado 

Original” e a busca por uma solução real.  

O fato de ser o Ministro da Fazenda de um dos países devedores a propor aos bancos credores 

a apropriação dos spreads praticados na negociação dos títulos da dívida no mercado 
                                                 
457  PEREIRA, “Uma estratégia alternativa para negociar a dívida externa”, 1989, p. 234. 
458  PEREIRA, “Uma estratégia alternativa para negociar a dívida externa”, 1989, p. 235. 
459  PEREIRA, “Uma estratégia alternativa para negociar a dívida externa”, 1989, p. 235. 
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secundário e a consequente redução do valor desta, fazia da proposta de Bresser algo ainda 

carregado de simbolismo. 

Durante alguns meses, o Ministro Bresser Pereira ainda tentou utilizar a moratória 
como instrumento de negociação e chegou a divulgar o esboço de uma inovadora 
proposta de ‘securitização’ da dívida que envolvia a transformações de 
empréstimos bancários em títulos de longo prazo com apropriação pelo Brasil de 
uma parte do deságio praticado no mercado secundário. A adesão pública do 
Ministro da Fazenda do Brasil a uma proposta deste tipo não era fato sem 
importância. Pela primeira vez desde ao início da crise da dívida, o Ministro da 
Fazenda de um dos principais países devedores declarava-se favorável a uma 
proposta que envolvia cancelamento parcial da dívida e/ou a fixação de taxas de 
juros inferiores às de mercado.460  

Ao encaminhar a proposta aos bancos credores, segundo Baer461, o objetivo da equipe de 

Bresser era: 

a. Fechar um acordo definitivo de longo prazo; 

b. Introduzir cláusulas de salvaguarda diante da deterioração da situação econômica 

internacional; 

c. Assinar o acordo com o FMI somente depois do acordo com os bancos privados estar 

fechado. 

A proposta de Bresser era ousada e potencialmente revolucionária. Na opinião da autora: 

Essa proposta, embora contivesse uma parte convencional não era do interesse dos 
credores. Além de um maior ônus para eles, a aprovação de algum item inovador 
criaria um precedente grave diante de reivindicações semelhantes de outros 
devedores. Ainda que o Brasil se dispusesse a ir ao FMI e pagar parte dos juros 
atrasados, as cláusulas de salvaguarda e a securitização com apropriação do deságio 
criariam sérios riscos de pressões mais amplas.462 

No entanto, faltava apoio interno à proposta. Desde o mês de agosto, quando parte da 

proposta vazara, a opinião pública (vide grande mídia) posicionara-se contrária a posição do 

ministro Bresser. Também o governo, preocupado com seu elevado índice de desaprovação, 

não encampava a idéia. Como resultado, a proposta fora mal encaminhada ao Comitê dos 

Bancos e rejeitada.  

                                                 
460 BATISTA, Da crise internacional à moratória brasileira, 1988, p.107. 
461 BAER, “Dívida externa brasileira”, 1989, p. 216. 
462 BAER, “Dívida externa brasileira”, 1989, p. 215. 
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A idéia original de Bresser Pereira seria a de negociar em bloco com o FMI, o que aumentaria 

o poder de barganha e daria maior margem para manobras. A posição do FMI, por sua vez, 

sempre foi a de negociar individualmente, ainda que isto pudesse representar um maio 

respeito às particularidades de cada país, tal estratégia enfraquecia os devedores, que em sua 

individualidade pouco poderiam fazer pra pressionar o Fundo por condições melhores. Foi 

sozinho que o Brasil apresentou sua proposta. 

Do mesmo modo, teria sido errada a estratégia de Bresser Pereira ao apresentar sua proposta 

ao Comitê dos Bancos em 25 de setembro de 1987. Assim, unidos em grupo, o poder dos 

bancos para rechaçar a proposta brasileira foi grande. Caso houvesse mais apoio do governo 

para levar Bresser a apresentar sua proposta individualmente a cada banco credor, o poder 

destes seria reduzido e, em sua individualidade, não teriam poder de barganha para recusar a 

proposta brasileira. Caso um único banco aceitasse, havia a possibilidade de ocorrer uma 

reação em cadeia.  

A proposta brasileira, apresentada ao comitê organizado não foi bem recebida. O Secretário 

do Tesouro dos Estados Unidos, James Baker III, que em 1985 propusera o Plano Baker (que 

persistia na mesma estratégia já adotada desde 1982 pelo FMI como solução para a crise da 

dívida), classificara a proposta como “non starter”, ou seja, nos moldes como era oferecida, 

não haveria nem começo de conversa. 

Infelizmente, o governo brasileiro não soube ou não quis dar encaminhamento 
adequado a esta iniciativa, que era no fundo incompatível com a nova postura do 
presidente da República. Prematuramente divulgada pelo Presidente, a proposta 
brasileira foi fulminada pelo Secretário dos Tesouro dos Estados Unidos James 
Baker, em princípios de setembro.463  

Batista, em seu livro de 1988, lamenta a decisão do comitê dos credores. Em sua visão, a 

proposta era válida ao sugerir que o país devedor poderia absorver os descontos nos títulos 

das dívidas já praticados há muito pelo mercado secundário, mas o modo como fora 

encaminhada, invalidou as boas intenções: 

A proposta do Ministro Bresser Pereira, embora conceitualmente válida, tinha sido 
apresentada sem preparação adequada e acabara por expor o governo a uma 
situação das mais constrangedoras. A ideia de que o país devedor poderia absorver 
uma parte do deságio praticado no mercado secundário representava, é verdade, 
apenas a tentativa de adaptar as técnicas de reestruturação à realidade, amplamente 
reconhecida pelo mercado financeiro internacional, de que o valor efetivo dos 
créditos contra países como o Brasil era significativamente inferior ao valor pelo 
qual continuava sendo contabilizado nos livros da maior parte dos bancos 
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comerciais. Mas não havia, àquela altura, qualquer possibilidade de contar com a 
iniciativa ou mesmo o apoio efetivo dos credores. O comitê dos bancos comerciais 
não aceitaria negociar com base na proposta esboçada pelo Brasil.464  

Na opinião do autor, declarado opositor à ingerência do FMI, apresentar a proposta ao Comitê 

dos credores teria sido o erro. Optar pelo caminho individual levaria o Brasil a romper “o 

imobilismo característico das negociações conduzidas através dos comitês bancários”465. Em 

sua opinião, melhor seria negociar individualmente banco por banco. Os bancos intransigentes 

continuariam sem receber os pagamentos, enquanto aqueles que aceitariam as propostas, 

receberiam as parcelas, agora renegociadas. Aos poucos, o pagamento seria retomado com 

todos os bancos, mas nas novas regras. A prova de que a proposta era válida seria a inclusão 

de várias de suas premissas na proposta feita, posteriormente pelo próprio FMI em 1989 – o 

Plano Brady - que veremos mais adiante. 

Conduzir as negociações de forma individual, no entanto, exigiria apoio político, algo que 

Bresser não dispunha após o mês de agosto de 1987.  

O governo enfrentava, naquele momento, com a recusa da proposta de Bresser, um problema. 

A data limite de 06 de novembro se aproximava, e, sem efetuar os pagamentos dos juros, os 

títulos da dívida brasileira seriam rebaixados para a condição de Value Impaired. Sem muito 

tempo para manobra, o governo retomaria as negociações com os credores privados. Ainda 

em outubro de 1987, poucos dias depois da proposta de Bresser ser recusada pelo Comitê dos 

Bancos, o diretor para Assuntos da Dívida Externa do Banco Central, Antônio de Pádua 

Seixas, procura restabelecer diálogo com os credores. Nestas conversas: 

O entendimento do Comitê Assessor de Bancos era de que a comunidade financeira 
internacional somente concordaria com um plano financeiro se esse fosse mais 
realista para as partes envolvidas e contasse, ainda, com a participação de recursos 
proveniente de outras fontes – Clube de Paris e agências de crédito multilaterais.466 

Ao final, foi firmado um acordo que evitou o rebaixamento dos títulos e, em 15 de dezembro 

de 1987, 114 bancos credores concordaram em conceder um novo empréstimo-ponte no valor 

de US$ 3 bilhões, destinados ao pagamento dos juros devidos entre 20 de fevereiro de 1987 (a 

data da Moratória) e 31 de dezembro de 1987. O pagamento dos juros foi retomado. Na 

prática, a Moratória já não existia, mas, oficialmente, a experiência da Moratória brasileira só 

terminaria no ano seguinte.  
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Sem obter sucesso nas negociações e tendo que voltar atrás em sua proposta, em 21 de 

dezembro de 1987 uma semana após a concessão no novo empréstimo-ponte, Bresser 

renunciava e era substituído por Mailson da Nóbrega no comando do Ministério da Fazenda. 

O ministro Maílson da Nóbrega repudiou o tratamento heterodoxo dado ao controle da 

inflação das gestões anteriores.  No campo interno da economia: 

(...) propôs uma política ortodoxa gradualista, com o intuito de estabilizar a inflação 
em 15% ao mês e reduzir, também gradualmente, o déficit público. As propostas 
ganharam a alcunha de “Política do Feijão com Arroz”, que se baseava no 
congelamento dos valores nominais dos empréstimos do setor público e na 
contenção salarial do funcionalismo público.467 

O resultado foi próximo do esperado no primeiro trimestre de 1988, com a inflação mensal 

próxima a 15%, mas no segundo semestre, os preços saem novamente de controle e o Brasil 

flerta com a hiperinflação. 

O mal desempenho, neste momento, já não era apenas brasileiro. O colapso da estratégia 

convencional para a administração da crise da dívida havia levado boa parte do terceiro 

mundo ao colapso. Segundo o relatório do FMI de abril de 1988: 

In the Western Hemisphere, aggregate real GDP growth slowed by ll/2 percentage 
points in 1987, mainly because of a marked deceleration of growth in Brazil owing 
to a decline in investment spending and an erosion of real wages as a result of a 
sharp upturn in inflation. Economic activity also slowed down in Argentina but in 
most other countries in the region output growth was reasonably well maintained or 
accelerated.468 

Ainda que no campo interno, a situação tenha se agravado com a inflação fora de controle, no 

campo externo, o novo ministro procurou cumprir as determinações dos credores, efetuando 

os pagamentos com disciplina. Como resultado, o Brasil retomaria as negociações com FMI e, 

em 22 de setembro de 1988, assinava uma nova Carta de intenções (a oitava), que, autorizada 

em 31 de outubro, permitiria ao Brasil obter novos empréstimos. Neste momento, a 

experiência da Moratória brasileira era declarada oficialmente terminada. 

Em setembro de 1988, foi assinado acordo pondo fim à moratória, o qual previa a 
entrada de dinheiro novo (US$ 5,2 bilhões), o reescalonamento de algumas 
obrigações de médio e longo prazos, a manutenção das linhas de crédito de curto 
prazo e a troca de US$ 1,05 bilhão de dívida antiga por títulos (Brazil Investment 
Bond Exchange Agreement).469 
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Chegava o ano de 1989 com o Brasil, novamente, devidamente enquadrado aos programas do 

FMI. No entanto, assim como já ocorrera entre 1982 e 1985, o Brasil não conseguiria cumprir 

o acordo. Nas palavras de Guilherme Binato Villela Pedras: “Apesar disso, por incapacidade 

de pagamento, ao final de 1988 e em julho de 1989 o país deixou de honrar compromissos 

externos (sendo uma moratória de fato, porém não declarada)”470.   

 

 

4.2 Propostas para um Novo Padrão de Dívida  

A Moratória brasileira de 1987, embora tenha se espraiado a outros países, acabara por não 

contaminar todo o mercado financeiro internacional. Ao contrário, o Brasil recua e retoma o 

pagamento dos juros. Assim, o mundo chega ao ano de 1988 longe do caos sistêmico previsto 

pelos opositores da moratória, mas com as economias em desenvolvimento envoltas ainda 

numa crise severa, com hiperinflação, baixo crescimento e pesados repasses de capital aos 

países centrais.  

Se, ao menos, o calote não se tornou prática oficial, o caos político, tão comum ao Brasil nos 

anos 1980, tornou-se norma no mundo em desenvolvimento. Nas palavras de Jeffrey Sachs471, 

num texto escrito no ano de 1988 (e publicado em 1989): 

Em muitos países, a instabilidade econômica é tão aguda que está gerando a 
instabilidade política e ameaçando os governos democráticos. O colapso da 
democracia foi o legado da crise econômica que avassalou a Europa central nos 
anos 20, e agora a mesma perspectiva paira sobre a América Latina.472  

O agravamento da crise trazia consequências desagradáveis não esperadas. Conforme já 

citamos, nos Estados Unidos, tornava-se popular a teoria segundo a qual as mercadorias 

latino-americanas, mais baratas, ameaçavam os produtores locais e o emprego. Em acréscimo, 

ainda segundo Sachs, não era agora apenas a economia industrial norte-americana que sofria 

os efeitos da crise. Também as jovens democracias da América Latina viam-se ameaçadas 

pela crise econômica. O subcontinente, que vivera momentos de pouca liberdade política nas 

                                                 
470 PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 73. 
471 Jeffrey Sachs, economista norte-americano alinhado ao pensamento monetarista. Opunha-se ao modelo 

adotado pelo FMI, visto como adequado ao Fordismo. Na década de 1980, Sachs alinha-se ao pensamento 
neoliberal e atua ativamente na renegociação das dívidas e na reestruturação das economias da América 
Latina. 
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décadas de 1960 e 1970, acabara de passar, de um modo geral, por um processo de 

redemocratização. A crise, na opinião do autor, estava minando a credibilidade da instituição 

democrática, o que abriria espaço para a emergência de novos governos ditatoriais, assim 

como ocorrera com a Europa na década de 1920.  

Encontrar uma solução para a crise tornava-se, assim, questão de importância internacional. 

Neste aspecto, o encaminhamento convencional dado até então pelo FMI e pelo grupo de 

credores tornava-se alvo de questionamentos. 

Pelo lado brasileiro, temos na proposta de Bresser Pereira em 1987 um bom exemplo destes 

questionamentos. Nas palavras do ex-ministro, sua proposta, apresentada após a moratória 

declarada no começo do ano, e rejeitada pelo Comitê dos Bancos,  “foi orientada por uma 

pergunta fundamental: é o pagamento dos juros externos compatível com crescimento e 

estabilidade de preços?”473  

A pergunta era pertinente pois apontava para o esgotamento do modelo. Pregava-se que para 

se superar a crise da dívida, era necessário o crescimento econômico. Porém a experiência dos 

países em desenvolvimento desde 1982 mostrava que alcançar crescimento econômico seria 

uma missão muito difícil num contexto de pagamento de juro e escoamento de reservas. 

Se no Brasil, o campo para questionamentos sobre a pertinência do padrão estabelecido pelo 

FMI arrefecera com a saída de Bresser do ministério da Fazenda, ao final de 1987, no mundo, 

novas propostas ganharam vulto. O acordo do México com o Morgan Guaranty Trust, em 

dezembro daquele ano, independente dos resultados finais obtidos, apontava para uma nova 

realidade no mercado dos títulos das dívidas, abria novas possibilidades e preconizava uma 

nova abordagem da crise da dívida. A partir de então, multiplicam-se estudos, propostas e 

pronunciamentos  que afirmavam em comum, a percepção de que era necessário se alterar as 

regras do jogo.  

De fato, o FMI, após o fracasso do Plano Baker e da Estratégia Menu, lança em 1989 o Plano 

Brady, com conteúdo bastante distinto do indicado anteriormente pelo Fundo.  

Percebemos o Plano Brady como uma resposta do FMI às diversas sugestões realizadas na 

esteira do fracasso do Plano Baker. Muitos dos aspectos propostos por diferentes autores em 
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1987 e 1988 foram, de fato, contemplados no Plano Brady. Podemos dizer que este, mais do 

que criar um novo padrão para a abordagem da dívida, apropriava-se de diversas propostas 

realizadas nos anos anteriores para, a partir delas, sugerir um novo padrão.  

4.2.1 Uma visão geral    

A percepção de que a estratégia convencional para a administração da dívida fracassara 

ganhava adeptos com grande intensidade na segunda metade da década de 1980. O fracasso 

do Plano Baker que não conseguira ampliar o fornecimento de crédito aos países em 

desenvolvimento, dando a estes espaço para o investimento, impulsionava a revisão da 

estratégia oficial. É este contexto ao qual pertence a proposta de Bresser ao comitê dos 

Bancos em 25 de setembro de 1987 e o acordo entre o México e o Morgan Guaranty Trust. 

Mais do que pontos fora da curva, porém, estas iniciativas inserem-se num conjunto muito 

maior. Os anos de 1987 e 1988 foram bastante férteis para o aparecimento de novas propostas 

que indicassem alternativas para a administração das dívidas. 

Este momento de revisão geral pode ser mais bem compreendido a partir do texto de Jeffrey 

Sachs “O Futuro da Crise das Dívidas na América Latina”, escrito em agosto de 1988 e 

publicado em 1989.  No texto, o autor busca configurar a crise das dívidas segundo o 

pensamento da época e apontar soluções. Mais do que isto, são elencadas as mais diversas 

propostas para uma nova política de administração das dívidas do terceiro mundo. Jeffrey 

Sachs já era, na ocasião, um influente economista internacional. De cunho neoliberal, seus 

trabalhos sobre o endividamento dos países da América Latina primavam pela cartilha do 

mercado. Não é raro encontrar seu nome definido como de um moderno “Money Doctor”. Por 

ter sido escrito no momento em que várias novas propostas eram apresentadas, o texto de 

Sachs constitui importante registro e fonte de referências. 

Entender a opinião de Sachs naquele momento é entender uma opinião bastante influente no 

meio financeiro. Assim, cabe uma breve descrição do pensamento de Sachs antes de partirmos 

para a análise das propostas apresentadas naquele momento. 

Percebe-se na análise do texto que havia, em 1988, um estranho casamento entre o 

pensamento mais heterodoxo e alguns autores alinhados à ortodoxia. Era consenso, segundo o 

texto, que a crise da dívida iniciara com o aumento dos juros internacionais em 1979. Como 

vimos na seção 3.3, em 1982, a maior parte das dívidas era com credores privados. A 



 

 
218 

elevação dos juros internacionais elevava o valor devido e colocava forte pressão sobre as 

economias dos países em desenvolvimento. Olhando a situação sob o prisma dos países 

credores e dos bancos internacionais, Jeffrey Sachs vê racionalidade na postura escolhida pelo 

FMI. Nesta linha de pensamento, em 1982, os credores e os organismos supranacionais 

viram-se diante de um grande problema, dado que os juros altos representariam dificuldade 

aos países endividados em cumpriram seus serviços da dívida. “Os governos credores 

julgaram, talvez com razão, que, a não ser que os países devedores continuassem a pagar 

integralmente os juros de sua dívida, o sistema financeiro mundial estaria em risco”474, daí a 

implantação de um modelo de renegociação da dívida que se ocupava em garantir o fluxo de 

pagamentos acima de tudo, mesmo que, para tanto, o preço a se pagar fosse a interrupção do 

crescimento da América Latina. Assim, a clara opção do FMI de proteger os bancos faria todo 

sentido: buscava-se a proteção de todo o sistema financeiro internacional que, se afetado, 

traria prejuízos sério e generalizados.   

Mesmo parecendo concordar com posição assumida pelo FMI em 1982, Sachs reconhece uma 

certa negligência do órgão em relação à América Latina: “Seis anos depois, grande parte dos 

bancos está fora de perigo grave (...), mas a situação dos países devedores continua a se 

deteriorar”475.  

Seu texto confirma a análise de Bresser Pereira, aqui apresentada na seção 4.1.1. Também 

para Sachs, em meados dos anos 1980, já parecia claro que o motivo do agravamento do caos 

econômico da região seria justamente a transferência líquida de reservas desencadeada a partir 

do serviço das dívidas, o que reduziria o capital disponível para investimentos. O “remédio” 

seria o causador do agravamento da “doença”. Novos empréstimos para o alívio das 

transferências, como os idealizados no contexto do Plano Baker não ocorreram e, assim, o 

serviço das dívidas deveria ser, ainda, mantido à custa do sacrifício das nações devedoras. 

“Como a América Latina recebeu poucos empréstimos internacionais novos a partir de 1982, 

os países latino-americanos devem pagar suas contas de juros da dívida estrangeira gerando 

grandes excedentes comerciais”476, o que implicaria no incentivo ao setor exportador através 

da desvalorização da moeda e de restrições ao consumo interno. Como resultado, recessão 

econômica e inflação elevada tornaram-se comum nos países em desenvolvimento. 
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Apesar da insistência da crise durante quase toda a década de 1980, ainda em 1988, porém, os 

bancos internacionais e o FMI sustentavam praticamente o mesmo discurso de 1982: 

O otimismo oficial se mantém, apesar de seis anos de evidentes provas em 
contrário. Só que, mesmo depois da América Latina ter transferido 150 bilhões de 
dólares em fundos líquidos para o mundo credor desde 1981, os benefícios 
prometidos para a fiel adesão às regras do jogo ditadas pelos credores ainda estão 
por surgir.477  

Diante dos fracassos acumulados ao longo dos anos 1980, Jeffrey Sachs, em seu texto de 

1988, reflete o pensamento dominante naquele momento: “À medida em que a crise se 

aprofundou, soubemos que a ‘estratégia convencional’ para lidar com a crise é 

inadequada”478.  

Como vimos na seção 3.3, a “estratégia convencional” pode ser resumida como o serviço 

regular dos juros da dívida, mediante negociações bilaterais com o FMI, fazendo uso de 

empréstimos ponte condicionados à implantação de ajustes econômicos nos países devedores. 

Sachs aponta que a abordagem convencional para a administração da dívida, que levara, na 

segunda metade da década de 1980, a América Latina a um quadro de deterioração 

econômica, seria, de fato, ruim para todos, devedores e credores: 

Os países devedores estão patentemente perdendo com a abordagem atual, pois o 
custo do serviço da dívida é muito alto, mas o mesmo também acontece com os 
credores, neste particular. O colapso econômico e a crescente polarização política da 
região significam que as esperanças dos credores de serem pagos estão 
constantemente diminuindo. Os bancos comerciais, por exemplo, tiveram severa 
perda no valor de mercado de seus créditos na América Latina, à medida em que se 
evidencia no mercado que grande parte da dívida latino-americana provavelmente 
jamais será paga.479  

Também Bresser Pereira, em 1988 cravava que a estratégia convencional criara um impasse 

internacional. A situação tornara-se ruim tanto para devedores quanto para credores. Segundo 

ele, não havia a possibilidade dos países que forneceram crédito receberem todo o capital das 

dívidas. Estas se  tornaram grandes demais para serem pagas pelos países endividados.  

Não existe para eles a possibilidade de receber toda a dívida. Caso concedam um 
desconto, poderão afinal, provavelmente, receber mais do que receberão se 
continuarem a levar os países devedores à estagnação e à inflação e certamente 
receberão com maior segurança, ficando livres desse interminável e desgastante 
processo de negociação visando meramente adiar o problema. Por outro lado, para 
os países credores, as vantagens econômicas de restabelecer o crescimento nos 
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países altamente endividados são muito claras. Esses países estão perdendo cerca de 
20 bilhões de dólares anuais de exportações para os países devedores.480  

Assim como Pereira, também Sachs identificava a redução do valor de mercado dos títulos 

das dívidas dos países em desenvolvimento negociados no mercado secundário.  Na visão do 

economista americano, este fato seria ainda mais uma evidência de que a abordagem 

convencional, além de prejudicar os países devedores, estaria causando prejuízo aos bancos 

credores, e aos países credores, por consequência.   

Os governos credores, isto é, os contribuintes nos Estados Unidos, Europa e Japão, 
tiveram que prover sempre mais dinheiro para manter funcionando a ‘abordagem 
convencional’. Mas isto é dinheiro gasto com pouco retorno evidente, já que a 
recuperação econômica da América Latina, há muito prometida, não se 
concretizou.481 

Sachs ainda levanta um outro aspecto da crise das dívidas. Embora a maior parte dos 

empréstimos-ponte fossem privados, em caso de calote, os bancos seriam subsidiados ou 

financiados por credores oficiais, ou seja, seriam financiados pelo governo dos países 

desenvolvidos (pelos contribuintes dos países desenvolvidos, especificando). Ou seja, os 

contribuintes dos países desenvolvidos estavam indiretamente investindo em títulos que 

dificilmente trariam retorno, uma vez que a recuperação da América Latina não ocorria. Pior, 

como o FMI priorizava o pagamento para os bancos, incentivando subsídios oriundos de 

recursos oficiais a estes, os calotes, quando houvesse, recairiam sobre os contribuintes, 

pessoas físicas, que nada fizeram a não ser pagar impostos482.          

Também para a economia dos Estados Unidos, a crise das dívidas era ruim. Sachs lembra que, 

para gerar excedente comercial, a América Latina desvalorizou o câmbio,  cortou suas 

importações e elevou suas exportações para os EUA no período. Como consequência, o saldo 

da Balança Comercial dos EUA para a América Latina caiu de US$ 1,3 bilhões em 1981 para 

um déficit de US$ 14,1 bilhões em 1987483. Ainda assim, convém lembrar que a região teria 

enviado US$ 150 bilhões líquidos para os países desenvolvidos entre 1981 e 1987. 

Sobre este assunto, Bresser Pereira complementa: 

O relatório do Economic Policy Council salientou com muita inteligência que a crise 
da dívida só não está trazendo mais prejuízos para a economia mundial porque os 
altos déficits comerciais dos Estados Unidos amortecem a curto prazo esses 
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prejuízos ao compensar a perda de exportações dos demais países credores com 
maiores exportações para os Estados Unidos (1988). Finalmente, a dívida representa 
um risco para a democracia nos países altamente endividados que não interessa aos 
países credores.484 

Assim, chegamos a um consenso de que a estratégia convencional adotada pelo FMI era ruim 

para os países latino-americanos, ruim para os credores oficiais, e ruim para a economia dos 

EUA (e para a economia dos países desenvolvidos, expandindo o exemplo). Somente os 

bancos privados estariam imunizados.  

Para o caso da América Latina, a situação seria particularmente grave, com evasão constante 

de reservas, hiperinflação, crise econômica e uma crescente crise política que ameaçava 

seriamente o recente processo de redemocratização.  

Diante deste diagnóstico, Sachs, então, se questiona porque os países da América Latina 

insistiam em pagar suas dívidas, se a tarefa soava improvável.  

Sua resposta é interessantemente simples: os governos da América Latina “querem seguir as 

regras do jogo”485 e trabalhar harmoniosamente com os governos credores.  

Não vamos entrar aqui em discussão sobre quais os fatores que levavam os países da América 

Latina a desejar seguir as regras do jogo. A visão de Sachs pode soar ingênua ou romântica, 

mas aponta para um fato: os países da América Latina, seis anos após a imposição das regras 

do FMI, em 1982, ainda faziam os pagamentos de suas dívidas, mesmo que isto representasse 

ver seu crescimento econômico comprometido e se aprofundar cada vez mais numa crise que 

parecia não ter fim.  

Diante deste reconhecimento, Sachs rebate a pergunta, focando agora os credores: 

A verdadeira questão não é por que os devedores estão tão empenhados em seguir 
as regras, mas sim por que os governos credores estão estabelecendo regras que são 
muitas vezes politicamente perigosas para países amigos, reformistas, 
democráticos.486  

A resposta para esta questão aponta que não se percebia como adequado o tratamento dado 

pelo FMI e por países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. As regras rígidas e o 

pesado ônus que o serviço da dívida trazia poderiam, no limite, ameaçar as jovens 
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democracias da América Latina e o equilíbrio geopolítico da região. Assim, no pensamento de 

Sachs, estaria evidenciada a necessidade de se repensar a abordagem convencional para a 

administração das dívidas. De fato, na segunda metade da década de 1980, a abordagem 

convencional estaria sendo seriamente questionada. No momento do texto (agosto de 1988), 

várias propostas alternativas já haviam sido elaboradas e apresentadas em diferentes partes do 

mundo. O ponto de vista de Sachs, inclusive era bastante otimista na ocasião:  

Felizmente a situação não é tão sem esperança quanto a muitos parece. A América 
Latina certamente pode escapar da atual espiral descendente de instabilidade 
política e econômica. Existem soluções realistas para a crise, soluções nas quais 
todos os principais participantes na crise (isto é, os bancos comerciais, as nações 
devedoras, e as nações credoras podem alcançar um resultado satisfatório). O que 
mais carece no momento não são novas idéias técnicas, mas liderança política tanto 
nos países credores quanto nos devedores, para implementar algumas boas idéias 
que foram desenvolvidas em anos recentes.487 

O texto de Sachs preconizava que mudanças ocorreriam em breve na estratégia para 

administração das dívidas. As novas propostas que surgiam na época seriam, para o autor, o 

sinal de que algo novo começava a se formar na comunidade internacional. 

Espaço para mudanças na abordagem da administração das dívidas teria sido, inclusive, 

segundo Sachs, recentemente incluído na própria legislação americana: 

O importante é que esta abordagem básica está agora consagrada na legislação 
americana, embora o fato ainda não seja amplamente conhecido. Na Lei Comercial 
que foi assinada em agosto pelo presidente Reagan, o secretário do Tesouro é 
orientado no sentido de iniciar discussões com os países industrializados e em 
desenvolvimento que o Secretário julgar apropriados, com a intenção de negociar o 
estabelecimento de uma junta internacional com autorização de negociar a Dívida 
Internacional, instituição essa que iria reestruturar a dívida dos países em 
desenvolvimento de acordo com  as linhas acima esboçadas. O Secretário deve 
realizar tais negociações a não ser que verifique (em estudo apresentado ao 
Congresso) que tais negociações teriam efeito deletério na monta para a economia 
mundial.488  

Seu texto aponta que havia uma espécie de consenso no pensamento econômico na segunda 

metade dos anos 1980. O diagnóstico, assim como o diagnóstico de Funaro e Bresser, era que 

o modelo vigente retirava excesso de recursos dos países devedores, o que comprometia o 

investimento e o crescimento econômico489.  

Quase todas as novas abordagens propostas para a crise da dívida compartilhavam das 

mesmas idéias: o ônus líquido dos recursos dos países devedores deveria ser reduzido, o 
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deságio da dívida deveria ser decidido caso a caso e a deveria ser concedido a redução da 

dívida mediante a realização de programas de reformas econômicas.  

É, no mínimo, curioso perceber que, em 1988, ante o fracasso do Plano Baker, havia uma 

estranha aliança entre os pensamentos estruturalistas e monetaristas, a esta altura já 

convertidos em neoliberais. Ambos os lados se unem na solução visível: a incorporação dos 

descontos praticados no mercado secundário sobre os títulos das dívidas. Um raro consenso 

entre posições diametralmente opostas. Na prática, isso implicava em redução das dívidas ou 

dos juros e na securitização destas, com a emissão de novos títulos das dívidas por parte dos 

países devedores em substituição às dívidas contratuais anteriores. 

Para citar nomes, tanto Bresser Pereira, estruturalista, ou neoestruturalista como chega a se 

definir, quanto Jeffrey Sachs, monetarista, ou neoliberal, um autêntico “Money Doctor” 

moderno, adotam a apropriação do desconto como recomendação como a mais viável.  

À reboque, estas novas diretrizes abriam brechas para se romper o “Pecado Original”. O fato 

desta solução ter sido consenso entre monetaristas e estruturalistas num dado momento nos 

anos de 1987 e 1988, evidencia que a Economia Mundo já era outra, que o sistema evoluíra e 

que a crise da dívida era, em si, anacrônica.  

Naquele momento, tanto estruturalistas quando monetaristas faziam oposição à estratégia 

convencional adotada pelo FMI, que se mantinha numa postura inflexível, mais adaptada ao 

momento do Fordismo. Por fim, em 1989, o FMI se renderia aos apelos e cederia, permitindo 

a apropriação do desconto e a securitização das dívidas. 

Como já adiantamos, muitas das propostas que surgiram ao longo da segunda metade da 

década de 1980 foram compiladas e citadas por Sachs. A maior diferença entre estas dizia 

respeito à forma como seriam reduzidas as transferências de recursos líquidos ao exterior. 

Algumas das propostas iam na direção de um aumento dos empréstimos para os países 

devedores, outras, a maioria, indicavam a redução dos juros ou do valor do principal como o 

melhor caminho a ser seguido (neste grupo, algumas propostas ainda incluiriam novos 

empréstimos, sem que o valor total pós renegociação fosse maior que o valor de antes).  

Apesar da quantidade de propostas, o fim de todas parecia ser o mesmo: uma forte resistência 

dos Estados Unidos que se recusavam a discutir o assunto, mantendo as diretrizes propostas 

no Plano Baker; 
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Desde 1987, inúmeras propostas de desvalorização do estoque das dívidas têm 
surgido, de agentes públicos e privados, inclusive nos próprios países credores. No 
entanto, todas esbarraram na explícita resistência dos EUA em discutir o assunto.490  

Diante desta rotina, surpreenderia uma mudança de estratégia por parte dos Estados Unidos. 

De fato, porém, o Plano Brady, lançado em março de 1989, propunha a redução do serviço da 

dívida, o que evidencia que muitas das propostas feitas nos anos anteriores teriam servido de 

influência direta para a nova estratégia adotada pelo FMI. 

Para efeito de citação, faremos uso da compilação de Sachs. Nosso intuito não é pormenorizar 

cada uma das propostas por ele indicadas, mas demonstrar como era grande a gama de opções 

que se tinha em 1988 para se estabelecer uma nova estratégia para administração das dívidas, 

tal como, de fato, ocorrera em 1989. Assim, segue abaixo, na tabela 18 um exercício de 

apresentação destas propostas, conforme categorização feita ao longo do texto de Sachs:  

Tabela 18 – Propostas para mudanças na Estratégia para Administração das Dívidas, anos 

1980: 
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Como procuramos sintetizar na tabela 18 acima, Sachs agrupa as propostas surgidas durante a 

segunda metade dos anos 1980 para a revisão da Estratégia Convencional em dois grandes 

grupos: havia o grupo de propostas que optavam pelo aumento de empréstimos ao país 

devedor (o que acabaria por reduzir a transferência líquida ao exterior), definidas como 

“Abordagem do Financiamento”, composto pelas propostas de Baker, De Carmoy, Lever e 

Hume, Okita e Rotberg;  e o grupo que recomendava a redução do serviço da dívida – 

“Abordagem da Redução da Dívida”- composto pelas abordagens da recompra da Bolívia, 

acordo Mexico Morgan, Pease, Robinson, Sengupta, Bank of Nova Scotia, Banco da 

América, Sachs, Bradley, Brasil entre outros 491.  

Segundo Sachs, dentre os grupos, as propostas que defendiam a “Abordagem do 

Financiamento” seriam apenas “mais do mesmo”. Estas propostas ainda insistiam na 

percepção de que a crise das dívidas seria de curto prazo e que cabia aos países endividados 

pagar suas dívidas na totalidade. As propostas deste grupo percebiam que o perdão das 

dívidas, ou de parte delas, acabaria por premiar os países devedores e ainda poderia levar o 

sistema financeiro internacional ao colapso. Não à toa, Sachs inclui o Plano Baker de 1985 

neste grupo. Havia no plano a intenção de se reduzir a transferência líquida, porém através de 

mais empréstimos, o que, no fundo, elevaria a dívida no longo prazo.  

Já os que advogavam pela “Redução da Dívida” argumentavam que a abordagem do 

financiamento já estava sendo tentada há seis anos e fracassara. Tendo em vista os descontos 

já praticados no mercado secundário sobre o valor dos títulos das dívidas e uma nova 

configuração do sistema bancário internacional, era chegada a hora de se modificar as 

condições, reduzindo o valor do serviço das dívidas. 

Para Sachs, ainda que a abordagem do Financiamento fosse mais conservadora e próxima da 

prática consagrada desde 1982, já em 1988, ele apontava que as chances desta abordagem ser 

reforçada numa eventual nova rodada de propostas do FMI seriam pequenas: 

(...) em termos práticos, as estratégias ‘financiadas’ baseadas em novos e grandes 
desembolsos de fundos oficiais (como nas propostas de De Carmoy, Lever e Hume, 
e Rotberg (...)) serão quase certamente rejeitadas, a não ser que acompanhadas por 
planos de redução da dívida para os bancos comerciais. O motivo é obvio: os 
contribuintes dos Estados Unidos, (e especialmente seus congressistas) relutam 
cada vez mais em apoiar empréstimos oficiais a países devedores, especialmente 
porque os empréstimos oficiais se assemelham cada vez mais a planos de socorro 
aos bancos comerciais (...). O único país credor que parece disposto e capaz de 

                                                 
491  SACHS, “O Futuro da Crise das Dívidas na América Latina”, 1989, p. 159. 



 

 
226 

oferecer aumento substancial de seus empréstimos à América Latina é o Japão, e 
também neste caso parece que o aumento de empréstimos será condicionado a 
alguma redução da dívida dos bancos comerciais.492 

Confirmando o estranho casamento de opiniões naquele momento, Sachs aponta que os 

motivos para se rejeitar novas propostas alinhadas à “Abordagem do Financiamento” seriam 

também internos dos países desenvolvidos. Segundo o autor, era crescente o 

descontentamento por parte dos contribuintes dos EUA por continuar financiando os bancos 

que insistiam em fornecer novos e maiores empréstimos aos países devedores. Sem o 

contribuinte para dar garantia, todo o risco envolvido no fornecimento destes novos 

empréstimos recairia sobre os próprios bancos, afastando a possibilidade de se intensificar o 

ritmo de novos desembolsos. 

No bloco das abordagens da “Redução da Dívida”, haveria  uma variação maior no teor das 

propostas. Como vimos na tabela 18 acima, algumas destas propostas não se limitavam à 

redução do valor dos serviços das dívidas, sugerindo também novos empréstimos para reduzir 

ainda mais a transferência líquida de recursos. São propostas voltadas, de fato, a uma redução 

substancial dos serviços das dívidas, o que geraria nos países devedores excedentes a serem 

investidos. Neste grupo heterogêneo, Sachs identifica ainda outras duas subdivisões distintas: 

Há duas propostas de redução atualmente sob discussão na comunidade financeira. 
O primeiro tipo de redução da dívida é o esquema chamado “baseado no mercado”, 
tal como a permuta de títulos Morgan-México, e a recompra da dívida da Bolívia. 
Estas propostas especificam a redução da dívida no contexto de negociações 
bilaterais entre o país devedor e seus bancos credores. O segundo tipo de proposta 
(p. ex. Pease, Robinson, Sengupta (...)) é a favor de uma solução global baseada no 
estabelecimento de um novo sistema internacional de dívida que assumiria a dívida 
dos bancos comerciais com o desconto, e então passaria parte ou todo este desconto 
para os países devedores.493  

Ou seja, à parte a diferença sobre a obtenção ou não de novos empréstimos, também o modo 

como se daria a redução dos serviços das dívidas seria motivo para uma subdivisão. Sachs 

aponta no grupo da “Redução da Dívida” um subgrupo que pregava a chamada “Abordagem 

Bilateral”, exemplificada pelos casos da recompra da Bolívia e pelo acordo Mexican Morgan; 

e outro subgrupo a favor do “estabelecimento de um novo sistema internacional de dívida”, 

também chamado “Solução Global” por Bresser Pereira494, tal como se pode entender a partir 

das propostas de Pease, Robinson, Sengupta, Bank of Nova Scotia, Sachs, Bradley, Brasil 

entre outros. 
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De um modo geral, todas as propostas deste grupo apontavam para a possibilidade de 

apropriação dos descontos sobre os títulos destas já praticados no mercado secundário por 

parte dos países devedores. Como se daria esta apropriação, no entanto, não era motivo de 

consenso.  

O mercado secundário de títulos possibilita ao investidor revender o título que está em seu 

poder por um preço ligeiramente inferior (correspondente aos juros decorrentes entre a 

emissão e a revenda), de modo a não precisar esperar o final do prazo de validade do título 

para receber o retorno de seu investimento. O que faz com que um determinado título seja 

renegociável é a certeza de que seu valor final (o valor de face) será integralmente pago pelo 

devedor ao final do prazo.  

Como já adiantamos, na segunda metade da década de 1980, os títulos das dívidas dos países 

em desenvolvimento eram negociados no mercado secundário a um preço muito abaixo do 

seu valor de face. Isto ocorria porque o mercado já considerava pequena a possibilidade do 

país devedor cumprir seu compromisso na totalidade. O risco de default seria tão elevado que 

poucas entidades estariam dispostas a adquirir o título. Sem compradores, o detentor do título, 

ante a iminência de um calote, ofertava-o a um valor abaixo do previsto, de modo a tornar o 

título interessante de ser adquirido por outro investidor mais propenso ao risco.  

Assim, o investidor do mercado secundário, ao comprar o título, já sabia do risco ao qual 

estaria exposto mesmo diante da obrigatoriedade do país devedor de pagar a totalidade do 

valor de face. 

O sistema possui um funcionamento simples. Para dar garantias ao investidor, há na emissão 

dos títulos, cláusulas que proíbem o país devedor de adquirir o próprio título da dívida no 

mercado secundário. Esta operação, não recomendável sob a ótica do mercado, seria a idéia 

por trás das propostas da “Abordagem Bilateral” compiladas por Sachs. 

Como os títulos já eram negociados abaixo do valor real da dívida, uma tentação ao devedor 

seria a de simplesmente recomprar seus títulos ao valor praticado no mercado secundário. O 

investidor receberia o valor ao qual ofertara o título e o país devedor se veria livre de sua 

dívida, pagando somente uma parcela do valor desta. 

O mecanismo, simples, no entanto, se disseminado, traria consequências a todo o sistema 

financeiro. A possibilidade de recompra indicaria que a forma mais barata de se quitar uma 
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dívida é dar o calote e, quando o mercado considerar seu título um título podre e depreciar seu 

valor, bastaria a você recomprar o título a uma fração do valor original. Uma vez permitida, 

esta prática desestimularia todos os devedores de realizar o pagamento de suas dívidas e 

desestimularia, também os fornecedores de crédito, dado que o calote seria certo.  

A proibição da recompra visaria justamente proteger todo o sistema financeiro. No entanto, na 

segunda metade da década de 1980, a crise das dívidas desafiava as normas do mercado e 

levava ao limite as estratégias para sua solução.  

A “Abordagem Bilateral” é um caso específico daquele momento de descrédito pelas regras 

pré-estabelecidas. Duas foram as propostas neste âmbito, o acordo entre o México e o Morgan 

Guaranty Trust, já citado, e o caso que ficou conhecido como a proposta de “Recompra da 

Bolívia”, o qual, Jeffrey Sachs atuara como “Money Doctor”. O caso boliviano exemplifica 

muito bem esta estratégia e aponta para o porquê da impossibilidade de sua generalização.  

4.2.1.1 A Recompra Boliviana 

Em 1982, após 18 anos de governo militar, o presidente Hernan Siles Suazo assumiu o poder 

da Bolívia em meio a fortes reivindicações sociais e enormes compromissos do serviço da 

dívida. Siles, em 1984 chegaria a suspender o pagamento da dívida. A crise se instalava de 

vez. Neste contexto de moratória e deterioração das contas públicas, a inflação atingia 

40.000% em 1985.  

O sucessor de Siles, Victor Paz Estenssoro, tomou posse como presidente da Bolívia em 1985 

em meio a forte pressão por parte dos credores, incluindo do FMI e do Governo dos Estados 

Unidos, para retomar o pagamento da dívida. O novo presidente, porém, não via como seria 

possível retomar o pagamento da dívida em meio ao caos que o país vivia. 

O governo rejeitou esta pressão, argumentando que o caos econômico da Bolívia era 
tão sério que a reforma necessária, econômica e política, exigia um período de 
moratória completa no pagamento dos juros, e que uma solução definitiva para a 
crise da dívida da Bolívia requeria um considerável abatimento do valor da dívida.495  

Após forte resistência, a comunidade internacional cedia e “a Bolívia recebeu um programa 

do FMI apesar do fato de crescentes atrasos em suas dívidas com os bancos comerciais, e 

apesar do fato de não existir acordo à vista entre os bancos e a Bolívia”496.  

                                                 
495 SACHS, “O Futuro da Crise das Dívidas na América Latina”, 1989, p. 151. 
496 SACHS, “O Futuro da Crise das Dívidas na América Latina”, 1989, p. 152. 
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No acordo, o país ganhava um respiro em sua crise. Sem a necessidade urgente de transferir 

renda para os países credores, a Bolívia, segundo Sachs, teve condições políticas de implantar 

um programa de ajuste interno (corte nos gastos do governo, elevação de impostos, redução 

do setor público e aumento das tarifas das empresas públicas) sem ser acusada pela oposição 

interna de subserviência aos credores internacionais.  

As reformas foram implantadas e, em 1987, o crescimento foi restaurado. Reflexo do bom 

momento, a inflação – de 10% - era a mais baixa da América do Sul497.  

Com os bons resultados, o plano seguiu para um passo além: os credores admitiram que a 

dívida seria alta demais para ser totalmente paga e negociaram com a Bolívia um programa de 

recompra da dívida no mercado secundário. Nas palavras de Payer, a Bolívia “foi autorizada 

pelo cartel dos credores a comprar de volta sua própria dívida a preços de mercado”498, que 

naquela ocasião era de 8 a 10 centavos por Dólar devido. Como resultado, entre 1987 e 1988, 

a Bolívia havia cancelado aproximadamente metade de sua dívida499.  

A “Abordagem Bilateral”, tal como a estratégia boliviana, ainda que bem sucedida neste caso 

específico, não poderia, pelo próprio bem do sistema internacional, se disseminar. Sua 

eventualidade só foi possível pelo tamanho relativamente pequeno da dívida e da economia 

boliviana. Para uma crise de maiores proporções, porém, estratégias outras deveriam ser 

adotadas.  

O outro exemplo citado, o caso México-Morgan, foi muito mais tímido, restringindo-se a uma 

parte da dívida entre o país e esta instituição financeira em específico, não caracterizando, 

porém um grande alívio para a economia mexicana como um todo. Seu resultado também 

teria incorrido em fracasso500. Sua importância reside no fato de ter sido um acordo com um 

grande devedor e uma importante instituição credora, o que abriria caminho para novos 

acordos. 

 Retomando a classificação de Sachs para as propostas apresentadas na segunda metade da 

década de 1980, o subgrupo a favor ao “estabelecimento de um novo sistema internacional de 

dívida”, ou ainda “Solução Global” que também visava a redução do serviço da dívida, a 

                                                 
497 SACHS, “O Futuro da Crise das Dívidas na América Latina”, 1989, p. 151. 
498 PAYER, “As causas da crise da dívida”, 1989, p. 74. 
499 SACHS, “O Futuro da Crise das Dívidas na América Latina”, 1989, p. 153. 
500  BACHA, “A apropriação do desconto”, 1989, p. 122. 
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partir da apropriação do desconto praticado no mercado secundário, fora o que apresentara as 

propostas de maior repercussão e que mais influência causaram no próprio FMI. 

Como já citamos, o Plano Brady, proposto em março de 1989, incorpora algumas das 

sugestões presentes neste grupo de propostas alternativas. Consideramos tão relevante discuti-

las que dedicaremos uma seção inteira a este subgrupo, inclusive com a apresentação de 

algumas das propostas mais significativas para o caso brasileiro. 

4.2.2 Propostas para a redução da dívida e para o estabelecimento de um novo sistema 

internacional de dívida  

Como já citamos, em comum nas propostas alinhadas por Sachs como de “redução da dívida”, 

havia a intenção de que os países devedores se apropriassem dos descontos praticados pelo 

mercado secundário sobre os títulos das dívidas. Ainda que a recompra destes títulos fosse 

desaconselhada, a apropriação deste desconto passou a ser vista, durante a segunda metade 

dos anos 1980, por diversos autores, como fundamental para se superar a crise e o elemento 

que justificava estas propostas era a própria evolução do capital bancário ao longo da década. 

A proposta de Bresser em setembro de 1987 já adiantava a apropriação do desconto como o 

caminho a se adotar pelos países devedores. Como citamos, porém, a recompra, se 

institucionalizada, colocaria em risco todo o sistema financeiro internacional. Ocorre que a 

década de 1980 para a América Latina era um momento singular. A crise havia se 

aprofundado desde 1982 e os países em desenvolvimento mostravam-se cada vez menos 

capazes de cumprir seus compromissos. Superar a crise implicaria um esforço conjunto para 

se trabalhar num regime específico de exceção. Se não fosse permitida a recompra, ao menos, 

a redução dos juros de forma proporcional ao desconto praticado no mercado poderia ser 

implantada via acordos conjuntos entre devedores e credores e supervisionado por algum 

órgão superior.  

Assim, percebemos que, durante a segunda metade dos anos 1980 era comum o pensamento 

de que a crise da dívida era ruim para credores, devedores, países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, bancos e contribuintes. Também temos que propostas existiam aos montes 

para uma solução para a crise (tabela 18, acima). Uma nova solução, embasada na redução da 

dívida e no estabelecimento de um novo sistema internacional era apontado por diversos 

autores. No entanto, a comunidade internacional (FMI a frente) insistia em não considerar a 
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adoção de uma solução para a crise com a criação de um novo sistema internacional para a 

dívida com a apropriação dos descontos praticados no mercado secundário, tal como 

apresentado por Sachs. Por que isto ocorria? 

Nas palavras de Bresser Pereira:  

Por duas razões principais: porque o governo dos Estados Unidos, apoiado pelo 
governo do Reino Unido e da Alemanha, são contra ela; e porque os países 
devedores não exercem a necessária pressão no sentido de obtê-la.501 

Na visão deste autor, EUA, Alemanha e Reino Unidos seriam contrários a solução da 

apropriação do desconto por causa da situação de seus bancos, que teriam dificuldades de 

absorver o prejuízo de uma só vez (caso do Manufactures, do Chase e do Bank of America). 

Também os devedores não pressionam para que uma solução global de redução da dívida 

fosse adotada. Os motivos seriam distintos, porém. Segundo Bresser, havia nos países 

devedores resistência a se pressionar as nações credoras por uma solução definitiva por causa 

da “disposição de suas elites dirigentes – e da grande imprensa e dos governos que as 

representam”502.  

Sendo mais claro, para Bresser: 

Essa motivação das elites dirigentes nos países devedores para tentar pagar a dívida 
está baseada em um fator ideológico mais geral: a subordinação cultural dessas elites 
aos países centrais. Essa subordinação, essa crença de que a verdade está sempre nos 
países centrais, é uma das características por excelência do subdesenvolvimento, e se 
expressa das mais variadas maneiras. Chamar, por exemplo, de “calote” uma medida 
de redução unilateral da dívida, que tem na verdade todas as características do 
estatuto jurídico da concordata, é uma das manifestações dessa subordinação 
cultural e ideológica.503  

Fazendo coro a Paulo Nogueira Batista, também Bresser demonstra grande rancor em relação 

ao tratamento dispensado pela imprensa à sua proposta de renegociação da dívida no ano de 

1987.  

Independente dos motivos internos dos países devedores que não os levaria a pressionar a 

comunidade financeira internacional por uma solução mais efetiva, temos que outro dos 

impeditivos apontados para esta apropriação dos descontos era justamente a contabilidade 

                                                 
501 PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 44. 
502  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 45. 
503  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 47. 
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interna dos bancos credores. E a proteção aos bancos era uma constante nas propostas do FMI 

desde o início da crise da dívida. 

Como vimos, ainda que se considere que a postura do FMI em 1982 foi a de proteger o capital 

bancário, em detrimento das economias em desenvolvimento, houve argumentos para tal 

escolha. O risco de calote generalizado poderia levar os bancos à quebradeira, e todo o 

sistema financeiro internacional corria risco, devido ao alto grau de exposição dos bancos aos 

títulos das dívidas no ano de 1982 (cerca de 200% do capital bancário estava empenhado em 

títulos de dívidas). A postura do Fundo, ainda que sacrificasse os países em desenvolvimento, 

parecia a mais prudente ante um risco real de quebra sistêmica. Sachs reconhece isto: 

Durante muitos anos, uma posição intransigente dos Estados Unidos em relação á 
dívida parecia ser a única orientação prudente para o mundo credor, em vista da 
posição aparentemente frágil dos bancos nos centros financeiros dos Estados 
Unidos.504 

Em 1988, porém, após seis anos emprestando pouco dinheiro para a América Latina e 

recebendo muito da região, a condição dos bancos era bastante diferente: 

De notar que os bancos nos centros financeiros dos Estados Unidos têm agora um 
exigível na América Latina que é menos de 100% do capital, comparado com uma 
proporção de risco-capital de quase 200% em 1982. Este é um ponto importante 
(...) por que ilumina o fato de que os bancos como um grupo já estão fora do 
alcance da crise em relação a seus riscos na América Latina. Seis anos de poucos 
empréstimos, combinados com um acúmulo de capital, deram aos bancos a folga 
necessária para respirar e assimilar as suas perdas de fato na dívida da América 
Latina.505 

Os bancos, antes expostos em excesso a um capital de alto risco (os títulos das dívidas dos 

países em desenvolvimento), agora estavam relativamente protegidos. Se antes, um calote (ou 

uma reação em cadeia) poderia significar a quebra de um banco internacional, em 1988, 

segundo Sachs, os bancos apresentavam condições financeiras tais que lhes seria possível 

resistir às flutuações dos preços dos títulos das dívidas, e até de resistir a eventuais 

moratórias. Até os deságios aos quais os títulos das dívidas eram negociados já estariam 

contabilizados pelos bancos e pelo mercado financeiro. 

Este fato é crucial para explicar por que propostas de alívio nas dívidas começaram a surgir na 

segunda metade da década de 1980 e não antes. Sachs argumentava em 1988 que, “os bancos 
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podem agora ser pressionados para aceitar uma redução da dívida da América Latina sem 

risco sério para as instituições bancárias.”506 

A própria proposta brasileira ao Comitê dos Bancos, em 1987, segundo Bresser Pereira, fora 

desenvolvida porque, no entendimento do então ministro, seria viável somente naquele 

momento, não antes. Em 1982, no momento do primeiro acordo com o FMI, as condições que 

tornavam esta solução viável não existiam – o mercado não havia ainda contabilizado o 

desconto nos títulos. Já em 1987, os mercados já haviam incorporado os deságios nos valores 

das ações dos bancos. Surgia uma brecha histórica que deveria ser aproveitada: “O capital dos 

bancos tem crescido, as reservas tem sido fortalecidas e o valor das ações dos bancos já foi 

ajustado ao desconto da dívida”507. 

Assim, elementos externos, relacionados às alterações na economia internacional estariam na 

raiz das propostas da apropriação do desconto, escoradas na criação de um novo sistema 

internacional da dívida. No total, Sachs aponta três elementos novos que motivavam as novas 

propostas de abordagem508: 

a. “Durante o período de 1982 e 1988, os bancos comerciais reconstruíram seu capital de 

base ao mesmo tempo em que deixaram de aumentar seu exigível na América Latina”; 

b. “O valor na bolsa dos bancos americanos já reflete uma significante perda esperada em 

suas aplicações com os países menos desenvolvidos”; 

c. “O alívio da dívida pode provavelmente ser estruturado de modo a não afetar o valor 

contábil da base de capital dos bancos”. 

Bresser Pereira também escrevera sobre este momento em especial e sobre as propostas que 

surgiam para a criação de um novo sistema internacional da dívida, apropriando-se dos 

descontos praticados pelo mercado secundário. Propostas estas em algo similares à 

apresentada pelo então ministro da fazenda em setembro de 1987, em Viena, e rejeitada 

depois pelo Comitê dos Bancos em Washington.  

O livro de Bresser Pereira, “Dívida Externa: Crises e Soluções”, publicado no início de 1989 

(dias depois de apresentado o Plano Brady), compila textos escritos em 1988, e trás, na visão 
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do organizador, algumas das propostas mais relevantes para a abordagem das dividas 

divulgadas até aquele momento. 

Há quatro artigos de Bresser Pereira neste livro, em todos podemos ver a lógica que 

direcionava suas ações enquanto ministro da Fazenda e que norteou sua proposta de 

renegociação da dívida. Esta proposta levada, primeiramente ao US Congressional Summit on 

the Economic Agenda for the Nineties, em Viena, dia 04 de setembro de 1987, e 

posteriormente ao Comitê dos Bancos, em Washington, em 25 de setembro de 1987 é, 

obviamente, citada e apresentada em seu texto original.  

O mesmo ponto percebido por Sachs para justificar as estratégias de apropriação dos 

descontos e minar a resistência do FMI é apontado por Bresser Pereira. Também para este 

autor, o desconto praticado no mercado, em virtude do próprio desenrolar das atividades do 

mercado financeiro, já havia sido incorporado como perdas no valor das ações dos bancos 

credores509. 

Os bancos credores, antes expostos em mais de 200% de seu capital aos títulos das dívidas 

dos países em desenvolvimento, agora, com exposição reduzida, já viam como contabilizado 

o deságio praticado no mercado secundário sobre estes títulos.  

Confirmando esta percepção, segundo Shafiqul Islam, entre 1987 e 1988, “muitos bancos 

americanos já contraíram substanciais perdas de renda com a provisão de reservas 

empréstimos-perda igual a 25 ou 30 por cento de suas posições nos PMDs”510.  

Naquele momento, o valor das ações que compunha o valor de mercado destes bancos já 

refletia as perdas na cobrança da dívida. Assim, estaria aberta, também segundo a percepção 

de Bresser Pereira, a janela de oportunidades para a renegociação da dívida, incorporando este 

deságio. A incorporação, porém, não poderia se dar nos moldes do ocorrido no caso 

boliviano. A economia brasileira (e a dívida) era imensamente maior para que uma ação de 

recompra não prejudicasse em demasia o mercado internacional. Havia também um problema 

global a se resolver. A crise brasileira era uma entre dezenas. Assim, um acordo mais 

elaborado, uma solução global se faria necessária.  
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Podemos entender, deste modo, que as propostas para a “Redução da Dívida” voltadas ao 

“estabelecimento de um novo sistema internacional de dívida”, ao contrário das “estratégias 

bilaterais”, buscavam uma solução global, uma saída para todos os países que caíram na 

armadilha do “Pecado Original”.  

Em novembro de 1988, Bresser Pereira ainda afirmava: 

A solução global de redução da dívida hoje mais geralmente aceita foi proposta pelo 
Brasil, de forma sintética, em 4 de setembro de 1987 (…). Não fazia sentido uma 
proposta detalhada porque não é uma proposta que possa ser negociada por um país 
devedor. No início de 1988, entretanto, apareceram duas propostas completas no 
mesmo sentido: a proposta do presidente do American Express Bank, James 
Robinson III (1988), e a proposta do diretor da Índia (…) no FMI, Arjun Sengupta 
(1988).511 

A solução global que era esboçada por diferentes autores ao longo de 1988 ainda apresentava 

claros elementos presentes na proposta brasileira de setembro de 1987. Nelas, elementos 

como a apropriação do desconto e a emissão de novos títulos com os novos valores das 

dívidas se faziam presentes. Faltava ainda um consenso sobre quais os mecanismos a ordenar 

a nova estratégia para a administração das dívidas e a quem caberia o papel de coordenar 

todos os cálculos, negociações e emissões. Diferente de Sachs que compila todas as propostas 

e as classifica, sem destacar nenhuma em especial, Bresser cita especificamente que, dentre as 

propostas mais bem elaboradas no ano para o estabelecimento de um novo sistema 

internacional da dívida, destacavam-se duas: a elaborada pelo presidente do American 

Express Bank, James Robinson III e a proposta do diretor da Índia no FMI, Arjun Sengupta. 

A opinião de Bresser é compartilhada por Stanley Fischer, do Banco Mundial, que destaca 

também as duas propostas como mais relevantes512. 

A proposta de James Robinson III sugeria a criação de uma nova instituição ligada ao FMI e 

ao Banco Mundial, mas independente destas, voltada exclusivamente para administrar as 

dívidas. Já a proposta de Arjun Sengupta atribui o papel de administrar as dívidas, agora 

rearranjadas com a apropriação do desconto, diretamente ao FMI513.  

Diferenciadas quanto à instituição que comandaria todo o processo, as duas propostas 

seguiriam bastante similares no tratamento dado às dívidas e sobre como se daria a 

apropriação do desconto, sem se incorrer no programa de recompra. Bresser continua:  
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Em todas as propostas, o mecanismo básico para transferir o desconto existente ano 
mercado secundário para os países devedores é o mesmo. Uma vez criada ou 
autorizada pelos países credores, basicamente pelo G7, a Agência Internacional para 
a Dívida compraria a dívida de cada país altamente endividado, trocando os atuais 
créditos dos bancos por títulos emitidos por ela, de longo prazo, com um desconto. 
Esse desconto seria em seguida transferido para o país devedor com uma pequena 
margem para a agência fazer faze a seus custos e riscos. A Agência Internacional 
para a Dívida não usaria dinheiro, portanto, apenas crédito. O desconto seria dado 
pelos bancos, que em troca passariam a ter total garantia de receber seu novo 
crédito. O risco ficaria por conta da Agência, e portanto por conta dos países 
credores, que, diretamente, ou através do FMI e do Banco Mundial, dos quais são os 
principais acionistas, garantiria a liquidez da operação.514 

Assim, a percepção de que era necessário se apropriar do deságio para se solucionar a crise da 

dívida, idéia que norteou a proposta de Bresser Pereira ao Comitê dos Bancos em setembro de 

1987, quando da negociação pós Moratória (decretada em fevereiro), ganhava adeptos e era 

teorizada em outros locais do mundo. A proposta brasileira fora recusada, mas não estava 

isolada. Outras propostas semelhantes, que visavam uma solução global para a crise das 

dívidas, eram elaboradas e apresentadas ao FMI. Mudanças da estratégia para administração 

da dívida, no entanto, ainda em 1988, não eram esperadas para tão cedo. Nas palavras de 

Bresser Pereira, naquele ano, somente a pressão efetiva dos países devedores poderia apressar 

a adoção de uma solução global: 

Em 1987, quando essa ideia foi lançada pela primeira vez, obteve uma recepção fria 
por parte dos bancos, especialmente dos americanos. Hoje é uma ideia amplamente 
discutida, mas se os países devedores realmente não exercerem pressão sobre os 
credores, essa solução global não irá se concretizar. E, como veremos, a única 
pressão efetiva que os países devedores podem recorrer é a decisão por medidas 
unilaterais.515 

A pressão não fora necessária. Poucos meses depois de escrever estas linhas, o FMI divulgava 

o Plano Brady, incorporando muitas das propostas a ele sugeridas nos anos anteriores. A 

seguir, seguindo a seleção elaborada por Bresser Pereira, veremos algumas destas propostas 

apresentadas ao Fundo com maiores detalhes. Começaremos com a proposta original 

apresentada por Bresser ao Comitê dos bancos em 25 de setembro de 1987.  Na seqüência, 

veremos a proposta elaborada pelo presidente do American Express Bank, James Robinson III 

e a proposta do diretor da Índia no FMI, Arjun Sengupta.  

4.2.2.1 A proposta de Bresser Pereira 

A proposta oficial brasileira, elaborada por Bresser Pereira, ainda no contexto das 

renegociações da Moratória, fora apresentada pelo próprio autor oficialmente em Viena, dia 
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04 de setembro de 1987. Ainda que seu conteúdo, a apropriação do desconto praticado no 

mercado secundário, não fosse pioneiro, a proposta notabilizou-se por ser a primeira voltada 

para uma solução global da dívida fazendo uso deste desconto feita por uma autoridade de um 

país devedor. 

A proposta parte de uma análise da economia mundial na década de 1980. Seu conteúdo é 

interessante pois, ao mesmo tempo que demonstra o pensamento do ex-ministro da Fazenda, 

registra o entendimento da História Factual. 

Seu texto parte da associação entre o crescimento da dívida e a estagnação da renda per capita 

dos países da América Latina durante os anos 1980. Como que para comover os credores, 

Bresser parece querer demonstrar que esta estagnação era ruim para todos, inclusive para os 

países desenvolvidos. Para embasar estes argumentos, o então ministro explica que os países 

latino-americanos teriam expandido bastante suas exportações aos países desenvolvidos 

(câmbio desvalorizado), ao passo que os países credores enfrentavam dificuldades para 

retomar suas exportações aos países devedores aos níveis do início dos anos 1980. Além 

disto, a suspensão dos pagamentos das dívidas dos países em desenvolvimento, como o caso 

brasileiro naquele momento, freava o crédito a estes países, dificultado suas expansões 

econômicas e a retomada das importações, criando um cenário ruim para todos.516  

Ampliando o escopo da análise, Bresser demonstra que os bancos continuavam a enfrentar 

problemas com o recebimento dos serviços das dívidas e que o valor de negociação dos títulos 

destas já refletia o risco de não pagamento: 

É verdade que, de 1982 a 1987 os bancos credores aumentaram seus índices de 
capital, criaram reservas sobre as dívidas e começaram a reduzir seus exposures ao 
Terceiro Mundo. Mas hoje, as oportunidades de cobrar os países devedores não são 
melhores do que eram em 1982. Ao contrário, há sinais no mercado – o desconto no 
mercado secundário, o crescimento nas provisões bancárias, a depreciação das ações 
dos bancos – que apontam para o fato de que parte do débito existente não é 
cobrável.517  

Uma vez evidenciado que a crise da dívida era ruim para todos, a apresentação passa a focar 

nas dificuldades enfrentadas pelo Brasil decorrentes do esforço governamental para manter o 

serviço da dívida. Novamente, o objetivo parecia ser o de comover os credores. 

                                                 
516  PEREIRA, “Dívida externa: adiar ou resolver?”, 1989, p.. 242 e 243. 
517  PEREIRA, “Dívida externa: adiar ou resolver?”, 1989, p. 243. 
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Assim, Bresser conjectura que a elevada transferência dos recursos ao exterior acabava por 

deprimir a capacidade de investimentos e limitar o crescimento dos países devedores, 

tornando o pagamento integral dos juros incompatível com a situação econômica. 

Um ponto interessante levantado por Pereira descrevia as dificuldades brasileiras, e latino-

americanas de um modo geral, decorrentes do caráter majoritariamente público da dívida 

externa (herança da década de 1970), o que levaria o governo o buscar empréstimos 

adicionais, emitindo títulos da dívida interna e elevando os juros para aumentar a captação: 

Em muitos países latino-americanos, a maior parte da dívida externa é do setor 
público (70%, no caso do Brasil). Nesses casos, o pagamento dos juros requer uma 
transferência do setor privado par o setor público, a fim de permitir que o governo 
adquira – do setor exportador – as divisas necessárias ao pagamento da dívida. 
Normalmente, tais transferências implicam um empréstimo adicional, elevando, 
desta maneira, a taxa de juros interna e, em consequência, o déficit público.518. 

Outro efeito colateral dos esforços do governo para o cumprimento do serviço da dívida 

citado por Bresser Pereira diz respeito à prática do câmbio desvalorizado. Esta política, ao 

mesmo tempo em que prejudicava as exportações das nações desenvolvidas, trazia um 

problema adicional às nações endividadas. Em sua explicação, a desvalorização cambial, 

interessante para se expandir a exportações, agravava os déficits públicos “uma vez que um 

maior volume de moeda local se faz necessário para o pagamento da mesma quantidade de 

juros”519, além dos efeitos na inflação. 

No ponto de vista externo, como era de se esperar, Bresser atacava as elevadas taxas de juros 

internacionais (que tanto impactaram sobre o pagamento das dívidas), mas destaca que estas 

taxas também eram prejudiciais às economias desenvolvidas, evidenciada pelas dificuldades 

encontradas para o crescimento dos países da OCDE no período. Como a economia não se faz 

por atores isolados, um crescimento menor nos países desenvolvidos limitaria as exportações 

dos países do Terceiro Mundo e limitaria o capital para financiar a expansão destas 

economias. 

Como já registrado, Bresser Pereira era um crítico da estratégia convencional para a 

administração da dívida, também chamada “muddling through”. Digno de nota, porém é o 

registro de um ministro de uma nação devedora afirmando, diante do Comitê dos Bancos, que 

a estratégia fracassara, citando evidências: 

                                                 
518  PEREIRA, “Dívida externa: adiar ou resolver?”, 1989, p. 243 
519 PEREIRA, “Dívida externa: adiar ou resolver?”, 1989, p. 244. 
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A estratégia muddling through claramente falhou. Há agora um consenso que novos 
mecanismos e procedimentos têm de ser propostos e colocados em prática a fim de 
resolver o problema da dívida. Os países endividados foram os primeiros a mostrar 
as falhas da estratégia adotada depois de 1982 e a sugerir alternativas. O Congresso 
dos Estados Unidos apresentou algumas sugestões. O senador Bradley sublinhou a 
inadequação de se amontoar débito sobre débito através de novos empréstimos. Na 
verdade, não há ‘dinheiro novo’, uma vez que os bancos somente fornecem os 
recursos para o pagamento dos juros. O senador Sarbanes e os deputados Lafalce, 
Levin e Morrison sugeriram a criação de um Debt Management Facility. O deputado 
Schumer propôs regras mais flexíveis para o reescalonamento da dívida. O 
secretário Baker apontou para a necessidade de inovação na estrutura de um menu 
aproach. A comunidade acadêmica pesquisou e desenvolver novos mecanismos para 
enfrentar as dificuldades financeiras dos países devedores.520  

Somente após esta análise da situação econômica mundial, Bresser lançaria sua proposta. E 

seu ponto de partida seria bastante inusitado. Talvez tentando obter a simpatia do sistema 

financeiro, Bresser Pereira inicia sua fala afirmando que se precisava escutar o que o mercado 

estava dizendo:  

O julgamento do mercado é que o débito existente não vale 100% de seu valor 
líquido. Vale 70, 50, 30, 10% e até menos. Na realidade, o valor de mercado da 
dívida do Terceiro Mundo tem diminuído constantemente; em média, seu valor cai 
para cerca de 50% do valor contratado.521  

Estava lançada a base para uma proposta de apropriação do débito praticado no mercado 

secundário sobre os títulos das dívidas pelos países devedores. Ainda que não fosse o 

primeiro a propor isto (a Bolívia havia feito a recompra um ano antes), era a primeira vez que 

um ministro de uma nação devedora propunha um novo sistema internacional para a 

administração das dívidas partindo da apropriação dos descontos do mercado financeiro. Sua 

proposta: a apropriação do desconto para a posterior securitização522 do débito, o que poderia 

ser feito de duas maneiras. 

Duas modalidades de securitização poderiam ser consideradas; a primeira é 
securitizar o débito existente abaixo do valor líquido e escalonar os pagamentos em 
um número razoável de anos, de acordo com a taxa de juros de mercado. A segunda 
é manter o valor líquido da dívida mas reestrutura-lo em taxas fixas de mercado. Se 
o débito for então reestruturado, de acordo com a capacidade de pagar de cada país 
devedor, repetidas e intermináveis negociações para novos empréstimos e 
reescalonamentos não serão mais necessárias.523  

Títulos lastreados na dívida brasileira eram negociados no mercado internacional desde o 

século XIX. Estes eram títulos emitidos pelos bancos ou pelas casas de crédito internacionais, 

                                                 
520 PEREIRA, “Dívida externa: adiar ou resolver?”, 1989, p. 244. 
521 PEREIRA, “Dívida externa: adiar ou resolver?”, 1989, p. 244. 
522 Securitização: “Termo oriundo da palavra inglesa security e que significa o processo de transformação de 

uma dívida com determinado credor em dívida com compradores de títulos originados no montante dessa 
dívida”. SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 548. 

523 PEREIRA, “Dívida externa: adiar ou resolver?”, 1989, p. 244. 
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lastreados nos futuros pagamentos que o Brasil faria. A nova proposta de Bresser Pereira 

indicava que a dívida deveria ser securitizada, ou seja, o Brasil deveria emitir seus próprios 

títulos, no valor já praticado no mercado secundário naquele momento. 

Para dar garantias aos credores, Bresser propõe que instituições financeiras multilaterais como 

o FMI e o Banco Mundial, ou uma nova agência de gerenciamento da dívida poderiam 

garantir os novos débitos.  

Como já dito mais de uma vez, a proposta de Bresser Pereira, ainda que apenas esboçada, 

carente de maiores detalhes, e bastante ousada, fora rechaçada no momento de sua 

apresentação. Curioso que muitos de seus elementos tenham sido, em 1989, incorporados pelo 

Plano Brady. De todo modo, a proposta de 1987 era ainda um esboço. O texto, bastante 

conciso deixava margem para muitas dúvidas e discussões.  

O próprio Bresser Pereira reconheceria as limitações da proposta de 1987. O autor retomaria 

este assunto em outro texto, escrito em novembro de 1988, pouco mais de um ano depois (e 

poucos meses antes da divulgação do Plano Brady). 

Neste novo texto, o autor revisaria alguns aspectos de sua proposta, aprofundando alguns 

pontos e explicitando passagens nebulosas. Neste novo texto, ampliando sua proposta inicial, 

apresentada e rejeitada, Bresser Pereira é enfático no seu objetivo principal: baixar o valor da 

dívida. Para tanto, Bresser especifica duas maneiras: 

Redução voluntária:  

A redução voluntária da dívida via mercado pode tomar a forma de conversão da 
dívida em investimentos, compra da dívida com desconto, e , principalmente, 
conversão da dívida em novos títulos (securitização voluntária).524  

Segundo o próprio autor, esta forma seria limitada. A conversão da dívida em investimento 

teria, inclusive, restrições de ordem inflacionária – pois implicaria num aumento da 

quantidade de moeda ou ainda na substituição da dívida externa por investimentos e por 

dívida interna.  

Redução Parcial Negociada: 

                                                 
524  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 38. 
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(...) era aquela que constava na proposta original do Brasil em 1987. O país negocia 
com os bancos que uma parte definida de sua dívida de longo e médio prazo será 
transformada em títulos com desconto de x. No caso da proposta original do Brasil, 
em 1987, haveria uma securitização inicial de 20 por cento da dívida, devendo o 
desconto ser de aproximadamente 45 por cento.525  

Nesta proposta, os acordos, bilaterais, levariam a uma redução de parte do valor da dívida, 

apropriando o desconto praticado no mercado secundário. Seriam emitidos novos títulos com 

um valor menor, agora por parte dos próprios países devedores. As negociações e a emissão 

seriam controladas por uma agência internacional específica sob o comando do Banco 

Mundial e do FMI. A criação de uma agência específica para as dívidas do terceiro mundo era 

uma pauta antiga. Já em 1983, o FMI recebia propostas  semelhantes526. De todo modo, a 

proposta brasileira, rejeitada em 1987, ganhara eco nos meses seguintes e, em 1988, para 

Pereira parecia a solução óbvia (o Plano Brady viria a confirmar em parte esta percepção). 

Segundo o depoimento de Bresser: 

Nesse momento, tornou-se claro para mim que os países credores poderiam e 
deveriam criam uma debt facility (agência internacional para a dívida) controlada 
pelo Fundo e pelo Banco Mundial, que asseguraria o alívio da dívida para os 
devedores, atuando como intermediária entre os bancos – que receberiam novos 
títulos com um desconto concedido por essa agência em troca dos seus créditos 
atuais – e os países devedores, que se beneficiariam do desconto numa base caso a 
caso. O Brasil fez esta proposta em Viena, em setembro de 1987 (...). No começo de 
1988, depois das propostas detalhadas de James Robinson III (1988), Presidente do 
American Express, de Arjun Sengupta (1988), representante da Índia na diretoria do 
FMI e depois do apoio dos governos do Japão, Itália, e do Congresso Americano, a 
solução da securitização global parece a alternativa óbvia.527 

Ainda que parecesse ser a solução mais óbvia, para Pereira, sua adoção não parecia 

encaminhada. Segundo o autor, para o Brasil, ou qualquer outro país com uma dívida 

expressiva, alcançar esse tipo de solução, deveria fazer uso do seu único poder de barganha: a 

decisão unilateral de suspender o pagamento de juros. Justamente o que o Brasil teria feito em 

1987 com o evento da Moratória. 

A história mostrou, no entanto, que não seria preciso aos demais países chegarem a tanto. O 

Plano Brady, lançado meses depois do texto de Bresser Pereira alterava a postura do FMI, 

conforme proposto nos anos anteriores. Difícil é saber se o FMI teria mudado sua postura não 

fosse o evento da Moratória brasileira. 

                                                 
525  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 39. 
526  “The overhang of the existing debt is the main obstacle to a renewal of resource inflows to the heavily 

indebted developing countries. Very early in the debt crisis both Kenen (1983) and Rohatyn (1983) proposed 
the formation of an international institution to buy debt at a price below the face value and provide relief to 
the debtor countries”; FISCHER,  Economic Development and the debt crisis, 1988, p. 20. 

527  PEREIRA, “Dívida externa: adiar ou resolver?”, 1989, p. 233. 
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A proposta brasileira, de rejeitada num primeiro momento, ganhou expressão internacional ao 

longo dos meses seguintes. Com inegável orgulho, Bresser comenta em novembro de 1988: 

Na verdade, durante o ano de 1988, formou-se uma espécie de quase consenso em 
relação à conveniência da solução global. Em 10 de setembro deste ano, o secretário 
geral das Nações Unidas, Pérez de Cuellar, convocou 15 personalidades de todo o 
mundo para uma consulta informal sobre a dívida externa. E nessa consulta, na qual 
estavam presentes o diretor-gerente do FMI, Michel Camdessus, e o vice-presidente 
executivo do Banco Mundial, Moeen Qreshi, houve afinal consenso de que a 
solução global de securitização é a forma mais indicada para resolver o problema da 
dívida. O gerente do Fundo afirmou inclusive que a palavra ‘securitização’, que era 
‘pornográfica’ para a comunidade financeira internacional quando apareceu em 
1987, tornou-se a base de qualquer solução para a dívida em 1988.528  

 

4.2.2.2 A proposta de James Robinson III, presidente do American Express Bank  

O texto é de fevereiro de 1988 e foi inicialmente publicado no The Amex Bank Review, n° 

13, março de 1988. Consiste no discurso do presidente do banco num seminário promovido 

pelo FMI e pelo Banco Mundial.  

O discurso se inicia com o reconhecimento do notável crescimento econômico dos Estados 

Unidos durante a década de 1980. Robinson III, no entanto, reconhece o concomitante 

crescimento de desequilíbrios estruturais no período – sendo o déficit na balança comercial o 

mais importante. O texto é centrado sob o ponto de vista das economias dos Estados Unidos e 

do Reino Unido e o interesse é elevar as exportações destes países, deficitários. Como 

solução, o autor prefere seguir a cartilha ortodoxa, pregando a remoção de barreiras ao livre 

comércio e os subsídios à exportação como salutar para todos529.  

A título de complementação, ao se referir aos países com subsídios às exportações, Robinson 

III especifica a Alemanha, o Japão, a Coreia e Formosa, e, ao os citar países com políticas 

protecionistas e restrição à importação, Robinson III especifica os próprios Estados Unidos e 

os esforços no congresso para se eliminar as disposições protecionistas do país.  

Esta citação é curiosa. Evidencia-se neste discurso que, embora os países credores pregassem 

a abertura econômica dos países do terceiro mundo, como forma de proporcionar o 

                                                 
528  PEREIRA, “Da Crise fiscal à redução da dívida”, 1989, p. 43. 
529  ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p. 134 e 135. 
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crescimento econômico, havia, no interior dos países desenvolvidos, pouca adesão às práticas 

sugeridas530. 

Como que para justificar a insistência nestas práticas por parte dos países credores, Robinson 

III atribui sua persistência ao momento econômico vivido pelos países do Terceiro Mundo. 

Nesta visão, apesar de esforços internacionais para se alcançar um livre comércio 

internacional, atingir estas metas esbarraria no problema das dívidas dos países em 

desenvolvimento que, presos aos compromissos dos serviços das dívidas, precisariam 

desvalorizar o câmbio para elevar as exportações a fim de obter recursos para cumprir seus 

compromissos e, ainda, impulsionar um crescimento interno. Nesta percepção, o câmbio 

desvalorizado daria vantagens comparativas aos países endividados que justificariam a adoção 

de estratégias protecionistas por parte dos países credores531.  

Apesar desta percepção, o autor vê a desvalorização cambial e a própria situação também 

como claramente prejudicial aos países em desenvolvimento: 

Pensem nisto: para produzirem os saldos comerciais positivos necessários ao serviço 
de dívidas de centenas de bilhões de dólares, os países em desenvolvimento têm tido 
que recorrer à redução das suas importações, geralmente através de taxas 
decrescimento baixas ou de recessões. As desvalorizações cambiais adotadas para 
favorecer as exportações têm fomentado o crescimento desenfreado da inflação de 
modo que os países em desenvolvimento têm sido simultaneamente flagelados pelo 
desemprego generalizado e pala rápida elevação dos preços.532  

A visão de Robinson III é a visão do país credor, do país desenvolvido. Mesmo assim, esta 

percepção chegava a conclusões que coincidiam com os interesses dos países do terceiro 

mundo. A crise assolava os países endividados desde o começo da década, o produto per 

capita da América Latina não tinha praticamente crescido desde 1982, o poder de compra da 

população decaía e o quadro era, sim, ruim para os países desenvolvidos:  

Limitados pelos programas de austeridade adotados para garantir o serviço das 
dívidas, os países em desenvolvimento têm-se debatido com uma queda do seu 
poder de compra, o que tem repercutida na estagnação da sua capacidade de adquirir 
bens aos países industrializados. Como consequência, as exportações dos países 
desenvolvidos para os países em desenvolvimento decaíram substancialmente.533 

Sob este ponto de vista, resolver o problema da dívida dos países do terceiro mundo seria 

também salutar para a economia dos Estados Unidos que poderia contar com um mercado 

                                                 
530  Sobre esta prática, mais já foi escrito em “Chutando a Escada”, de Ha-Joon Chang. 
531  ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.135. 
532  ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p. 136. 
533  ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p. 136. 
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internacional mais livre, o que impulsionaria suas exportações e elevaria seus ganhos no 

comércio internacional (dado que os países da América Latina voltariam a importar). 

Convém esclarecer: Robinson III pode ser descrito como ortodoxo no sentido já especificado 

aqui, seu discurso não é carregado de pena ou de compaixão pela América Latina. Seu 

interesse é a economia dos Estados Unidos e o lucro de suas empresas. E esta visão o leva a 

ver com preocupação os calotes da América Latina após 1987. 

As dívidas dos países em desenvolvimento têm também assombrado o sistema 
financeiro mundial. Uma suspensão prolongada do pagamento dos jujros, para não 
falar sequer no repúdio às dívidas, pode desencadear uma crise financeira. Mesmo 
que não ocorra nenhuma crise, os bancos com empréstimos aos países em 
desenvolvimento têm registrado uma séria deterioração no valor das suas carteiras 
de empréstimos.534  

A crise da dívida seria, também na visão ortodoxa, portanto, um problema maior. Não 

obstante o risco ao sistema financeiro internacional, haveria o risco às exportações dos países 

desenvolvidos, que na davam fracas no meio da década. Diante disto, uma solução seria bem 

vinda. Abria-se espaço, assim, para o pensamento ortodoxo buscar soluções em meio à 

heterodoxia. 

Sua posição: 

Em minha opinião, a resposta é clara: chegou o momento de alargarmos a nossa 
visão de estabelecermos um quadro abrangente que permitia o encontro de soluções 
mais duradouras para os problemas do endividamento e do crescimento nos países 
em desenvolvimento. 535  

Ou seja, a busca de soluções efetivas, deixando de lado a estratégia adotada pelo FMI desde o 

começo da década.  

Para se atingir esta solução, Robinson III cita sete processos: 

a) As negociações deveriam ser individuais, país a país com seus respectivos credores. 
536  

                                                 
534  ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p. 136. 
535 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.137. 
536 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p. 138. Neste item, Robinson 

III se cala sobre os credores, se estes deveriam estar em grupo ou individualmente. Como já vimos, se os 
países negociassem em grupo, maior poder de barganha teriam, ao passo que, mantendo os credores unidos, o 
país devedor, em sua individualidade, sem articulação, pouco poderia oferecer de resistência às 
recomendações a ele propostas. 
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b) Os países desenvolvidos, como igualmente responsáveis pela crise (visão interessante, 

sendo Robinson III o presidente de um banco credor) deveriam participar também das 

medidas apontadas como para a solução do problema:  

Os governos dos países desenvolvidos têm de participar mais ativamente nas 
soluções formuladas, (...). Todos as partes incluindo os países desenvolvidos, foram 
responsáveis pela criação dos problemas de endividamento dos países em 
desenvolvimento. (…) Os custos têm de ser repartidos, tal como as recompensas.537 

c) Participação direta do FMI e do Banco Mundial como provedores de empréstimos aos 

países devedores, ampliando a participação destes órgãos para além do papel de 

orientador:  

“O FMI e o Banco Mundial devem continuar a desempenhar um papel central na 
negociação com os países em desenvolvimento, mas precisam de novos recursos e 
novos poderes. Só estas instituições, e não os bancos comerciais, estão aptas a ajudar 
os países em desenvolvimento a estabelecer e a aplicar as políticas econômicas 
necessárias para promover o crescimento, reduzir a inflação e restaurar a sua 
capacidade creditícia.538 

d) O acesso a novos capitais deveria ser condicionado às reformas estruturais nas 

economias do Terceiro Mundo. Este item não difere do já apresentado quando da 

proposição do Plano Baker. Por reformas estruturais, Robinson III especifica 

“reduções dos déficits orçamentários, políticas monetárias apropriadas, a promoção da 

iniciativa privada e de mercados abertos” 539. E complementa: “o crescimento 

prolongado e sustentável, a redução da inflação e a criação de novos empregos só são 

viáveis através de políticas sãs e da oferta de maiores atrativos aos investimentos”540. 

O termo “políticas sãs” evidencia o quando a ideia de Money Doctors permanecia 

presente ainda na década de 1980. 

e) Novos empréstimos para que os países em desenvolvimento possam fomentar o 

comércio, o investimento e a reanimação dos negócios deveriam voltar a ser 

fornecidos com maior freqüência, tal como ocorria até 1981. 

f)  O Foco, assim como proposto no Plano Baker, deveria ser na expansão financeira e na 

redução de barreiras comerciais internacionais. 

                                                 
537 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.138. 
538 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.138. 
539 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.pág. 138. 
540 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.138. O termo “políticas 

sãs” evidencia o quando a idéia de saúde financeira que norteava a ação dos Money Doctors permanecia 
presente ainda na década de 1980. 
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g)  E finalmente, uma mudança de postura por parte dos credores: qualquer solução para a 

crise das dívidas deveria que “ser flexível e permitir um alívio do peso da dívida, 

variando de país para país”541.  

Neste último item, porém, Robinson III não ousa. O alívio citado por ele seria “uma 

redução dos encargos do serviço da dívida por determinado período, para determinados 

países”542. E estes países que deveriam receber este alívio seriam especificamente os 

países de renda baixa da África. Para as economias maiores da América Latina, o 

presidente do Amex é enfático:  

(...) a mais longo prazo, e com a ajuda de um plano abrangente, a maioria dos países 
em desenvolvimento pode suportar os custos do serviço da maior parte das suas 
dívidas. Isto aplica-se certamente a países de renda média como o Brasil ou o 
México.543 

Processos elencados, a proposta de Robinson III era simples: A criação de uma nova entidade, 

o Instituto da Dívida e do Desenvolvimento Internacional, como um empreendimento 

conjunto do FMI e do Banco Mundial, contando com capital inicial oriundo dos principais 

países desenvolvidos544.  

Este novo instituto teria duas funções: 

− Oferecer ao FMI e ao banco Mundial novas opções para a negociação de medidas de 

ajustamento estrutural para os países em desenvolvimento – um instituto Money 

Doctor stricto sensu. 

− Restruturar as dívidas dos países em desenvolvimento, país por país. Para tanto, 

lançaria mão de uma estratégia pré-definida: 

O novo Instituto trataria de negociar, país por país e voluntariamente, o alcance das 
reformas econômicas a instituir nos países em desenvolvimento. Em seguida, 
compraria dos bancos, após a obtenção de um consenso geral, as dívidas desses 
países com um desconto. Em troca, os bancos receberiam títulos de dívida 
consolidada (obrigações perpétuas) e ações de participação preferenciais do Instituto 
(…) O valor do deságio aplicável aos empréstimos a adquirir aos bancos seria fixado 
individualmente para cada país, após ouvidos os pareceres das instituições 
internacionais, do Clube de Paris, etc. Os descontos, que raramente atingiriam os 
valores das taxas de deságio praticadas no mercado secundário, levariam em conta 
diversos fatores, incluindo avaliações profissionais da capacidade de pagamento de 

                                                 
541 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.138. 
542 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.138. 
543 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.138. 
544 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.138. 
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juros pelo devedor, as concessões consideradas apropriadas em face do programa de 
reformas estruturais adotado, e o valor dos empréstimos no mercado secundário.545 

Aos olhos da época, a ousadia da proposta de Robinson III estava em propor a criação de uma 

agência internacional subordinada ao FMI e ao Banco Mundial voltada, especificamente, ao 

tratamento das dívidas. No entanto, o tempo mostraria que a maior ousadia estaria na parte 

final de sua proposta. 

Ainda que Robinson III apresentasse uma proposta fechada ao FMI, em seu discurso, o 

presidente do Amex pondera que esta não seria necessariamente a melhor opção. Seu objetivo 

era, basicamente o de iniciar um diálogo produtivo sobre o tema. Para confirmar isto, o autor 

apresenta três propostas alternativas às suas. 

A primeira seria a alternativa encaminhada pelo presidente do Bank of Nova Scotia, Sir. 

Ritchie. Sua proposta assemelhava-se à de Bresser Pereira, prevendo uma redução dos juros 

das dívidas, apropriando-se de parte do desconto praticado no mercado secundário: 

(...) consiste em se preservar o valor nominal das dívidas dos países em 
desenvolvimento nas carteiras de empréstimos dos bancos, mas reduzindo os 
pagamentos dos juros para níveis compatíveis com a disponibilidade dos países em 
desenvolvimento. 546  

Esta proposta, segundo Robinson III traria algumas claras vantagens. Primeiramente, ela 

preserva o valor nominal dos empréstimos, evitando o lançamento de grandes baixas na 

contabilidade dos bancos. Também seria de rápida adoção, não necessitaria de dinheiro novo, 

reduziria os custos para os países em desenvolvimento e não desincentivaria novos 

empréstimos.  

Porém, como desvantagem, no longo prazo, à medida que os juros adiados fossem 

adicionados ao montante principal, segundo Robinson III, as dívidas dos países em 

desenvolvimento aumentaria. 

A segunda alternativa teria sido apresentada pelo congressista dos EUA, Don Pease, de Ohio, 

na Câmara dos Representantes dos EUA. Sua proposta consistia “no repasse direto do deságio 

aos países em desenvolvimento sob a forma de perdão das dívidas, com um mínimo de 

condições.”547 

                                                 
545 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.139. 
546 ROBINSON III, “Proposta do American Express sobre a dívida externa”, 1989, p.142. 
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A proposta, bastante similar à solução encaminhada para a Bolívia também implicava num 

trade-off. Traria vantagens aos países endividados, haja vista que estes obteriam um alívio 

imediato da dívida, mas traria desvantagens aos bancos e ao sistema financeiro com 

implicações no nível de investimentos. 

A terceira alternativa apresentada foi articulada pelo Prof. Rudiger Dornbusch, do 

Massachusetts Institute of Technology. Esta proposta é, para nós, particularmente 

interessante. Seu escopo seria o de fornecer permissão para que “os países em 

desenvolvimento pagassem a totalidade e ou uma parte do serviço da dívida com as suas 

moedas nacionais. Os bancos seriam obrigados a reinvestir os pagamentos em moeda local 

nos respectivos países durante um certo número de anos.” 548 

Esta última proposta parece a mais radical de todas, uma vez que romperia em definitivo com 

“Pecado Original”. O simples fato de ter sido citada por Robinson III num seminário do FMI 

demonstra como a alternativa estava sendo gestada durante os anos da crise. 

Novamente, o presidente do Amex vê vantagens e desvantagens nesta proposta. De positivo, 

libertaria em definitivo os países em desenvolvimento da obrigatoriedade de gerar divisas 

para o pagamento da dívida. Do lado negativo, os bancos perderiam, uma vez que, como as 

receitas não seriam repatriáveis, contabilmente se caracterizaria um caso de inadimplência. 

De todo modo, estavam dadas alternativas à crise da dívida. A proposta brasileira não estava 

sozinha. A proposta de Robinson III soma-se a um grande rol de propostas que, no ano de 

1988, ao nosso ver, teriam levado o FMI a rever sua estratégia. 

4.2.2.3 A proposta de Arjun Sengupta  

Uma terceira proposta que vamos apresentar aqui é a elaborada por Arjun K. Sengupta,  

Diretor representante da Índia no FMI. Seu texto foi publicado originalmente no The World 

Economy, volume II, nº 2, de junho de 1988. 

Sua proposta seria a criação de uma Linha de Crédito para Reestruturação da Dívida (LCRD) 

dentro do âmbito do FMI, alinhada a uma estratégia conjunta voltada para a reconstrução das 

dívidas, baseada no cancelamento gradual do excesso pendente, tendo como parâmetro uma 
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avaliação individual sobre a capacidade de cada país de cumprir os serviços correspondentes a 

seus passivos.549 

Na proposta que fazemos neste texto o FMI deve desempenhar um papel-chave, por 
meio do estabelecimento de uma Linha de Crédito para reestruturação de dívida e da 
organização de uma ação internacional prévia como um acerto extramercado para 
reestruturar a dívida pendente de um país. 550 

Ou seja, haveria uma redução do valor das dívidas (apropriação do desconto praticado no 

mercado secundário) e, ainda, o FMI deveria voltar a ter papel de fornecedor de crédito e de 

garantias para os investidores. O esquema pressupunha que os bancos credores cancelariam 

parte das dívidas dos países (parte do desconto, chamado por Sengupta de “excesso”). 

Reduzida a dívida original, o FMI, através da nova linha de crédito, forneceria novos 

empréstimos para os países devedores e emitiria títulos no mercado lastreados nos serviços 

das dívidas e garantidos pelo próprio órgão (os LCRD). Os bancos credores receberiam estes 

títulos garantidos no valor da dívida de cada país. 

A proposta colocaria risco sobre o Fundo, que voltaria a exercer o papel de protetor dos países 

membros. Para entrar nesta linha de crédito, obviamente, os países devedores deveriam, em 

contrapartida, adotar medidas de política econômica propostas pelo FMI sob a forma de um 

programa de ajustes551. Os credores teriam assim a garantia que a dívida seria paga enquanto 

os países devedores veriam um alívio imediato de suas dívida.  

Segundo Sengupta: 

O objetivo da Linha de Crédito que estamos propondo é dividir os custos e 
benefícios da reestruturação da dívida entre credores, devedores, agências 
multilaterais e governos internacionais, por meio de negociações, tomando as 
cotações de mercado como guia, mas não necessariamente um determinante, do 
resultado final.552 

A espinha dorsal de sua proposta é a apropriação do desconto praticado no mercado 

secundário, de modo a reduzir o valor da dívida dos países do Terceiro Mundo. Para justificar 

sua proposta, Sengupta retoma toda a trajetória da crise da dívida. Em sua visão, assim como 

para boa parte da comunidade financeira internacional, o Plano Baker apresentava 

características bastante positivas, ao focar no crescimento do produto dos países devedores 

como forma de solucionar a crise. 
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Havia dois alicerces na estratégia de Baker. Primeiro, haveria uma mudança na 
postura política em relação aos países endividados e ao invés das usuais políticas 
contracionistas de administração da demanda, voltadas para produzir superávits 
comerciais imediatos para financiar os pagamentos, os países deveriam ser 
estimulados a adotar políticas de ajuste voltadas para o crescimento e o aumento da 
oferta. Em segundo lugar, para apoiar tal ajuste voltado para o crescimento, haveria 
disponibilidade de dinheiro novo para esses países endividados. 553  

O problema do plano, segundo Sengupta estava onde os braços do FMI não alcançavam. 

Pressupunha-se que os bancos comerciais privados forneceriam um total de US$ 20 bilhões 

em dinheiro novo para estes países. Claro que a contrapartida para ter acesso ao era a adoção 

de um programa de ajustes voltados para o crescimento. Os países do terceiro mundo já não 

tinham como adotar os programas e o capital privado não se interessou em fornecer os 

empréstimos.  

O mercado, desafortunadamente, não compartilhou desse otimismo, e houve muito 
poucos novos empréstimos dos bancos comerciais aos países endividados.554  

Como consequência, os Países Menos Desenvolvidos (PMD) mostraram-se incapazes de 

cumprir os serviços de suas dívidas. A percepção do mercado sobre a capacidade de 

pagamento destes países devedores gradualmente tornou-se bastante negativa e os preços dos 

títulos das dívidas destes países perderam muito de seu valor entre 1985 e 1988. Os bancos 

credores, que insistiam, em meados da década de 1980 em registrar em seus livros estes 

títulos por seus valores de face, já faziam diferente em 1988.  

Os bancos, consequentemente, agora estão numa posição melhor para admitir 
reduções no valor contábil em suas vendas de dívidas dos PMD com desconto nos 
mercados secundários. De fato, se os preços das ações dos bancos estão relacionados 
negativamente ao tamanho de sua exposição aos países devedores problemáticos, 
eles teriam um incentivo para vender essas dívidas nos mercados secundários antes 
que seus valores se depreciasse ainda mais. Muitos bancos realmente já começaram 
a fazê-lo, descontando crescentemente suas dívidas PMD nos mercados secundários. 
Mas o benefício dessas reduções não é repassado aos devedores. Ao contrário, ele se 
restringe a seus compradores. Se essas reduções pudessem ser eficientemente 
organizadas, e se o que os credores estão dispostos a conceder pudesse ser repassado 
inteiramente aos devedores, isso aumentaria a estabilidade sistêmica por meio da 
redução da dívida pendente.555 

Registrar o valor de face do título nos livros caixa dos bancos traria em si um problema aos 

títulos do próprio banco (ações), que, devido ao risco, dificilmente atingiriam o valor alvo 

estabelecido a partir da análise de seu balanço.  Registrar o valor dos títulos das dívidas já 

com o desconto praticado no mercado secundário, por sua vez, mitigava o risco bancário, 
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possibilitava a definição do preço alvo das ações em valores mais realistas e aumentava a 

confiabilidade do sistema financeiro internacional. 

Em outras palavras, um ajuste sistemático da dívida para reduzir a dívida existente 
dos países devedores problemáticos é benéfica não só para eles, mas também para as 
instituições credoras e o sistema com um todo.556 

Deste ponto de vista, uma vez já absorvido o desconto pela contabilidade bancária, não 

haveria por que não repassar o desconto aos países devedores (o excedente já não seria 

esperado para pagamento). A proposta de Sengupta somava-se às demais que buscavam uma 

“solução global” para a crise da dívida. O tempo mostrou que estas propostas foram influentes 

para a administração das dívidas nos anos subseqüentes. 

4.2.3 Discussões sobre as propostas  

Ao longo do ano de 1988, as propostas que surgiam com o objetivo de se alterar a estratégia 

de administração das dívidas do terceiro mundo dividiam opiniões. Para exemplificar estas 

discussões que surgiram ao longo do ano, no âmbito brasileiro, veremos os exemplos de 

artigos do Prof. Bacha e Batista 

Edmar Bacha, professor da PUC – RIO, em junho de 1988, mostrava-se bastante otimista com 

o panorama que se desenhava, especialmente com as possibilidades abertas caso a proposta de 

Robinson III (criação de uma agência internacional voltada exclusivamente para a 

administração das dívidas) fosse aceita. 

O professor reconhecia que a evolução mais importante nos anos de 1987 e 1988 teria sido a 

“crescente aceitação da ideia de que a apropriação, pelos países devedores, dos grandes 

descontos com os quais suas dívidas estão sendo negociadas no mercado secundário de Nova 

York não só é possível como também pode oferecer uma saída promissora para a resolução do 

problema da pendência da dívida.”557 

No registro de Bacha, eram atribuídos descontos médios de 30 – 65% sobre os títulos das 

dívidas dos devedores latino americanos mais importantes558. Em seus cálculos, um desconto 

médio de 50% sobre o total da dívida latino-americana representaria uma economia de 1,5% 

do PNB do subcontinente, o que, combinado com o aumento interno da poupança e com a 
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expansão do crédito externo, elevaria o investimento de 17,5% para 21% do PNB, o que 

possibilitaria um crescimento de 5% ao ano para a região559.  

Os valores estimados por Bacha para o desconto a ser concedido eram excessivamente 

elevados, e o tempo mostrou isto, mas o professor, em seu otimismo, chegava mesmo a 

propor formas para os bancos credores e para os países em desenvolvimento se apropriar 

destes descontos praticados no mercado secundário560.  

Dentre as estratégias propostas, estavam esquemas de “compra de volta”, como no caso 

boliviano, conversão da dívida em títulos com o devido desconto, conversão da dívida em 

investimentos e em dívida em moeda local (novamente a ideia de se libertar do “Pecado 

Original”) e conversão da dívida em exportações (pagamento em espécie). 

Ou seja, as alternativas dadas aos devedores para a apropriação do desconto seriam diversas. 

“A dificuldade central parece ser a incapacidade de um grupo de bancos internacionais muito 

importantes de suportar as perdas em suas exposições referentes ao Terceiro Mundo, 

indicadas pelos preços no mercado secundário”561 

Para solucionar este impasse, Bacha, assim como Robinson III e Bresser Pereira, defendia a 

necessidade de uma coordenação internacional, a criação de uma Agência Internacional 

específica para se administrar a crise. Seu otimismo o levava a, indisfarçadamente, 

comemorar o fracasso do Plano Baker e os recentes rumos da economia internacional: 

Os mesmos acontecimentos que estão frustrando os pacotes de dinheiro novo 
contemplados no Plano Baker também estão abrindo portas para uma maior 
inovação em matérias de formas alternativas consensuais de alívio financeiro.562 

Posição distinta demonstrava Paulo Nogueira Batista Jr. Em setembro de 1988, ao discutir 

ainda a proposta de Bresser Pereira em setembro de 1987, o economista mostrava-se cético 

sobre as possibilidades do FMI aceitar qualquer das propostas surgidas entre 1987 e 1988. 

Embora a ideia de que o país devedor deva apropriar-se de uma parte do deságio 
represente apenas a tentativa de adaptar os métodos de reestruturação da dívida a 
uma realidade já reconhecida pelo mercado financeiro internacional, não existe, pelo 
menos no curto prazo, qualquer chance de que a proposta brasileira possa ser 
implementada por iniciativa dos credores.563  
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Seu ceticismo teria origens históricas. A década de 1980 estava marcada por experiências 

fracassadas na abordagem da crise da dívida e por uma diretriz do FMI voltada a proteger o 

sistema financeiro internacional acima de tudo, e não a economia dos países membros.  

Passados cinco anos desde a decretação da moratória mexicana, em agosto de 1982, 
quase nenhum dos países que integravam a extensa relação de devedores 
‘problemáticos’ em 1982-1983 conseguiu superar a crise. Os programas de 
‘ajustamento’ supervisionados pelo FMI não alcançaram resultados satisfatórios em 
nenhum caso.564 

Apesar deste pessimismo, Batista Jr. reconhecia que aquele momento internacional constituía 

uma janela de oportunidades inédita e que a proposta brasileira fora endereçada em bom 

momento. Em sua percepção, de setembro de 1988: 

Em nenhum momento, desde 1982, a situação internacional se mostrou tão favorável 
quanto a atual para uma abordagem efetiva do problema da dívida. O esgotamento 
dos esquemas convencionais de negociação é uma realidade percebida de forma 
cada vez mais nítida. 565 

O economista também reconhecia as virtudes da proposta brasileira, tanto de securitização da 

dívida quanto de se apropriar do desconto praticado no mercado secundário e ainda fazia um 

paralelo com as negociações de 1943:  

A essência do novo esquema de reestruturação é simples e repete o que foi feito 
diversas vezes na história das relações financeiras internacionais, inclusive pelo 
Brasil em 1943. O governo brasileiro oferece aos credores da dívida passível de 
reestruturação um leque de opções, envolvendo sempre a transformação, com 
deságio e/ ou redução da taxa de juros, da dívida velha em títulos de longo prazo 
negociáveis no mercado secundário e conversíveis em investimentos diretos no 
Brasil. Dessa forma, o Brasil, ao sair da moratória, garante uma redução imediata do 
estoque da dívida e/ ou ajusta o fluxo futuro de juros à capacidade de pagamento do 
país. No mesmo instante, inicia a formação de um fundo de amortização de modo a 
garantir a capacidade de pagar integralmente a dívida nova no prazo estabelecido.566  

Reduzir o valor da dívida não era novidade na economia internacional. Encontramos o 

exemplo histórico no Brasil de Getúlio Vargas, em 1943. O que se propunha em 1988 não 

diferia em essência do que já fora feito quarenta anos antes, as dificuldades e os valores, 

porém, agora, eram maiores. Se em 1943, o mundo andava às voltas com uma guerra mundial 

e o assunto “dívidas do terceiro mundo” era algo menor, em 1988, o mundo andava às voltas 

com uma crise de seis anos, cujo epicentro era justamente as “dívidas do terceiro mundo”. 
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Também a proposta de se trocar a tradicional dívida em moeda estrangeira (o “Pecado 

Original”) por outra em moeda local chega a ser cogitada e repetida em 1988. O momento era 

de revisão, e nestes momentos, todo tipo de proposta surge e deve ser discutida. Assim como 

fizera o prof. Bacha, também o economista Sérvio, Dragoslav Avramovic elabora uma 

proposta, bastante distinta, de “solução global”, nesta direção. 

Na Conferência sobre a Dívida Internacional, realizada em Brasília entre 02 e 05 de maio de 

1988, Dragoslav Avramovic, no momento, economista do Bank of Credit and Commerce 

International dos EUA, chegou a abordar com todas as letras a substituição da dívida em 

moeda estrangeira por outra em moeda local. A proposta fora mais tarde publicada no livro de 

Bresser Pereira “Dívida Externa: Crises e Soluções”, em 1989.  

O autor cita que havia grande discussão internacional sobre soluções possíveis para a crise da 

dívida dos países do terceiro Mundo. Ele propõe em seu paper, então, uma solução possível 

que consistiria numa estratégia de seis anos. 

Antes de especificar sua proposta, o autor salienta os três objetivos que qualquer proposta 

precisaria contemplar: 1. Redução substancial do afluxo líquido de recursos do país num curto 

espaço de tempo. 2. Conversão dos valores poupados em investimento produtivo e 3. Redução 

simultânea da inflação e reconstrução dos sistemas fiscais e monetários internos567. 

Sua proposta consistia na substituição de parte da dívida em moeda estrangeira por dívida em 

moeda local por um período específico de seis anos, para depois, se retomar o pagamento 

normal em moeda estrangeira em comum acordo entre credores e devedores. A reorganização 

por ele proposta da dívida pressupunha a cooperação dos credores (bancos comerciais, 

instituições financeiras internacionais) e governos dos países credores e consistiria em duas 

fases:  

(...) uma fase interna com duração de seis anos, na qual a transferência do serviço da 
dívida em moeda estrangeira é substancialmente reduzida e toma-se devidas 
providências para o balanço do serviço da dívida devida; e a fase de follow up, na 
qual a transferência total em moeda estrangeira é restaurada em termos de comum 
acordo.568 
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Parece evidente que tal proposta levantasse dúvidas quando de sua apresentação. Sobre a 

possibilidade dos credores internacionais considerarem o pagamento em moeda local uma 

modalidade de pagamento aceitável, Avramovic responde com uma informação: 

Um notável banqueiro alemão, Helmut Guthardt, presidente do German Cooperative 
bank, um dos principais bancos da República Federal da Alemanha, disse numa 
entrevista a Die Welt publicada no dia 25 de maio de 1988 que ‘a maior parte dos 
países endividados do Terceiro Mundo deveriam pagar parte de suas obrigações em 
moeda local. Guthardt diz que as instituições financeiras devem exigir somente parte 
dos juros devidos em moeda forte para evitar descontrolar o desenvolvimento das 
economias do Terceiro Mundo.569 

Ainda que sua proposta não tenha encontrado eco, a citação é interessante porque questiona 

justamente o “Pecado Original”, além de ter sido apresentada em território nacional.  

O ano de 1988 traria ainda outras propostas para a “solução global”. A profusão destas ilustra 

o momento de stress ao qual a estratégia convencional para a administração das dívidas 

passava. O momento de colapso, segundo a percepção da época, parecia apontar  para uma 

ruptura histórica. 

4.2.4 Pressão geopolítica adicional 

Em março de 1989, o FMI apresentaria ao Mundo o Plano Brady, revisando, finalmente, a 

estratégia iniciada em 1982. Antes de partirmos para a análise do Plano Brady, porém, cabe 

uma breve reflexão sobre a pressão que era exercida sobre o Fundo naquele momento e sobre 

o panorama geopolítico que permeava os anos de 1988 e 1989. 

No plano econômico, era evidente o desgaste dos países do Terceiro Mundo. Após seis anos 

de medidas austeras e / ou planos heterodoxos mal sucedidos, estes países, salvo poucas 

exceções, viam-se mergulhados em inflação altíssima, dívidas impagáveis, redução do poder 

de compra, aumento da desigualdade social e crise de confiança nas autoridades políticas. 

Sachs, em julho de 1988, chegava a uma conclusão similar: “Como resultados destes seis anos 

de pressão, conseguimos salvar os bancos, mas perdemos os países!”570 

Em sua opinião, a inflação vivenciada pela América Latina na década de 1980 e a 

consequente deterioração das condições de vida nos países da região devem-se em boa parte 

ao peso da dívida externa. Diante desta percepção, Sachs faz vários questionamentos:  
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Sob pressão dos EUA e de outros países credores, a Argentina, o Brasil e outros 
países devedores estão lutando com todas suas forças para continuar pagando os 
juros sobre sua dívida bancária. Por que é que estes países o fazem apesar dos 
grandes e óbvios prejuízos que estes pesados pagamentos de juros causam às suas 
economias? A resposta é simples, mas talvez seja surpreendente. Estes governos 
querem obedecer às regras do jogo e querem trabalhar de forma harmoniosa com os 
EUA, a Europa e o Japão. Os EUA (através do FMI, do Banco Mundial, do Clube de 
paris, etc.) lhes mostrou quais são estas regras e eles estão procurando segui-las. A 
pergunta mais importante não é por que os países devedores estão se esforçando 
tanto para obedecer às regras, mas por que os EUA estão ajudando a estabelecer 
regras que em muitos casos são politicamente suicidas para governos amistosos, 
reformistas e democráticos em nosso hemisfério.571 

A estagnação econômica do Terceiro Mundo seria prejudicial às populações destes países, aos 

bancos credores, aos contribuintes dos países credores, que arcavam com o risco e ao FMI que 

via sua imagem arranhada após seis anos insistindo numa estratégia que fracassara há muito. 

O câmbio desvalorizado dos países do terceiro mundo, por sua vez, limitava as importações 

destes e afetava as exportações dos países desenvolvidos (que usavam esta explicação para 

justificar políticas protecionistas). Pior, a concorrência com os produtos do terceiro mundo 

ameaçava o emprego nos países desenvolvidos.  

Calotes no pagamento das dívidas se sucediam. Com alto risco, os títulos lastreados nas 

dívidas perdiam valor no mercado secundário e reduzia o valor de mercado dos bancos 

privados,  que para reduzir o risco dos investidores, acabavam por incorporar os títulos das 

dívidas com o valor de mercado (e não o valor de face) em seus balancetes. 

A incorporação dos descontos despontava como uma solução viável para países pequenos, 

como a Bolívia, mas países grandes como o México também conseguiam renegociar suas 

dívidas com desconto. Temendo maiores calotes, bancos privados, já em 1988 se 

mobilizavam para renegociar as dívidas os quais eram credores nestes termos. 

Diversas propostas para uma revisão da estratégia da dívida no sentido de uma solução global 

eram encaminhadas ao Fundo ou apresentadas por bancos credores, elevando a pressão por 

uma solução rápida para o problema.  

Como se não bastasse o “stress test” imposto pela economia à estratégia convencional do 

FMI, elementos políticos se misturavam ao caldo, elevando a pressão sobre o Fundo. Segundo 

Sachs: 
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A atual política da dívida está causando uma polarização e uma radicalização na 
política dos países latino-americanos. Alguns governos reformistas (como o de 
Alfonsín e o de Miguel de la Madrid) gostariam de pagar uma parte da dívida, 
aquela que estaria dentro da capacidade econômica e política de seus países. Mas 
como os EUA estão obrigando a pagar toda a dívida, estes governos estão sendo 
cada vez mais abalados por opositores mais radicais que estão conseguindo apoio 
devido a sua promessa de não pagar nenhuma parte da dívida. Portanto, a posição 
extremista dos EUA, por um lado, está gerando um extremismo no outro sentido, em 
toda a América Latina. Ironicamente, agora, mesmo os interesses a longo prazo dos 
bancos estão sendo prejudicados pela posição inflexível do Tesouro norte-
americano. Alguns bancos já reconheceram este fato, e estão, de forma pública ou 
particular, apoiando iniciativas como a do plano do America Express Bank, que 
estabeleceria um mecanismo internacional para alívio da dívida.572  

Um elemento político inesperado seria a emergência de uma leva de governos ditos 

“populistas” nas jovens democracias da América Latina. Se no mundo, a União soviética 

acenava com uma abertura econômica e reformas políticas e o bloco soviético dava sinais de 

fraqueza, a situação na América Latina em particular merecia atenção. Diante dos fracassos 

econômicos, os governos alinhados aos EUA no subcontinente experimentavam sérias crises 

de confiança e popularidade. Eleições estavam marcadas para 1989 no Brasil e em diversos 

outros países do subcontinente e a possibilidade de um governo de oposição ao FMI assumir 

não poderia ser minimizada. 

Nesta linha de pensamento, a mudança de atitude do FMI e dos Estados Unidos em 1989 pode 

também estar ligada a uma possível perda do controle geopolítico da América Latina, algo 

relacionado à situação de “stress test” que verificamos.  

Também Payer, em consonância com Sachs (embora, ideologicamente situem-se em lados 

opostos do espectro político) vê este risco geopolítico e aponta que uma eventual apropriação 

do desconto (como solução para a crise da dívida) teria como objetivo evitar uma eventual 

ameaça à hegemonia dos Estados Unidos na América Latina: 

(...) à redução do peso do serviço da dívida a um nível que permita a retomada dos 
investimentos e do comércio, deve ser acrescentado que tais medidas serão tomadas 
não para ajudar os povos do Terceiro Mundo, mas para evitar a ameaça política 
atualmente existente em todos os principais países devedores (como demonstrado 
pelo forte destaque de Cardenas nas recentes eleições mexicanas).  O perdão da 
dívida, em outras palavras, tornou-se para os credores uma necessidade política que 
se impõe para abortar revoltas populistas que ameaçam antecipar reestruturações 
radicais.573 

Como agravante, devemos ainda citar uma gradual e constante perda de liderança dos Estados 

Unidos na América Latina, à época, cada vez mais inclinada à Europa e ao Japão (credores 
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mais flexíveis, que permitiam as renegociações com o desconto com maior facilidade). Isto 

posto, o panorama geopolítico mostrava-se digno de atenção especial. 

Estava dada a situação. A crise começava a se desenhar ainda mais séria do que o esperado. 

No início de 1989, o FMI anunciava o Plano Brady. Era o fim oficial da estratégia iniciada em 

1982.  

 

 

4.3 O Plano Brady – A Ruptura com a Estratégia Convencional 

Pouco mais de três anos após o anúncio do Plano Baker, em 10 de março de 1989, uma nova 

proposta é anunciada. Conhecido como Plano Brady, em referência a Nicholas F. Brady, 

(novo Secretário do Tesouro dos Estados Unidos), o novo plano foi exposto num discurso 

proferido pelo próprio Secretário do Tesouro Americano, desta vez durante a Conferência 

sobre a Dívida do Terceiro Mundo, organizada pela Brookings Institution e pelo Comitê de 

Bretton Woods em Washington, capital dos Estados Unidos574. 

O Plano Baker fracassara em promover o crescimento econômico dos países em 

desenvolvimento e resolver a crise da dívida destes países. Nos três anos que separam as duas 

propostas, o mundo assistiu ao agravamento do problema inflacionário nos países da América 

Latina, que flertavam com a hiperinflação e a tristes desdobramentos da crise da dívida, que 

levara o Brasil a decretar moratória em 1987. Logo nos primeiros dias após o anúncio, o 

Plano Brady já era percebido como o substituto do fracassado Plano Baker, como uma terceira 

etapa na crise da dívida (a primeira fora a estratégia apresentada na reunião de Toronto em 

1982 e a segunda, o próprio Plano Baker em 1985). 

Após um período de muita discussão no campo da economia internacional, o FMI trazia sua 

resposta aos apelos de autoridades diversas. Como que contemplando a demanda, o novo 

plano, tal qual a proposta brasileira de 1987, permitia aos países endividados renegociar as 

dívidas, buscando inclusive desconto na taxa de juros cobrado. A redução da dívida seria 

através da secutitização, o que possibilitaria a substituição da dívida velha por novos títulos 

próprios que seriam levados ao mercado secundário (securitização) de forma voluntária, tendo 
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os organismos multilaterais (Fundo Monetário Internacional) como garantidores do novo 

sistema.  

4.3.1 Plano Brady – Análise do texto original 

Brady inicia seu discurso exaltando a “cooperação internacional”, valor, segundo ele, 

aprendido com a Conferencia de Bretton Woods, em 1944. 

E é evocando o sentimento de “cooperação internacional”, que Brady anuncia seu plano, 

voltado para criar e fomentar o crescimento mundial: 

The enduring legacy provided by the Bretton Woods institutions is lasting testament 
to the success of their efforts. This community of purpose still resides in these 
institutions today. We must once again draw on this special sense of purpose as we 
renew our efforts to create and foster world growth.575  

Diferentemente de Baker, que iniciava seu discurso exaltando os sucessos passados, Brady 

reconhece os insucessos dos esforços recentes em se lidar com a crise da dívida. O discurso 

concorda que o crescimento econômico (foco último do Plano Baker) é importante, mas 

reconhece que os objetivos não foram atingidos e que novos esforços fazem-se necessários. 

Um aspecto interessante é a percepção de que a crise da dívida internacional não se resume a 

um problema econômico, como poderia ser subentendido no plano anterior. Para Brady, a 

crise seria o resultado do “acúmulo complexo de uma miríade de problemas interligados”576. 

Dentre estes problemas, haveria aqueles, além dos econômicos, de origem política e social. 

Somados, estes problemas seriam, de fato, um problema internacional “and for which no one 

nation can provide the solution”577. Ou seja, um problema tão complexo que, para o qual, 

nenhuma nação estaria preparada para apontar a solução. O discurso soa tão claro quanto 

surpreendente, dado que coloca em cheque todo o programa de orientação econômica 

promovida pelas nações industrializadas desde o século XIX.  

Diante de um problema tão grave como havia se mostrado a crise da dívida dos países em 

desenvolvimento, Brady parece reconhecer que todo o conhecimento acumulado pelos 

organismos internacionais pouco, ou nada, adiantava. Em seu discurso, afirma que um amplo 

estudo conjunto entre diversos órgãos internacionais, representantes dos países endividados e 
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bancos comerciais de países desenvolvidos (cita nominalmente o Japão) havia sido realizado 

nos meses precedentes, para tentar achar uma saída para o problema. O Plano Brady seria o 

resultado destes estudos.   

A “cooperação internacional” seria o ponto chave para seu plano. 

Ainda que reconheça que o Plano Baker não resultou no que se esperava, Brady acredita que o 

diagnóstico feito na ocasião estava correto e permanecia válido ainda em 1989578: 

- O crescimento econômico é essencial para a resolução dos problemas da dívida; 

- Nações devedoras necessitavam de reformas para atingir níveis suficientes de crescimento; 

- Países devedores, justamente por apresentarem falhas econômicas, precisariam de recursos 

externos constantes; 

-  As soluções deveriam ser estudadas numa base caso a caso. 

Como parece ser de protocolo, Brady, faz um breve relato de alguns casos de sucesso na 

economia dos países endividados no interregno 1985 – 1989. Segundo seu discurso, houve 

crescimento em muitos países devedores. Seis grandes nações devedoras apresentaram 

crescimento superior a 4% em 1988 (não cita quais). Reconhece que alguns países 

promoveram abertura econômica ao comércio exterior, reduziram os déficits de seus governos 

e experimentaram aberturas democráticas. Tais avanços, porém, não são creditados ao plano 

anterior, mas principalmente aos esforços individuais dos países devedores.   

Brady cita ainda que o estoque da dívida nos principais países devedores foi reduzido em US$ 

24 bilhões entre 1986 e 1989. O resultado, aponta, seria fruto de várias técnicas voluntárias de 

redução da dívida. E este aspecto surge como central no Plano Brady. 

O relato dos sucessos é breve. A situação internacional era de crise, e Baker reconhece isto. 

Para a maioria dos países devedores, o crescimento econômico não havia sido suficiente, o 

ritmo das reformas não havia sido adequado, o investimento e a poupança não haviam 

avançado e a fuga de capitais havia drenado seus escassos recursos.  O resultado seria uma 

inflação fora de controle e empréstimos cada vez mais raros a taxas de juros elevados. 
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Como agravante para o problema, havia a crescente exposição das instituições internacionais 

às nações devedoras. Se a crise continuasse, o risco de default poderia levar à quebra do 

sistema financeiro internacional579. Estaríamos diante de um momento extremo, portanto. O 

modelo havia chegado ao limite. Soluções precisariam ser apresentadas, sob risco eminente de 

afetar as economias industrializadas.  

Assim, ainda que os diagnósticos apresentados em 1985 estivessem corretos, e o princípio 

fundamental do Plano Baker (o crescimento econômico) permanecesse válido e desejável, 

Brady propõe novas formas de se tratar as dívidas. Seu plano levantava algumas perguntas e 

apontava para algumas direções distintas daquelas de 1985580. 

- O problema da fuga de capitais dos países endividados, em muitos casos, é maior que o 

serviço da dívida. Reverter a fuga de capitais seria, assim, capital para o sucesso de um novo 

plano. 

- A crença nas “políticas sólidas” é reforçada por Brady. Por políticas sólidas podemos citar 

aquelas propostas pela ortodoxia e defendidas também pelo Plano Baker.  

- Seria fundamental preservar o papel das instituições financeiras internacionais, assim como 

zelar pela integridade financeira destas. 

- Deveriam ser incentivadas as negociações voluntárias para a redução das dívidas e dos 

serviços destas. Experiências semelhantes em anos anteriores já haviam sido testadas, como 

os casos do México e da Bolívia, porém sempre sofrendo oposição oficial por parte dos 

Estados Unidos. Apesar disto, as iniciativas mereceram elogios de Brady logo no início de seu 

discurso. Este ponto é a grande novidade do novo plano. Abria-se caminho para a 

possibilidade de se reduzir o valor da dívida, tal qual as propostas de 1988 indicavam. Este 

aspecto, por si só, diferencia grandemente o Plano Brady do que fora proposto antes, desde 

1982.  

Em sua apresentação, Brady deu bastante ênfase aos elementos de continuidade da 
nova proposta em relação ao Plano Baker. (...) alguma desvalorização do estoque da 
dívida realmente representa um elemento de ruptura com os esquemas anteriores de 
gestão do problema da dívida.581 
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Como vimos, as renegociações independentes para se reduzir o valor das dívidas já eram uma 

realidade desde 1987, sobretudo com a França e o Japão. Ainda em 1987, o Brasil propora aos 

Estados Unidos “a securitização” da dívida, ou seja a conversão da dívida em novos títulos 

capturando parte do desconto existente no mercado financeiro secundário. A relutância dos 

Estados Unidos a aceitar esta possibilidade era notória, de modo que surpreendeu a proposta 

de Brady. A mudança de atitude foi o ápice de uma escalada de crises que potencialmente 

poderiam colocar em xeque a economia internacional. 

De todo modo, era a primeira vez que o governo dos Estados Unidos reconhecia a 

necessidade de se reduzir a dívida dos maiores países endividados do Terceiro Mundo. Várias 

lacunas persistiam, no entanto: 

Porém, (...), o Plano Brady não considerava as especificidades e detalhes a serem 
negociados com cada nação e seu credor externo, mas delineava o mecanismo geral 
para atingir a redução da dívida. As nações tinham que negociar com os bancos 
credores para reduzir seu passivo, por meio de redução da taxa de juros ou redução 
do principal. Sob o mesmo esquema, as nações deveriam apresentar aos bancos 
várias opções para redução da dívida, e os bancos fariam a opção desejada. Ao 
mesmo tempo, alguns bancos poderiam optar por fornecer novos créditos à nação 
devedora, em vez de aceitar a redução da dívida.582  

Apesar destas mudanças, Brady opta por um discurso de continuidade. De fato, diversos 

aspectos do Plano Baker foram mantidos no Plano Brady. A ênfase no crescimento 

econômico dos países em desenvolvimento aparece novamente como ponto crucial. E este 

crescimento deveria se dar sob as bases da ortodoxia tais quais pregadas três anos antes.  

Brady ressalta três pontos principais em seu plano:  

First and foremost, debtor nations must focus particular attention on the adoption of 
policies which can better encourage new investment flows, strengthen domestic 
savings, and promote the return of flight capital. This requires sound growth policies 
which foster confidence in both domestic and foreign investors.583 

Logo no primeiro ponto de seu plano, Brady faz um apelo para que os países endividados 

adotem políticas que incentivem novos fluxos de investimento, evitem a fuga de capitais e 

reforcem a poupança interna. Como obter isto? Brady cita através de políticas econômicas 

sólidas voltadas ao crescimento, que promovam a confiança do investidor.  
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Não há especificações do que seriam estas “políticas econômicos sólidas”, mas com a citação 

de que muitas das propostas feitas no Plano Baker ainda faziam sentido, não seria errado 

considerar que estas políticas seriam muito próximas daquelas propostas três anos antes: 

opção pelo mercado, políticas de incentivo à iniciativa privada, redução do tamanho do 

governo (privatizações), redução da rigidez estrutural e melhorias no ambiente de 

investimento (livre fluxo de capitais e proteção à propriedade privada), índices baixos de 

inflação, juros baixos e ajuste na balança de pagamentos, livre mercado (fim do 

protecionismo), integração econômica e fim do isolacionismo e aumento do volume de 

empréstimos internacionais.   

Second, the creditor community the commercial banks, international financial 
institutions, and creditor governments should provide more effective and timely 
financial support. A number of steps are needed in this área.584 

O segundo ponto da proposta de Brady é bastante diversa das propostas anteriores. 

Especificamente, o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos faz um apelo para que 

instituições financeiras internacionais e bancos comerciais ampliem o leque de alternativas 

para que as nações em desenvolvimento consigam tanto reduzir o valor do serviço das 

dívidas, como quitá-las e obter novos empréstimos.  

A redução do valor das dívidas é uma meta proposta por Brady bastante radical, mas inserida 

no contexto de crise internacional eminente. Ou se aceitava uma redução do valor das dívidas 

e se assegurava o pagamento destas, ou se mantinham os valores originais e, diante do default 

de diversos países, assistir-se-ia à quebra do sistema financeiro internacional.  

Brady cita que novas formas de apoio financeiro precisavam ser colocadas em prática. Prega 

que era chegada a hora de flexibilizar o pagamento das dívidas. Chega a citar que “pledge 

clauses” eram barreiras significativas para a redução das dívidas. Além disto, cita que os 

interesses bancários haviam ficado mais diversificados ao longo dos anos. Este era o 

momento desta flexibilização dos interesses refletir no fornecimento e pagamento de 

empréstimos internacionais585.  

O ponto levantado por Brady contemplava as propostas de bancos privados internacionais e 

abriria caminho para se renegociar caso a caso as dívidas, revendo as cláusulas de penhora e 
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possibilitando a redução do valor do serviço destas. Isto implicaria numa renúncia por parte 

dos credores. Daí o apelo em tom de “cooperação internacional”.  

Com as renegociações em vigor, haveria uma troca de dívidas. Compromissos antigos seriam 

revistos e, não raro, reduzidos. Novos empréstimos seriam emitidos, os bancos continuariam a 

fornecer crédito, agora com novas normas para o pagamento. Brady propõe que se diferencie 

este “dinheiro novo” do “dinheiro antigo”, o que implicaria na emissão de novos títulos, em 

substituição aos antigos, abrindo espaço para que cidadãos nacionais participassem das novas 

transações.     

Contemplava-se, assim, o apelo internacional pela securitização das dívidas, ou seja, a 

conversão de dívida contratual em novos títulos capturando parte do desconto existente no 

mercado financeiro secundário. Com a securitização, as dívidas anteriores, que estavam 

concentradas nas mãos de diversos credores iriam se transformar num fluxo único de 

pagamentos de juros. 

Estavam lançadas as bases dos Brady Bonds, títulos de dívida renegociados de acordo com as 

novas normas do Plano Brady, com cláusulas mais flexíveis de pagamento. Esta nova 

estratégia permitiria a troca dos títulos por outros com outras taxas de retorno e, inclusive, a 

troca da moeda em que o pagamento deveria ser realizado, ou seja, a nacionalização da dívida 

externa, conforme entendimento do Banco Central do Brasil586. Abria-se, assim, a 

possibilidade de se substituir os títulos em moeda estrangeira por títulos em moeda local, 

ponto crucial para nosso estudo. 

Ainda que as propostas apresentadas no Plano Brady sejam, de fato, novas, algumas 

recomendações antigas permaneceram imóveis. No novo ciclo de negociações que se 

iniciaria, as instituições financeiras internacionais continuariam a desempenhar um papel 

central. Mais especificamente, continuariam a “promover políticas sólidas” nos países 

devedores através de aconselhamento e apoio financeiro.  

Se o Plano Baker conclamava os bancos privados a fornecer os empréstimos, isentando o FMI 

e o Banco Mundial do risco, no Plano Brady, estas duas instituições deveriam, sim, fornecer 

empréstimos, financiamento e até capital para “hipotecar” parte dos pagamentos de juros das 

dívidas com credores privados, a fim de mitigar o risco destes. Para Pereira, esta seria a maior 
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novidade do Plano Brady, “permitir e estimular o Banco Mundial e o FMI a oferecerem 

garantias aos novos títulos com desconto que seriam emitidos pelos países altamente 

endividados.”587 Claro fique que estas benesses só estariam disponíveis aos países que 

optassem por realizar um programa de redução da dívida.  

The third key element of our thinking involves more timely and flexible financial 
support. The current manner in which "financial gaps are estimated and filled is 
cumbersome and rigid. We should seek to change this mentality and make the 
process work better. At the same time, we must maintain the close association 
between economic performance and external financial support.588  

O terceiro ponto levantado por Brady diz respeito aos encargos. O pagamento das dívidas 

precisaria ser executado pelo bem do sistema financeiro internacional, porém a redução destas 

poderia colocar em risco os bancos credores. Daí o apelo para que se flexibilizassem prazos e 

para um melhor planejamento, seja por parte dos bancos como por parte das nações 

devedoras. O objetivo seria uma especial atenção aos bancos credores, que deveriam contar 

com incentivos governamentais, uma vez que estariam altamente expostos a riscos e 

receberiam menos por seus títulos de dívidas. 

Por fim, Brady ressalta que as políticas sólidas e os mercados livres nas nações desenvolvidas 

continuariam a ser pilar para o programa de renegociação das dívidas dos países em 

desenvolvimentos.  

Assim, "para pleitear uma redução da dívida, os países devedores, em colaboração com o FMI 

e o Banco Mundial, deveriam adotar políticas orientadas para o crescimento, encorajando o 

fluxo de investimentos estrangeiros, fortalecendo a poupança interna e promovendo o retorno 

de capitais depositados no exterior"589.  

Mais que isto, os países que preenchessem as exigências e fossem contemplados com o Plano 

Brady, "só reduziriam suas dívidas bancárias por meio de mecanismos voluntários baseados 

no mercado."590  

Frustrando diversas propostas de 1988, o Fundo não optava pela criação de uma Agência 

Internacional Exclusiva para a Administração das Dívidas. Em contraparte, contemplava 

diversas propostas, como a possibilidade de se apropriar dos descontos através da redução da 
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589  SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 464. 
590  SANDRONI, Dicionário de economia do Século XXI, 1999, p. 464. 



 

 
266 

dívida ou dos juros e a possibilidade de se securitizar as dívidas, criando um fluxo organizado 

para o comércio destas, e dando aos países devedores uma maior flexibilidade de negociação. 

Ainda que a proposta soe inovadora, vários aspectos antigos estão contidos, como a 

insistência nas “boas políticas econômicas”. Porém, ainda que as semelhanças existam, o fato 

é que as diferenças entre o Plano Baker e o Plano Brady saltam a vista num primeiro 

momento. A análise das duas propostas aponta para uma mudança radical de postura dos 

Estados Unidos entre 1985 e 1989.  

A esta altura de nosso trabalho, já podemos especular sobre as razões para esta mudança. 

Baer, assim como o conjunto dos autores que já vimos aqui, propõe três detonadores na esfera 

geopolítica para esta mudança de atitude591: um período particularmente turbulento no cenário 

político da América Latina, com diversos pleitos presidenciais se aproximando e o risco real 

de eleição de partidos com inclinações políticas não desejadas pelo FMI, uma tentativa de 

recuperação da liderança dos Estados Unidos no conjunto das nações credoras, posição 

ameaçada com a iniciativa da França e do Japão em renegociar as dívidas considerando a 

redução do valor destas e, por fim, uma tentativa de passar uma imagem positiva do recém 

eleito presidente George Bush junto à comunidade internacional. 

Ainda que estes três aspectos sejam consideráveis, não podemos deixar de notar a 

preocupação de Brady quando à saúde do sistema financeiro internacional. A hipótese de que 

o modelo havia chegado ao limite e que o mundo estaria no limiar de uma crise econômica de 

grandes proporções não pode ser descartada. Conforme vimos, o momento era bastante 

delicado no âmbito econômico internacional O que motivaria a mudança de atitude seria, 

assim, o temor de uma crise internacional de grandes proporções. 

A revogação da “cláusula” invisível de empréstimo com serviço em moeda estrangeira, 

porém, exige uma reflexão mais ampla. Desde o século XIX, não é dada às economias 

subdesenvolvidas a possibilidade de pagar as dívidas com moeda local. Por que esta 

obrigatoriedade não é revogada em 1985, mas é flexibilizada em 1989?  

Guardamos para a conclusão a resposta completa a esta pergunta. Por hora, fiquemos com a 

causa imediata: em 1985, o FMI parecia ainda acreditar na eficiência da sua estratégia 
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convencional para a administração das dívidas. A securitização das dívidas não era uma opção 

real e nem estava na pauta das solicitações das nações devedoras. O Stress Test em que 

consistiu os anos de 1985 a 1989, assim como causaram um estranho casamento de interesses 

entre o capital bancário internacional e as economias em desenvolvimento, e levaram ao 

surgimento de diversas propostas de securitização, teriam levado o Fundo a rever suas 

convicções, a se adequar a novas demandas, visando, claro, entre outras manutenções, manter 

sua hegemonia na América Latina, subcontinente que ameaçava partir para caminhos mais 

heterodoxos.  

 

 

4.4 Um Epílogo - O novo padrão da dívida brasileira 

A Conferência de Março de 1989 representou uma virada significativa na estratégia 

convencional para a Administração das dívidas externas dos países em desenvolvimento. Nas 

palavras do novo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Nicholas Brady, “o caminho para 

uma valorização dos créditos e o retorno ao mercado de muitos países devedores passa por 

uma redução da dívida”592. Era a primeira vez que um Secretário do Tesouro norte americano 

admitia a redução das dívidas (do principal e/ou dos juros) como o principal instrumento de 

combate à crise da década de 1980.   

Uma questão que, já na ocasião, levantava dúvidas (e que motiva este trabalho) diz respeito 

aos motivos que levaram os Estados Unidos a, subitamente, mudar de postura e, ao invés de 

rejeitar a redução das dívidas, incentivá-las.  

Como já adiantamos na seção anterior, Monica Baer aponta três “detonadores” para esta 

mudança de atitude, todos eles ligados às tensões que cresciam na América Latina: 

Em primeiro lugar, a autora aponta que parecia haver uma certa preocupação com o esperado 

período de turbulência política na América Latina, com eleições presidenciais agendadas para 

1989 em importantes países da região. “Nestes, o tema da dívida externa poderia ser utilizado 

como fator de radicalização política”593.  
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Um segundo motivo diria respeito à própria posição de liderança dos Estados Unidos dentre 

os países desenvolvidos. Com sua posição firme de não aceitar a redução da dívida, era 

perceptível que os países da América Latina procuravam, cada vez mais, países mais 

amistosos para com os devedores, caso específico do Japão e da França. Esta tendência 

“poderia ser interpretada como perda de liderança (...). Tudo indica que os EUA não estão 

dispostos a abdicar desta liderança.”594 

Um terceiro motivo apontado por Baer poderia ser de ordem política interna nos Estados 

Unidos. O recém eleito presidente George Bush ainda não havia tomado um forte 

posicionamento no setor internacional e, na opinião de Baer, “um posicionamento mais firme 

na questão da dívida poderia, de certa maneira, contribuir para alterar esta imagem 

negativa.”595  

Outros motivos são percebidos por nós, e serão apresentados na conclusão deste trabalho. 

4.4.1 Os desdobramentos do Plano Brady  

O Plano Brady, anunciado em 10 de março de 1989, ainda que somente esboçado na reunião, 

foi celebrado mundialmente e, imediatamente.  

Reflexo das inúmeras propostas surgidas ao longo da segunda metade da década, o novo 

plano representava uma mudança de fato na postura dos Estados Unidos e do FMI, indo além 

da Estratégia Menu. A redução das dívidas deixava de ser um elemento a mais para ser o 

principal instrumento para solucionar a crise. 

A boa receptividade do novo plano pode ser expressa já no prefácio do livro “Dívida Externa: 

Crises e Soluções”, organizado por Bresser Pereira e publicado em 1989. Este texto data de 14 

de março de 1989 (quatro dias depois do anúncio do Plano Brady) e demonstra as primeiras 

impressões deixadas pela fala do Secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O Plano ainda 

não havia sido divulgado em sua totalidade, apenas esboçado na reunião, mas do que já havia 

sido proposto, segundo Pereira, “o Plano Brady representa um passo importante, ainda que 

tardio e incompleto, no sentido de resolver a crise da dívida externa dos países altamente 

endividados”596.  
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O autor propusera algo semelhante em setembro de 1987. Seu plano apontava para uma 

redução das dívidas e para a securitização dos débitos. A proposta, porém, fora rechaçada 

quando de sua apresentação. Pereira parece ainda ressentido com o tratamento que sua 

proposta recebera e não esconde a satisfação em ver o Secretário do Tesouro dos EUA e o 

FMI curvarem-se a uma solução semelhante à sua. 

Apesar da indisfarçável satisfação que Pereira demonstra no texto, há espaço para críticas. Em 

sua percepção, o Plano Brady, seria limitado quando comparado à proposta brasileira, dado 

que pressupunha a securitização voluntária decidida exclusivamente pelo mercado, proibindo-

se a securitização negociada, necessária no entendimento do ex-ministro. 

Dentre as características positivas apontadas estava a volta do FMI e do Banco Mundial a um 

papel mais ativo, favorecendo as economias subdesenvolvidas: 

 A novidade do Plano Brady, apesar de toda a indefinição em que está envolto, é a 
de permitir e estimular o Banco Mundial e do FMI a oferecerem garantias aos novos 
títulos com desconto que seriam emitidos pelos países altamente endividados.597 

Quanto às condições necessárias para a adesão ao plano de redução da dívida, um ponto 

particularmente áspero, haja vista o claro caráter abertamente ortodoxo das reformas 

estruturais propostas, conforme visto na seção anterior, Pereira as via, na ocasião como 

razoáveis e implantáveis598, e não faz objeções. Mais tarde, no mesmo ano, os Estados Unidos  

mostrariam outro pacote de medidas, mais rigoroso. 

Independente da boa receptividade que teve, o fato foi que o discurso de Brady apresentava 

uma série de lacunas. 

Após o fim da reunião, o Tesouro dos Estados Unidos começou a detalhar mais o plano. Nas 

divulgações posteriores, foi esclarecido que o montante da redução da dívida variaria de país 

para país. Na média, “o Plano Brady permitiria que os 39 países devedores reduzissem seu 

débito total bancário em 20%”599 nos três anos subseqüentes. O valor seria muito menor do 

que o imaginado por Bacha (seção 4.2.3), e teria frustrado as expectativas de diversos autores. 

As palavras de Sandroni confirmam a sensação de frustração. Ao seu modo de ver, o 

detalhamento “revelou imediatamente a maior debilidade do plano: a porcentagem de redução 
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da dívida era totalmente inadequada.”600 Em sua fala,  Brady citava uma “adequada redução 

da dívida”, mas a definição de “adequada” seria deixada não para os economistas do FMI e do 

Banco Mundial, mas para os banqueiros e tecnocratas internacionais. 

O mecanismo de funcionamento do Plano Brady, conforme ficara definido, consistia na 

reestruturação de uma parte da dívida dos países que aderissem ao Plano através da emissão 

de novos títulos da dívida (os chamados “Brady Bonds”). O valor destes títulos já incorporava 

o desconto praticado no mercado secundário, através de um valor de face menor ou de uma 

taxa de juros mais branda, e seria definido mediante negociação individual entre o país 

devedor e a instituição credora.  

Para emitir os títulos referentes ao Plano Brady, os países endividados deveriam “começar 

pela compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os quais funcionariam como garantia 

junto ao mercado financeiro internacional.”601 Esta compra era facilitada via empréstimos 

fornecidos pelos organismos multilaterais – FMI e Banco Mundial. 

A emissão destes títulos dava ao país devedor maior flexibilidade no serviço da dívida, 

podendo variar a taxa de juros e o retorno do investimento, possibilitando ainda a recompra 

dos títulos, sua substituição por outros e até a emissão de títulos de dívida no exterior com 

retorno em moeda doméstica. 

Em maio de 1989, o FMI e o Banco Mundial, completando algumas das lacunas que restavam 

do Plano Brady, anunciavam algumas diretrizes para reduzir as dívidas em US$ 20 bilhões 

por um período de três anos. Em outubro de 1990, o BID também aprovou um plano voltado 

para a redução das dívidas.  

O Plano Brady representava uma nova postura dos Estados Unidos em relação ao mundo. O 

ciclo dos anos 1980 estava encerrado e uma nova fase se iniciava.  Tão logo o Plano Brady 

fora definido, porém, o governo dos Estados Unidos parece voltar atrás e atribuir a crise da 

dívida unicamente aos problemas internos dos países do Terceiro Mundo602.  
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Assim, completando o quadro do Plano Brady, começa-se a se especificar melhor quais 

seriam as boas práticas econômicas a serem adotadas pelos países interessados em aderir. O 

pacote de benesses estava definido, e o preço não seria baixo. 

É neste contexto que é lançado o Consenso de Washington. Reunindo além de congressistas, 

representantes do Departamento do Tesouro, do Banco Mundial, do FMI, do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), da Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional (Usaid) e dos principais think tanks norte americanos, o 

encontro resultou num documento escrito por John Williamson em novembro de 1989. Nele 

estava o resultado de um acordo amplo sobre o pacote de reformas de política econômica a ser 

sugerido a praticamente todos os países da América Latina e do Caribe.  

Ainda que as propostas do Consenso não fossem condicionantes para se inserir nas normas do 

Plano Brady, indiretamente, a possibilidade de se renegociar a dívida nos moldes do Plano 

acabava por levar os países da América Latina a se submeterem às diretrizes do Consenso de 

Washington. 

Com o tempo, as “boas práticas” recomendadas no Plano Brady de forma bastante vaga 

passou a se confundir com as recomendações do consenso de Washington. 

De fato, a ligação dos dois planos é bastante próxima. Em 2003, numa entrevista ao jornal 

“The Financial Times”, também publicada no jornal “Folha de São Paulo” com Nicholas F. 

Brady, o criador do Plano Brady, podia se ler: 

Um fator que contribuiu bastante para fazer do Plano Brady um sucesso foram as 
reformas’, diz. ‘À medida que o progresso nas reformas se desacelera, a situação 
deixa de parecer tão brilhante. É preciso manter as reformas em curso, ou o dinheiro 
procurará outros mercados.’ Embora os críticos do Consenso de Washington 
aleguem que as reformas progrediram rápido demais, Brady diz que elas na verdade 
não avançaram o bastante.603 

Em 1990, diversos países devedores estavam em situação de moratória não declarada (Brasil 

incluso). Neste contexto, aumentava-se a pressão por reformas internas que habilitassem os 

países a se inscreverem no Plano Brady. Assim, a adesão dos países aos Planos se tornou 

quase compulsória. Segundo Sandroni604, até 1996, já haviam se ajustado ao Plano Brady, na 

América Latina, a Argentina, o Brasil,a Costa Rica, a República Dominicana, o Equador, o 
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México, o Panamá, o Peru, o Uruguai e a Venezuela; na Europa Oriental, a Bulgária, a 

Croácia, a Polônia, a Rússia e a Eslovênia; na África e no Oriente Médio, a Jordânia, o 

Marrocos e a Nigéria; no Sudeste Asiático, as Filipinas já haviam feito sua adesão.  

4.4.2 O Consenso de Washington 

Não seria correto dizer que o Consenso de Washington consistia no conjunto das boas práticas 

preconizadas por Brady em março de 1989. Na prática, porém, o Consenso, lançado em 

novembro do mesmo ano, serviu para direcionar os países em desenvolvimento às “boas 

práticas”. E como vimos, estas “boas práticas” eram a condicionalidade para se inscrever no 

Plano Brady. A redução da dívida ou dos juros viria, mas acompanhada por um receituário 

bastante amplo de recomendações. Cabe aqui um pequeno parêntese para explicar quais eram 

estas recomendações do Consenso de Washington. 

Grosso modo, o receituário do Consenso de Washington, tal qual compilado por 

Williamson605 consiste em dez recomendações aos países em desenvolvimento, com forte 

cunho Liberal. A saber:  

1- Redução dos déficits fiscais: necessidade de disciplina fiscal nos países da América Latina. 

Basicamente, uma recomendação aos Estados do subcontinente a não gastarem mais do que 

arrecadam com os impostos.  

2- Respeitar as Prioridades dos Gastos Públicos: que devem ser concentrados sobremaneira 

em saúde e educação. Quaisquer outros gastos podem ser assumidos pela iniciativa privada, 

sem prejuízos ao país.  

3- Reforma tributária: com substantiva redução da taxa de impostos, vista como uma força a 

estrangular a economia e a coibir a iniciativa privada. 

4- Taxas de Juros: ressaltando a importância da determinação da taxa de juros pelo mercado, 

ressaltando que estes devem ser, essencialmente positivos. 

5- Taxa de Câmbio: o Consenso de Washington também recomenda que esta deva ser 

determinada pelas forças do mercado, porém salienta que o importante não é o modo como 
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esta é determinada, mas que seja uma taxa de câmbio competitiva, que possibilite ao país 

participar ativamente do comércio internacional, de forma estável. 

6- Política de Comércio: Com total liberalização das importações. Williamson propõe que o 

acesso à importação de máquinas e insumos é, antes de tudo, um importante incentivo às 

exportações.  

7- Investimento Direto Estrangeiro: o Consenso prega uma total liberdade para a entrada de 

investimento estrangeiro direto, dado que este pode trazer capital necessário ao 

desenvolvimento das forças produtivas.   

8- Privatização: É proposta a venda das empresas estatais como forma de aliviar a pressão 

sobre o orçamento do governo e de garantir melhores serviços à população.  

9- Desregulamentação: Eliminação de regras que impeçam o livre mercado e o livre fluxo de 

capitais e tecnologia. 

10- Direitos de Propriedade: Visto como de importância fundamental para garantir a 

segurança do investidor e de todo o sistema capitalista. 

 O receituário acima, bastante simples, compila propostas que atendiam aos anseios do 

neoliberalismo, contrárias à ação do Estado na economia. Williamson justifica estas medidas 

com um breve discurso sobre como esta proposta pode vir a reduzir a corrupção: 

There is at least some awareness of the need to take into account the impact that 
some of the policy instruments in question can have on the extent of corruption. 
Corruption is perceived to be pervasive in Latin America and a major cause of the 
region's poor performance in terms of both low growth and inegalitarian income 
distribution.606  

 

Além da preocupação do FMI com a corrupção, o Consenso de Washington, segundo o texto 

de  Williamson, também demonstraria preocupação com questões sociais como a “promoção 

da democracia e dos direitos humanos, a supressão do tráfico de drogas, preservação do meio 

ambiente, e controle do crescimento populacional.”607  
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O autor reconhece que há pouca percepção de que as políticas propostas tenham implicação 

para qualquer destes objetivos. Apesar desta preocupação com causas mais nobres, a 

percepção geral é que os EUA estão meramente preocupados com o pagamento das dívidas, a 

serem negociadas conforme o Plano Brady. Para o autor, esta seria uma visão bastante 

equivocada. Em sua visão, a prosperidade da região é boa para os EUA, principal parceiro 

comercial da América Latina. De fato, já vimos como o caos sistêmico do subcontinente 

ameaçava a economia norte americana. 

As críticas ao ideário do consenso de Washington são diversas. Não cabe aqui um 

aprofundamento sobre todas elas, mas podemos citar o fato de ser um receituário visto como 

verdade absoluta proposta a diferentes países ao mesmo tempo, como a cura milagrosa para 

uma doença contagiosa. Pior, um receituário recomendado à distância, sem demonstrar 

qualquer preocupação com as particularidades de cada país. Segundo Pereira: 

Não tem, por outro lado, qualquer caráter histórico, ou seja, não situa a intervenção 
do Estado e o populismo econômico no plano da história, sugerindo implicitamente 
que estes problemas foram sempre, historicamente, causas de crise.608 

 

Imersa numa crise intensa, que se arrastava há uma década, e interessada em aderir ao Plano 

Brady, só restou à América Latina aceitar as recomendações de Washington e adotar diversas 

das medidas propostas. Em maior ou menor grau, a maior parte dos países latino-americanos 

adotou o receituário, com resultados diversos. De um modo geral, o combate à inflação foi 

bem sucedido. 

 O Brasil implantou na década de 1990 um extenso programa de privatização, 

desregulamentação econômica, livre entrada de capitais e austeridade fiscal. A estabilização 

financeira obtida em 1994 pouco tem em relação ao receituário de Washington. O Plano Real 

tem uma base essencialmente heterodoxa. Após a estabilização, no entanto, o governo adotou 

muitas das medidas propostas pelo consenso. O resultado foi uma década de baixo 

crescimento, alta suscetibilidade à crises externas, desemprego crescente e déficit na Balança 

Comercial. O mal resultado econômico obtido pelo Brasil na década contrasta enormemente 

com a percepção dominante do início dos anos 1990 de que um bem sucedido acordo nos 

moldes do Plano Brady traria novamente o crescimento e a estabilidade. 
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4.4.3 O desenrolar do Plano Brady no Brasil 
 

No final de 1989, o Brasil passa por seu primeiro pleito eleitoral em duas décadas para 

escolher aquele que ocuparia a Presidência da República. Ao longo do ano de 1989, a 

economia flertou com a hiperinflação e a população sentia as dificuldades decorrentes de uma 

sucessão de Planos Heterodoxos mal sucedidos. 

O novo governo inicia-se em 15 de março de 1990. Fernando Collor de Mello assume em 

meio a uma situação crítica de endividamento público, uma inflação em níveis superiores a 

1.000% ao ano, e um déficit primário superior a 1% do PIB no ano anterior609.  

De início, o novo governo experimenta mais um Plano de estabilização heterodoxo. 

Congelamento de preços e confisco da poupança estavam nas medidas adotadas, mas o plano 

logo fracassa. Ante o agravamento da crise, e precisando adequar o país para sua inclusão nas 

negociações aos moldes do Plano Brady, Collor opta por aderir às diretrizes propostas pelo 

Consenso de Washington. Na visão de Batista, o Brasil, novamente, curvava-se ante aos 

desígnios dos credores. 

Collor finalmente renunciaria à pretensão de ser seu próprio ministro da Economia e 
passaria a subscrever, sem reservas, o Consenso de Washington como forma de se 
credenciar a uma renegociação da dívida externa agora nos termos do Plano Brady. 
Ou seja, passaria a admitir que a política macroeconômica teria de ser definida a 
partir das condições estabelecidas pelos credores.610  

O governo não duraria muito. Em agosto de 1992, Collor sofre um processo de Impeachment 

e deixa o cargo nas mãos de seu vice, Itamar Franco. O novo governo esforça-se para 

controlar a inflação e lança as bases de um novo plano heterodoxo. 

A esta altura, o processo de renegociação da dívida externa brasileira, que iniciara-se já em 

1989, sob um  regime de moratória parcial, arrastava-se lentamente. Sem bases econômicas 

sólidas para exibir, o Brasil não chegaria a um acordo definitivo com seus credores, somente 

um acordo preliminar com os bancos comerciais celebrado em 9 de julho de 1992, no final do 

governo Collor.  

                                                 
609  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 64. 
610  BATISTA, O Consenso de Washington, 1994, p. 28. 
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Estas negociações que enquadrariam o Brasil no Plano Brady prolongaram-se até 1994 

quando, finalmente, chegou-se a um acordo sobre os valores e termos e, em 15 de abril, 

ocorreu a emissão dos Bradies brasileiros (Discount Bonds, Par Bonds, Front-Loaded Interest 

Reduction Bonds, Capitalization Bond, Debt Conversion Bonds, New Money Bonds e 

Eligible Interest Bonds)611, conforme tabela 19 abaixo: 

Tabela 19 - Brady Bonds emitidos em decorrência das negociações brasileiras com o Fundo 

em 1994. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Bacen, a celebração do acordo significou a redução imediata de US$ 3,9 

bilhões de um total de US$ 46,7 bilhões de dívida negociada. Ocorreu também a redução 

adicional no serviço da dívida de, aproximadamente, US$ 4 bilhões ao longo de 30 anos de 

pagamento.  

Segundo Pedras612, os acordos contemplavam, ainda, a transferência de responsabilidade da 

dívida externa do Banco Central para a União, que passaria a ser a devedora das obrigações 

externas, propiciando uma maior divisão das tarefas entre as autoridades monetária e fiscal.  

O acordo firmado apresentava ainda como característica a existência de garantias (títulos 

comprados junto ao Tesouro dos Estados Unidos) para três dos títulos emitidos e a 

possibilidade real do Brasil fazer operações com seus novos títulos613. Mais do que isto, 

porém, o acordo possibilitava ao Brasil o retorno do acesso aos mercados internacionais:  

                                                 
611  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 74. 
612  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 74. 
613  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 74. 
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A exemplo do ocorrido com os demais países de economia emergente, que se 
beneficiaram da conclusão de acordos de reestruturação de dívidas no contexto do 
Plano Brady, o Brasil, ao concluir com êxito o acordo com os credores externos, 
ficou habilitado a restabelecer sua presença no mercado internacional de capitais 
como devedor soberano.614  

Em junho daquele ano, finalmente um Plano Econômico de estabilidade resulta em sucesso. O 

Plano Real, também de caráter heterodoxo, estabiliza a inflação. Após sua implantação, o 

governo adota medidas de forte cunho ortodoxo, como elevadas taxas de juros, para sustentar 

a inflação a níveis baixos.  

No pleito eleitoral de 1994, impulsionado pelo sucesso do Plano Real, o ex-ministro da 

Fazenda do Governo Itamar Franco é eleito Presidente do Brasil. Entretanto, a despeito do 

relativo sucesso no controle da inflação, a partir de 1995, a dívida pública interna do Brasil 

(baseada na emissão de títulos do governo e a ser paga em moeda nacional) começava a 

apresentar uma forte trajetória de alta, em virtude das escolhas pelos juros elevados e pelo 

baixo superávit primário registrado. No momento em que se começava a esboçar uma solução 

para a crise da dívida externa, o Brasil via a dívida interna explodir. 

No âmbito externo, independente das críticas sofridas pelo Plano Brady quando de seu 

lançamento, o fato é que sua implantação no Brasil foi muito bem sucedida: 

A existência de títulos brasileiros livremente negociados no mercado internacional, 
situação propiciada pelo Plano Brady, criou as bases para o novo modelo de 
endividamento assumido pelo país e que vigora até hoje. A estrutura herdada pelos 
acordos no âmbito do Plano Brady, mais particularmente a estrutura de dívida 
mobiliária, com ativos livremente negociados em mercado secundário, com relativa 
liquidez (de forma que o investidor possa revendê-lo em mercado, caso deseje), 
propiciou condições necessárias para a nova fase do passivo externo, que pode ser 
hoje administrado com muito maior flexibilidade.615  

O Brasil conseguiu estabelecer uma linha de negociação dos títulos da dívida nacional nos 

mercados externos com certa liquidez. Entre 1994 e 1997, quando da eclosão da crise asiática, 

o Brasil já havia emitido títulos nos mercados da Europa e dos Estados Unidos em oito 

ocasiões diferentes. Um dos títulos emitidos no mercado norte americano foi o título com 

mais longo prazo até então – 30 anos, o que evidencia a boa aceitação dos títulos da dívida 

brasileira nos mercados internacionais. Estes títulos eram emitidos em moeda estrangeira e 

encontraram bons mercados no exterior. 

                                                 
614  CERQUEIRA, Dívida Externa Brasileira, 2003, p. 293. 
615  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 75. 
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Também a recompra dos títulos, ao valor de face e em moeda estrangeira, para uma posterior 

emissão de títulos de dívida interna, em moeda local, fora bem sucedida já nestes primeiros 

anos616.  

A securitização da dívida permite ao país emissor a recompra dos títulos, a troca destes por 

outros e a emissão de títulos com valores e taxas de retorno como melhor lhe convier. 

Decorrência indireta destes acordos, passados mais de dez anos, em setembro de 2005, são 

emitidos os BRL 2016 – títulos em Reais a serem negociados diretamente no mercado externo 

com vencimento em 2016. Tratava-se, obviamente, de um marco simbólico. Havia-se 

rompido pontualmente o paradigma do “Pecado Original”, ainda que ao se avaliar a totalidade 

da dívida externa, este continuasse a se impor majoritariamente. De todo modo, ainda que 

timidamente, a partir do ano seguinte, o Brasil daria os primeiros passos no sentido de 

consolidar a criação de uma curva externa de comércio de seus títulos com retorno na moeda 

doméstica617.  

Dando sequência a esta estratégia, em 2006 o país emitiria mais um título denominado em 

Reais, este com prazo de 15 anos de vencimento (o BRL 2022). Esse título seria emitido mais 

duas vezes ao longo do ano, fazendo com que seu estoque chegasse a R$ 3 bilhões. Em 2007, 

emitiu-se ainda, em quatro oportunidades, o BRL 2028, título em reais com vinte anos de 

prazo a ser negociado no mercado externo.  

Dessa forma, o Brasil terminou 2007 com um estoque de cerca de R$ 10,2 bilhões 
em títulos externos em moeda local, ajudando a criar referência, no mercado 
externo, para a construção de uma curva de juros na moeda doméstica.618 

Ainda que a dívida interna tenha se acelerado desde 1995, o Plano Brady possibilitou que o 

Brasil desfrutasse de um certo conforto em relação a sua dívida externa neste mesmo período. 

Segundo Pedras: 

Dados os passos recentes, atualmente o país conta com uma estrutura de dívida 
externa não somente reduzida, mas diluída ao longo do tempo, com pontos líquidos 
e apresentando risco cambial bastante baixo, se comparado com o início da década. 
Em outras palavras, um dos grandes problemas de política econômica enfrentado 
pelo Brasil ao longo dos últimos trinta anos tornou-se uma questão cuja 
administração é absolutamente confortável..619 

                                                 
616  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 75. 
617  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 76. 
618  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 77. 
619  PEDRAS, “História da dívida pública no Brasil”, 2009, p. 77. 
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A adesão às regras do consenso de Washington implicou numa década de baixo crescimento e 

alto desemprego. Em contraste, a adesão ao Plano Brady representou ao Brasil o fim da crise 

da dívida e a possibilidade de construir uma curva de negociação de títulos em moeda 

doméstica nos mercados internacionais. 

Convém aqui uma explicação a mais. Ainda que se tenha aberto uma brecha pontual no 

“Pecado Original” em 2005, o Brasil não está em definitivo livre dele. Na verdade, o que 

temos hoje é uma parcela de nossa dívida negociada no exterior com pagamento em moeda 

doméstica. O fato é que há ainda uma grande parte de nossa dívida no exterior a ser paga em 

moeda estrangeira. A situação só não é grave porque dispomos, desde meados da década de 

2000, de reservas internacionais suficientes para quitar nossas obrigações externas. Ou seja, 

outros países devem ao Brasil em moeda estrangeira. Caso não tivéssemos estas reservas, 

estaríamos ainda entregues à livre flutuação das taxas de juros internacionais. 

Outros países ainda sofrem deste mal, e não estamos imunes a ele.   
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CONCLUSÕES 

O ato da recompra por parte do governo brasileiro de títulos de sua dívida denominados em 

moeda estrangeira e sua substituição por novos títulos de dívida denominada em Reais a partir 

da década de 1990 carrega toda uma carga simbólica por pontuar um momento em que o 

Brasil abre uma brecha no paradigma do “Pecado Original”, ainda que estes eventos não 

signifiquem que o país tenha se livrado em definitivo da obrigação de pagamento de dívida 

em moeda estrangeira.  

Não podemos em absoluto dizer que, por termos emitido alguns títulos de nossa dívida no 

exterior com pagamentos em moeda nacional, o Brasil tenha ficado livre em definitivo do 

“Pecado Original”. Na verdade, esta “sina” foi e ainda é recorrente aos países da periferia ou 

da semi-periferia do sistema de um modo geral, induzidos a contrair empréstimos há mais de 

um século em moedas as quais não controlam as taxas de câmbio nem as taxas de juros. O 

Brasil mesmo ainda se vê obrigado a cumprir o serviço de dívidas em moeda estrangeira, 

ainda que também sejamos credores em outras ocasiões. 

Porém a emissão destes títulos significou o rompimento de um padrão. E o caminho que levou 

o Brasil, em especial, a este ato foi percorrido ao longo de quase duas décadas, e remonta às 

possibilidades abertas pelo Plano Brady em 1989, quando ocorrem os acordos para a 

securitização das dívidas externas dos países em desenvolvimento, e, com isto, a brecha para a 

troca das dívidas.  

Chegamos ao ponto central deste trabalho. O Plano Brady representou às nações em 

desenvolvimento a possibilidade de rompimento de um paradigma secular. Desde o século 

XIX a única forma de se obter capital junto a entidades internacionais (sejam elas bancos 

privados ou fornecedores institucionais) era mediante um serviço da dívida a se realizar em 

moeda estrangeira. Esta cláusula, de tão perene, poderia até ser descrita como “pétrea” ao 

longo dos séculos XIX e XX. No entanto, em 1989, a obrigatoriedade acaba por ser 

flexibilizada diante da possibilidade de securitização da dívida (o que permitiria a troca dos 

títulos por outros, denominados em moeda local) aberta pelo próprio tesouro dos Estados 

Unidos e pelo FMI. 

Como citamos na introdução deste trabalho, a decisão do FMI que permitiu que se rompesse o 

“Pecado Original” pode parecer surpreendente a uma primeira vista. Pouco antes, em 1985, o 
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secretário do Tesouro dos Estados Unidos propunha uma estratégia para a administração das 

dívidas dos países em desenvolvimento bastante tradicional, com o pagamento integral e a 

permanência da cláusula do pagamento em moeda estrangeira.  

O Plano Baker, de 1985, contrasta neste aspecto enormemente com o Plano Brady, lançado 

somente 40 meses depois. Enquanto o Plano Baker propunha novos empréstimos em moeda 

estrangeira (o que, ainda que visassem a redução das transferências líquidas dos países 

devedores para os países credores, implicava, sim, num aumento da dívida), com pagamento 

integral do montante emprestado e serviços da dívida em moeda estrangeira, o Plano Brady 

propunha a redução real do valor da dívida (uma redução pequena, é verdade) e a 

possibilidade de securitização das dívidas, convertendo os débitos contratuais em títulos de 

dívidas a serem emitidos e controlados pelos próprios países devedores. 

Como adiantamos, consideramos, dentre as inovações do Plano Brady, a mais significativa, 

justamente a chamada securitização. Em 1943, um acordo do Brasil com seus credores já 

havia permitido a redução do principal e dos juros da dívida. Reduzir o valor não era 

novidade. A inovação foi o incentivo à renegociação das dívidas contratuais, permitindo a 

conversão destas em títulos emitidos pelo Governo e negociáveis no mercado secundário.  O 

fato destes títulos, expressos ainda em moeda estrangeira, serem passíveis de instrumentos de 

Hedge, poderem ser recomprados para, mais tarde, serem substituídos por outros títulos com 

novas taxas de juros, ou ainda expressos em moeda local, torna o Plano Brady particularmente 

interessante e distinto de tudo o que o FMI pregava até então. 

Precisamos aqui esclarecer que mesmo que tais medidas representem um avanço, muitos 

países ainda encontram-se presos ao “Pecado Original”, seja por não possuir um mercado para 

suas moedas, seja pela falta de recursos ou de acordos para nacionalizá-la. Ainda, porém, que 

haja estes entraves, há que se reconhecer a mudança de postura do FMI no tocante à 

administração das dívidas dos países subdesenvolvidos. 

Temos que até o lançamento do Plano Brady em 1989, a norma internacional era o pagamento 

das dívidas dos países em desenvolvimento em moeda estrangeira, reafirmado pelo próprio 

FMI em 1985, quando do Plano Baker. Conforme vimos, esta prática remonta ao século XIX, 

num contexto de câmbio fixo e Padrão-Ouro. Como explicar que a cláusula do “Pecado 

Original” tenha chegado praticamente “pétrea” na década de 1980?  
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A perpetuidade desta cláusula ao longo do século XX pode ser explicada pela manutenção do 

sistema de Câmbio Fixo (agora sob o nome de “padrão Dólar-Ouro”) até a década de 1970. A 

crença de que a estabilidade cambial seria necessária para o correto funcionamento da 

economia mundial levou, em 1944, na reunião que deu origem ao FMI, as nações centrais a 

aceitarem o estabelecimento de um novo Padrão-Ouro, agora centrado na nova moeda forte 

internacional, o Dólar. De fato, a fase posterior a II Guerra Mundial foi classificada como a 

Era de Ouro do Capitalismo, mas por outros motivos que não a estabilidade cambial. De todo 

modo, a coincidência de datas perpetuou a crença na eficácia do regime de câmbio fixo.  

Neste momento, contrair dívidas em moeda estrangeira não consistia num perigo imediato aos 

países em desenvolvimento. Ao contrário, a prática era vista como adequada e era até 

incentivada. O câmbio fixo garantia que a dívida não iria aumentar de uma hora para outra e o 

pagamento em moeda estrangeira poderia ser facilmente rolado via obtenção de novos 

empréstimos junto a novos fornecedores de crédito. 

Quando ocorre enfim a liberação das taxas de câmbio internacionais, a cláusula de 

empréstimos com obrigatoriedade de pagamento em moeda estrangeira mostra-se anacrônica, 

algo oriundo de outro contexto histórico, mantido por tempo demais e a causar sérios danos às 

economias mais frágeis.  

Com o câmbio flutuante, e com os juros mais voláteis, o valor das dívidas dos países em 

desenvolvimento eleva-se rapidamente. O “Pecado Original” finalmente cobrava seu preço. 

Incapacitadas de pagar o novo montante das dívidas, os países devedores procuram recorrer a 

novos empréstimos externos, cada vez maiores. Prática que viria a desembocar numa crise 

severa na década seguinte, quando os fornecedores de empréstimos, temerosos de um calote, 

reduzem o crédito.  

A crise se alastra pelo então chamado “Terceiro Mundo”, mas o “Pecado Original” era 

suficientemente cristalizado para ser revogada de imediato. Chegamos assim, à condição de, 

em pleno ano de 1985, o FMI insistir ainda no pagamento total das dívidas em moeda 

estrangeira, mantendo uma cláusula que já se mostrava inviável na nova configuração 

econômica internacional. Em 1989, como vimos, esta cláusula é, enfim, revogada.  

Retomamos assim as perguntas que nortearam este trabalho: sabendo que somente 40 meses 

separam o Plano Baker do Plano Brady, quais fatores levaram o FMI à mudança de postura, e 
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por somente naquele momento, e não antes, abria-se a possibilidade ao Brasil de rompimento 

do “Pecado Original”? 

Responder a estas perguntas exigiu uma reflexão em duas Esferas, num exercício de análise 

braudeliano, a Esfera da Conjuntura e a Esfera Factual. 

A resposta conjuntural já foi adiantada no final da primeira parte deste trabalho. Entre o 

século XIX, quando da origem do “Pecado Original”, e o final do século XX, outro era o 

Capitalismo e a Economia Mundo. Como vimos, no século XIX, o paradigma do Câmbio 

Fixo dominava, inexistia instrumentos bem desenvolvidos para se elevar a segurança dos 

empréstimos e os mercados secundários não eram bem desenvolvidos nos países em 

desenvolvimento. Ao longo do século XX, o mercado de capitais desenvolveu instrumentos 

para se elevar a segurança dos investimentos. Para as dívidas internacionais, surgiram 

instrumentos de “Swap” como o Hedge Cambial, que permite a troca da moeda expressa no 

título da dívida, a própria securitização, que eleva a liquidez da dívida e mitiga o risco do 

fornecedor de empréstimos, que poderia agora ter o retorno de seu empréstimo antes da data 

final dos títulos, via negociação nos mercados secundários,  além do amadurecimento destes 

mercados secundários organizados nos países em desenvolvimento. 

O “Pecado Original” é originário de um cenário global que apresentava maiores riscos aos 

fornecedores de empréstimos. Se a instituição credora não tivesse garantias mínimas de que 

haveria retorno de seu capital, não haveria incentivo para novos empréstimos, e cessaria o 

fluxo para os países periféricos financiarem seu desenvolvimento. Como no século XIX 

inexistiam instrumentos para garantir a segurança do credor, o pagamento das dívidas na 

moeda corrente deste protegia seu capital contra moedas sem lastro de países periféricos. O 

objetivo era, sobretudo, proteger o capital das economias centrais e, assim, permitir que o 

fluxo de capitais para os países subdesenvolvidos fosse mantido e incentivado. Um 

mecanismo em que centro e periferia se retro alimentavam. 

O surgimento de instrumentos de Swap já nas primeira décadas do século XX e o 

amadurecimento de mercados secundários nos países do Terceiro Mundo tornava 

desnecessária a cláusula do “Pecado Original”. Com estes instrumentos, os países centrais 

poderiam fornecer empréstimos com uma certa garantia de retorno,  sem comprometer a 

manutenção do sistema. Por que, após o desenvolvimento destes instrumentos, o “Pecado 

Original” foi mantido? A resposta encontra-se na manutenção do sistema de Câmbio Fixo. Ao 
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mesmo tempo que o Padrão Dólar-Ouro dava garantias aos países credores  que seus 

empréstimos teriam retorno (garantias estas já desnecessárias, vide o avanço dos instrumentos 

de Hedge), também oferecia proteção aos tomadores de empréstimos, que poderiam 

simplesmente rolar suas dívida, contraindo outras, no mesmo valor, com outros fornecedores 

de crédito.  

Como vimos, o sistema de Câmbio Fixo só é abandonado nos anos 1970. Somente nesta 

década, o “Pecado Original” cobra seu preço, protegendo os países credores e levando os 

países devedores à crise. A manutenção dos empréstimos em moeda estrangeira após 1973 se 

mantém, acreditamos, por “Path Dependence”. A prática era suficientemente cristalizada para 

ser abandonada de imediato. Precisava de um “Stress Test”, ser colocada em cheque, para ser 

flexibilizada.  

Isto explicaria por que, ainda em 1985 o FMI insistiria numa estratégia ligada ao pagamento 

em moeda estrangeira. A crise, já bastante aprofundada, não havia ainda chegado ao seu 

limite. Não havia ainda pressão suficiente para se romper a cláusula do “Pecado Original”.  

A condição para se romper esta norma estava posta desde o começo do século XX, mas teria 

se mantido por causa da manutenção do Câmbio Fixo. Com o fim do Padrão Dólar-Ouro, 

abria-se o caminho para se romper o “Pecado Original”, mas isto também não teria ocorrido. 

Temos aqui um ponto interessante para discussão. Duas explicações podem ser apontadas 

para o porquê da manutenção do “Pecado Original” após 1973. Sob o ponto de vista 

estrutural, a tese do Path Dependence faz sentido. Somente um colapso do sistema poderia 

abrir uma brecha numa prática tão cristalizada. A crise da década de 1970 teria sido levada 

aos países periféricos nos anos 1980. O agravamento desta, no entanto, só configuraria uma 

séria ameaça sistêmica no final da década.  

A moratória Brasileira de 1987, a ameaça de default de outros países periféricos, a fragilidade 

do sistema democrático da América Latina e a sombra de um colapso na Economia Mundial 

configurariam o “Stress Test” que levaria ao rompimento do “Pecado Original”. Até este 

momento não havia porque mudar a cláusula. Em 1988, porém, já estaria claro que o “Pecado 

Original” consistia uma ameaça séria não somente aos países periféricos, mas aos próprios 

países centrais e a todo o sistema. Esta é uma das explicações para, somente em 1989 surgir a 

flexibilização para a cláusula do “Pecado Original”. Há, porém, ainda outra explicação, esta 

na Esfera factual, que veremos adiante. 
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Se na Esfera da Conjuntura, parece claro o porquê da mudança de postura do FMI 

flexibilizando a cláusula do pagamento em moeda estrangeira, há elementos na Esfera Factual 

que também explicam esta mudança.  

Primeiramente, a própria perpetuação do “Pecado Original” após 1973, até sua flexibilização 

em 1989 encontra outra explicação além do “Path Dependence”.  

A década de 1970 assinalaria uma crise sistêmica no Centro da Economia Mundo. A 

produtividade das economias centrais já não era tão lucrativa e novos concorrentes surgiam. A 

crise se refletiu em desemprego nos Estados Unidos, inflação elevada e baixas taxas de lucros. 

A moeda dos EUA também irrigava a economia mundial (Eurodólares e Petrodólares), reflexo 

dos anos no Padrão Dólar-Ouro, mas escasseava em território norte americano. 

Com a crise a atingir o centro do sistema, e com boa parte da moeda local a circular em outras 

partes do mundo, era interessante aos Estados Unidos criarem um fluxo de volta de sua 

própria moeda, de modo que esta irrigasse a economia pátria novamente. Neste novo 

contexto, o “Pecado Original” adequava-se perfeitamente, pois garantiria um fluxo contínuo 

de Dólares para os Estados Unidos em particular. Revogar a cláusula do pagamento das 

dívidas em moeda estrangeira não seria interessante neste momento.  

Como a crise persistia na maior economia central, estratégias mais severas seriam adotadas. 

Neste contexto, a elevação da taxa de juros dos EUA em 1979 apenas intensificaria o 

movimento de recuperação da própria moeda ainda circulante em outras partes do mundo. 

Não está claro se os Estados Unidos tinham ciência de que elevar os juros levaria os países em 

desenvolvimento ao colapso. Mas parece claro que o objetivo era drenar os Dólares que ainda 

irrigavam outras economias para que voltasse a irrigar especialmente a economia norte 

americana. 

Com isto, o “Pecado Original”, perpetuado por interesses das economias centrais na década de 

1970, tornar-se-ia particularmente prejudicial na década de 1980.  

Na prática, o que ocorreu foi uma transferência da crise. A crise que assolou o centro do 

sistema nos anos 1970 foi exportada para os países em desenvolvimento – para a América 

Latina em particular. As economias centrais quebraram na década de 1970, e caberia às 

economias periféricas recuperá-las na década seguinte.  
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Assim, verificou-se uma transferência espetacular de divisas dos países latino americanos 

para os Estados Unidos nos anos 1980. Batista fala em mais de US$ 100 bilhões de 

transferências diretas a irrigar a principal economia central, causando o colapso das 

economias periféricas. 

Esta explicação, sob a ótica Factual, apontaria o porquê da perpetuação do “Pecado Original” 

após 1973, ainda que toda a economia mundial tenha evoluído para permitir a abertura de uma 

brecha nesta cláusula. 

Voltamos então à pergunta inicial. Porque a mudança de Postura do FMI entre 1985 e 1989?  

Já vimos que um “Stress Test” teria ocorrido no período, e que, sob o ponto de vista 

Conjuntural, teria sito este sinal de colapso sistêmico que permitiu a flexibilização da cláusula 

do “Pecado Original”.  

Sob uma análise Factual, outros fatores teriam ocorrido nos anos de 1987 e 1988 que teriam 

colaborado para a mudança de postura do FMI. 

Convém esclarecer que esta pergunta não é nova. Outros autores já se debruçaram sobre esta 

questão. Conforme vimos na seção sobre o Plano Brady, para Monica Baer, teria ocorrido um 

conjunto de três detonadores geopolíticos para a mudança de atitude do FMI: um cenário de 

crise política e institucional na América Latina, o que poderia culminar com a emergência de 

governos  indesejados pelos Estados Unidos na região; um esforço da potência central da 

Economia Mundo por recuperar sua liderança entre as nações credoras, haja vista que outros 

países, como a França e o Japão apresentavam-se na vanguarda das negociações, já admitindo 

a redução do valor das dívidas dos países em desenvolvimento; e, por fim, uma tentativa dos 

Estados Unidos em reverter a imagem negativa que o recém eleito presidente George Bush 

tinha junto à comunidade internacional. 

Os três detonadores apresentados por Baer são, sem dúvida, relevantes, mas não fecham o 

assunto. Havia no discurso de Brady uma clara preocupação quando à saúde da economia 

mundial e este aspecto corrobora a percepção de “Stress Test”, de um eminente colapso no 

sistema econômico internacional.  

A análise factual da situação econômica do período nos mostra algo novo. O “Stress Test” 

seria real, a ponto de levar o FMI a aceitar mudanças na estratégia para a administração da 



 

 
287 

dívida. O evento da recompra da Bolívia, em 1988, reforça esta visão. Por um momento, a 

situação se tornou tão grave que o mercado parecia abrir mão de seus preceitos mais básicos. 

Mas estas mudanças só foram aceitas porque os mercados secundários já negociavam as 

dívidas com um desconto a um tempo considerável de modo que este desconto já era 

contabilizado pelos bancos credores e pelo mercado financeiro.  

De fato, o mercado já precificava as dívidas a um valor abaixo do de face, e os bancos já 

incorporavam estes descontos em seus balanços. Mais que isto, o mercado já incorporava 

estes descontos no valor das ações dos bancos credores. Assim, o valor de mercado destes 

bancos já refletia uma redução no valor a receber com as dívidas.  

Estava claro àquela altura qual era a função precípua do FMI. Ao longo da década, a 

insistência para o pagamento das dívidas às custas das receitas de exportações, 

comprometendo o investimento e o crescimento dos países em desenvolvimento, evidenciava 

que a saúde econômica dos países membros do FMI era uma questão secundária ante o 

esforço em se proteger o sistema financeiro internacional. 

Se o capital bancário e o mercado financeiro já precificavam os ativos a um preço menor que 

o de face, e se este desconto já se refletia no lucro dos bancos credores internacionais e no 

preço das ações destes, podendo-se dizer que o mercado financeiro já contabilizava uma 

redução da dívida, por que FMI não haveria de incorporar estes descontos ao na estratégia 

para a administração da crise? 

A economia mundial parecia passar, no ano de 1988 e 1989 por uma fase particularmente 

especial. Diversos países da América Latina iriam enfrentar eleições nos anos seguintes. As 

economias do subcontinente, mergulhadas em severa crise econômica desde o início da 

década, já não conseguiam arcar com o serviço de suas dívidas. Calotes se multiplicavam. Na 

esfera política, tensões ideológicas poderiam levar os países da região a uma inflexão 

heterodoxa, com a possível emergência de novas ditaduras populistas ou mesmo de governos 

democráticos de orientação mais à esquerda, justamente num momento em que, no Leste 

Europeu as economias socialistas entravam em colapso e, aderindo à economia de mercado, 

acabariam por, invariavelmente, recorrer a empréstimos para financiar a abertura econômica.  

Por sua vez, com os calotes das dívidas a se sucederem, os bancos internacionais e os 

credores institucionais viam-se diante de um dilema. Ou aceitavam a redução das dívidas, 
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apropriando-se de parte dos descontos praticados nos mercados secundários e recebiam parte 

do capital previsto, ou corriam o risco eminente de maiores calotes, o que poderia, de fato, 

levar o colapso da economia mundial justamente no momento da abertura econômica do Leste 

Europeu, momento em que grande volume de capital seria demandado. 

Havia um trade-off, portanto, aos credores: ou se reduzia o valor da dívida e garantiria o 

recebimento de parte do valor destas, ou levar-se-ia um calote e assistiria a toda a economia 

mundial quebrar. 

Soma-se a isto o fato de já ser o final da década de 1980. Há quase dez anos, desde 1982, pelo 

menos, as economias em desenvolvimento praticavam transferências líquidas vultosas aos 

credores internacionais. Ou seja, estes tiveram quase uma década para se capitalizarem. Se a 

situação dos bancos norte americanos era difícil em 1979, não se pode falar o mesmo em 

1989. 

Ao longo dos anos 1980, ao mesmo tempo em que os bancos credores internacionais recebiam 

o pagamento das dívidas dos países subdesenvolvidos, reduziram sua exposição a estes países 

ao não fornecer novos empréstimos e fazerem largo uso dos instrumentos de Swap.  O 

mercado financeiro evoluía, assim, para se adequar às novas condições.  

Mais do que isto. Os próprios planos do FMI ao longo da década também criaram condições 

novas aos países devedores. O Plano Baker, por exemplo, descrito como um fracasso por 

diversos autores, apresentava um caráter dúbio – ajustes e crescimento – que se mostraram 

importante para o quadro que temos em 1989. Do lado dos ajustes, o corolário monetarista 

dos anos 1980, à parte as propostas de privatização (o capital internacional se misturando às 

questões governamentais), de livre mercado e fim dos protecionismos, e da teoria das 

vantagens comparativas, pregava a opção pelo mercado e o desenvolvimento do mercado 

financeiro.  

Convém aqui recordar que, conforme visto, para Eichengreen, o “Pecado Original”, no século 

XIX, não se aplicava aos países com mercado financeiro estruturado.  Neste sentido, o Plano 

Baker, ao propor a estruturação dos mercados financeiros, abria a possibilidade para o 

rompimento do “Pecado Original”. Ainda que o Plano não tenha alcançado êxito algum, sua 

proposta já abria uma brecha para a flexibilização que se veria 40 meses depois.  
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A mudança de cenário é um ponto muito importante para se responder a nossa pergunta. A 

grande novidade entre 1985 e 1989 foi o fato dos bancos, agora capitalizados, já 

contabilizarem as perdas, e os mercados financeiros terem evoluído tanto nos países centrais 

quanto nos periféricos para considerar estes descontos. Em 1985, quando do Plano Baker, os 

bancos ainda não estavam suficientemente capitalizados para contabilizar perdas nas dívidas. 

Naquele momento, os bancos credores não teriam como arcar com a apropriação dos 

descontos ou com a mudança nas regras do pagamento das dívidas. Em 1989, a situação era 

outra. O “Stress Test” havia levado os bancos, agora mais poderosos, a se apropriarem dos 

descontos praticados nos mercados secundários, sem correrem o risco de quebrar. Abria-se 

naquele momento, e não antes, a oportunidade para a flexibilização da cláusula do “Pecado 

Original”.  

Os apelos recorrentes feitos ao FMI para que este permitisse a apropriação dos descontos e a 

securitização das dívidas, muitas vezes por parte de bancos credores, entre 1987 e 1988 

evidencia que naquele momento, os bancos internacionais preferiam aceitar a redução de seus 

passivos a sofrer um calote total. Havia uma situação mais confortável no balanço dos bancos 

em fins da década de 1980 do que no fim da década anterior. Mas a situação mais confortável 

permitia a estes bancos sobreviverem a uma redução das dívidas, não a um calote 

generalizado, que era justamente um dos cenários possíveis, ainda mais se políticos 

heterodoxas chegassem ao poder nos países da América Latina, situação que não parecia 

impossível dado o agravamento da crise nestes países.   

Os apelos feitos por bancos privados ao FMI não ocorriam por altruísmo das instituições 

financeiras. Em nossa opinião, refletiam as transformações que o sistema financeiro 

internacional havia sofrido ao longo da década de 1980, e apontavam ainda para uma pressão 

extra: a estratégia convencional, com a política de câmbio desvalorizado pregada pelo FMI 

aos países em desenvolvimento, levava a economia dos Estados Unidos a enfrentar àquela 

altura a forte e inesperada concorrência industrial, ameaçando o emprego e a segurança 

econômica da maior potência credora. 

Ante os riscos de um colapso sistêmico, e atendendo ao apelo de parte da comunidade 

financeira internacional, em 1989 o FMI cria mecanismos que permitem aos países 

endividados, finalmente, romperem com um paradigma de mais de 100 anos. A mudança de 

postura, apesar de parecer, não teria sido, porém, tão radical. O objetivo do Fundo era 

proteger o sistema financeiro, não seus países membros, e permaneceu firme neste propósito 
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até o momento que estava claro que permitir a securitização e a redução das dívidas dos 

países subdesenvolvidos não comprometeria o sistema bancário internacional. Assim, os 

países teriam sido beneficiados por um efeito colateral.  

Na nova postura do Fundo, abandonava-se o rigor anterior, mais adequado ao Fordismo, 

naquele momento já anacrônico, para se adotar um caráter mais flexível, claramente alinhada 

ao lado monetarista, que parece triunfar, e evoluir para o corolário neoliberal. 

A resposta à questão proposta, portanto, apresentaria aspectos somente perceptíveis no nível 

Factual, ainda que o contexto Conjuntural seja importante para compreender a mudança de 

postura do FMI entre 1985 e 1989. 

Há ainda um aspecto a se considerar. Não parece coincidência que, meses após a apresentação 

do Plano Baker, a comunidade financeira internacional apresente o consenso de Washington. 

Ao oferecer a redução das dívidas e a securitização destas, os EUA garantiriam vantagens à 

América Latina que seriam implantadas mediante a adequação de suas economias ao novo 

corolário Neoliberal. O objetivo, além de integrar o continente, parecia, sim, o de recuperar a 

economia geral, com os Estados Unidos como líder da região.  O plano Brady, com seu 

“pacote de bondades” funcionaria, assim, como um chamariz para um plano maior, onde o 

mercado ditaria as regras. Algo não muito distinto, em essência, de tudo o que o FMI pregara 

até então. Como dissemos acima, ainda que parecesse, a mudança de postura não seria tão 

radical. O Fundo apenas se adequava a um novo momento, sem abrir mão do mercado como 

senhor supremo. 

Chama a atenção o fato das propostas do consenso de Washington, voltadas para garantir o 

crescimento econômico dos países do subcontinente, destoarem sobremaneira do receituário 

usado pelos próprios Estados Unidos quando de seu momento de desenvolvimento 

econômico, ainda que se pese toda diferença de contexto histórico. Ha Joon Chang 

descreveria este receituário como o hábito de chutar a escada, e impedir que outros se 

desenvolvam e venham a oferecer concorrência no futuro. Se esta percepção estiver certa, o 

Plano Brady teria, então, sido uma concessão excepcional. Algo só permitido em última 

instância, quando um colapso parece inevitável e se é obrigado a conceber benesses além da 

conta. Reforça esta percepção a evidência de que as vantagens do Plano Brady seriam, logo, 

contrabalanceadas pelo Consenso de Washington. Reforça-se, assim, a teoria do “Stress Test” 

como estopim principal para a mudança de postura do FMI.  
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A Mudança teria sido específica para a administração da crise da dívida. O objetivo principal 

do Fundo, de garantir o bom funcionamento dos mercados internacionais, mantinha-se 

intacto, de todo modo. 

Encerrando este trabalho, proponho aqui um breve exercício num nível Estrutural, visando 

enquadrar o papel da economia brasileira no contexto da Economia Mundo. Nesta etapa, 

procuramos associar à transformação do caráter das recomendações, evidenciada pela 

dicotomia entre o Plano Baker e o Plano Brady, às transformações da Economia Mundo e ao 

novo posicionamento do Brasil no contexto que se desenha pós anos 1980.  

Compreendemos a conjuntura da década de 1970 como de crise sistêmica. Segundo o 

constructo teórico proposto por Arrighi, temos neste momento a deflagração da crise 

sinalizadora do ciclo Norte Americano. A crise que indica a mudança de status da economia 

central e o início da emergência de um novo centro produtivo. Neste momento, a etapa 

produtiva do centro do Capitalismo encontra seu ocaso e parte para outras regiões, deixando à 

decadente região dominante ainda uma posição central, mas agora na tarefa financeira, o que 

acabaria por financiar um novo centro em formação. 

Este conceito, aplicado aos fatos da década de 1970 mostram o ano de 1973 como o início da 

crise sinalizadora dos Estados Unidos. Enfraquecido em sua capacidade produtiva, e 

suplantado por novos centros (no caso, o leste asiático), caberia aos norte-americanos 

concentrarem-se em suas atividades financeiras – e os desdobramentos da década evidenciam 

que a economia dos EUA tornou-se, gradualmente, muito mais focada em seu potencial como 

centro financeiro internacional do que como centro produtivo.  A crise da década de 1970 

sinaliza que um novo centro estaria emergindo e que o centro dominante mudava seu perfil.  

Neste conceito, a crise do sistema provoca um rearranjo nas posições relativas dos seus 

participantes. As transformações na Economia Mundo ocorridas nas décadas de 1970 e 1980 

levaram à emergência de novos centros, ao colapso do bloco socialista e a um desarranjo na 

economia da América Latina. Durante o ciclo de acumulação produtiva dos Estados Unidos, a 

chamada fase “Fordista” ou “Era de Ouro do Capitalismo”, a América Latina estava bem 

posicionada, com uma estratégia de desenvolvimento que se mostrava eficiente - o 

financiamento externo do crescimento casado com a estratégia de rolagem da dívida.  
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A crise sistêmica da década de 1970 (o ano de 1973 é simbólico, pois marca o fim das taxas 

de câmbio fixas) teria levado ao esgotamento do modelo de desenvolvimento com dívida por 

parte das economias da América Latina e ao colapso do modelo de fornecimento de 

empréstimos por parte das nações desenvolvidas aos países em desenvolvimento. Ainda que o 

modelo tenha sobrevivido até o final da década, a elevação dos juros em 1979 lançou o 

subcontinente numa crise de enormes proporções. No novo arranjo internacional, os países da 

América Latina viram seu status de periferia reforçado e passaram a enfrentar dificuldades em 

se estabelecer na nova Economia Mundo que se desenhava.  

A elevação dos juros nos Estados Unidos em 1979 confirma seu novo papel de centro 

financeiro da economia mundial. O novo status da nação central teria sido, porém, 

particularmente ruim para as nações do Terceiro Mundo com elevadas dívidas em moeda 

estrangeira. 

Durante os anos do ciclo produtivo norte americano (os anos do “Fordismo”), contrair dívida 

em moeda estrangeira (o chamado “Pecado Original”) não implicava em um problema em si 

(dada a particularidade do câmbio fixo determinado na época), ao contrário, era uma prática 

aceitável e incentivada, Por outro lado, no novo ciclo que se desenhava, com taxas de câmbio 

flutuantes e juros elevados, a prática de obter dívida em moeda estrangeira mostrou-se 

extremamente prejudicial. O “Pecado Original” apresentaria todo seu caráter perigoso sobre 

os países do terceiro mundo nos anos seguintes. 

Se nos anos 1970, a crise era no centro do sistema, nos anos 1980, a crise foi exportada para a 

periferia. Caberia, agora, à América Latina e aos países do Terceiro Mundo compensar as 

perdas das nações desenvolvidas na década anterior. A crise seria das economias centrais, mas 

o ônus recairia sobre a periferia, triste lógica do Sistema.  

O caso brasileiro é emblemático. Nosso país, durante a fase do Fordismo destacou-se como 

um país de alto crescimento. Não por acaso, os últimos anos deste ciclo marcaram, por aqui, 

os anos denominados de “milagre brasileiro”. O novo ciclo que se iniciava nos anos 1970, por 

sua vez, mostrou-se bastante adverso para o Brasil. As taxas de crescimento declinaram ao 

longo da década até tornarem-se negativas nos anos 1980, atravessamos a mais pesada das 

crises da dívida externa, incorremos à Moratória, sobrevivemos a uma taxa altíssima de 

inflação, planos econômicos heterodoxos e convivemos com o sucateamento de nosso parque 

industrial.  
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A mudança de desempenho do Brasil, e da América Latina de um modo geral, ante esta 

mudança de ciclos sistêmicos tem relação com nossa posição de periferia na Economia 

Mundo. Para a periferia, no ciclo “Fordista”, recomendava-se a prática de endividamento 

externo para financiar o crescimento. Não se via esta prática como prejudicial. A percepção 

de que os empréstimos externos com pagamentos em moeda estrangeira seriam tão ruins a 

ponto de merecer a alcunha “Pecado Original” só surgiria na década de 1990, tarde demais 

para se evitar os estragos.  

Verdade seja dita, a adequação da periferia às normas de empréstimos em moeda estrangeira 

não foi imediata. Durante todo o século XIX e o início do século XX, as taxas de câmbio 

fixas, tão apreciadas nas economias centrais, castigavam os países da periferia. Sem moedas 

lastreadas para pagarem suas dívidas, as crises resultaram constantes. A adequação da 

periferia do sistema ao regime de Cambio Fixo só viria mesmo durante o ciclo Fordista. Uma 

vez adequada ao padrão, a economia dos países periféricos, e o Brasil é um bom exemplo, 

podia até apresentar altas taxas de crescimento.  

Ocorre que os ciclos se sucedem. Em 1970, mudado o ciclo, a Economia Mundo se 

transformou novamente para atender os interesses dos países centrais. A periferia novamente 

foi a reboque. As práticas até então vistas como corretas se mostraram terrivelmente 

equivocadas no novo ciclo que se iniciava, e que não fora desenhado para atender as 

necessidades dos países periféricos. Novas práticas passaram a ser designadas para estes 

(desvalorização cambial e Estado Mínimo). 

O “Pecado Original” teria, assim, sido rompido pela própria evolução do sistema. Sua 

perpetuação no século XX se deu, em parte, pelo avanço do Fordismo nos anos 1950, e sua 

flexibilização só viria com o colapso deste. Assim, a crise das dívidas seria, na verdade, o 

repique de uma mudança sistêmica. A estratégia tradicional de rolagem parecia anacrônica no 

novo modelo que se desenhava. Os ajustes demorariam mais de uma década, mas enfim 

chegariam. Nem todos os países periféricos, porém, mostraram-se capazes de se adequar a 

este novo padrão. Até todos se adequarem, pode acontecer do ciclo sistêmico mudar 

novamente e destas novas regras ficarem novamente defasadas. A realidade da Periferia do 

sistema é bastante distinta daquela vivida no Centro. 
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