
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERUNIDADES EM INTEGRAÇÃO DA 

AMÉRICA LATINA  

 

 

 

 

ANDRÉ GALINDO DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A agenda da dívida externa no início do século XXI: estudo dos casos 

da Argentina, Brasil e Equador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERUNIDADES EM INTEGRAÇÃO DA 

AMÉRICA LATINA 

 

 

 

 

 

André Galindo da Costa 

 

 

 

 

 

A agenda da dívida externa no início do século XXI: estudo dos casos 

da Argentina, Brasil e Equador 
 

 

Versão Corrigida 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

Interunidades em Integração da América Latina da 

Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 

São Paulo, como pré-requisito necessário para 

obtenção do título de doutor em Ciências.  

Orientadora: Profa. Dra. Ursula Dias Peres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Universidade de São Paulo – PROLAM USP 
Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina 

 
 
 
 
 

ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA DISSERTACÃO/TESE 

Termo de Ciência e Concordância da orientador(a) 

 

Nome do(a) aluno(a): André Galindo da Costa 

Data da defesa: 10 de julho de 2020 

Nome da orientadora: Profa. Dra. Ursula Dias Peres 

 

Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo deste 

EXEMPLAR CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões dos membros da 

comissão Julgadora na sessão de defesa do trabalho, manifestando-me plenamente 

favorável ao seu encaminhamento e publicação no Portal Digital de Teses da USP. 

 

São Paulo, 03/06/2022 

 
                                                                    Assinatura da orientadora 

 

 

 

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – 1ª andar sala 116A - Cidade Universitária. 
CEP 05508-060 - São Paulo/SP - Brasil 

Contatos: (11) 3091.3587/3091.3589 – www.usp.br/prolam - prolam@usp.br 

 

 

http://www.usp.br/prolam
mailto:prolam@usp.br


 

 

GALINDO DA COSTA, André. A Agenda da dívida externa no início do século 

XXI: estudo dos casos da Argentina, Brasil e Equador. 

 

 

André Galindo da Costa 

 

 

Data da aprovação:  

 

BANCA EXAMINADORA:  

 

 

 

 

Profª. Drª. Ursula Dias Peres – orientadora 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH/USP 

 

 

 

 

Profª. Drª. Elizabeth Balbachevsky  

Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo – DCP/USP 

 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Kliass 

Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – DIEST/IPEA 

 

 

 

 

Profª. Drª. Tatiana Berringer de Assumpção 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 

Federal do ABC – CECS/UFABC 

 

 

 

 

Prof. Dr. Wagner Tadeu Iglecias 

Programa de Pós-graduação Interunidades em Integração da América Latina da 

Universidade de São Paulo – PROLAM/USP  

 

 

Local: Universidade de São Paulo – Escola de Comunicação e Artes 

Data: 10/07/2020 

Horário: 14h 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meu pais, Paulo Alberto da Costa e Maria Inês Galindo Rodrigues pelos primeiros 

e mais importantes ensinamentos da minha vida e por sempre priorizarem pela educação 

minha e da minha irmã, mesmo diante das piores dificuldades. 

 

Aos meus avós Maria Rodriguez Martinez e Francisco Galindo Belmonte por terem 

me transmitido os valores da solidariedade e do respeito. 

 

À todos aqueles que pensam os problemas da América Latina e do mundo e que se 

indignam com o sofrimento humano, a exploração e a pobreza. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço à Profa. Ursula Dias Peres, por sempre confiar e acreditar em mim, mesmo em 

momentos que nem eu mesmo acreditava que seria capaz. Por moldar as minhas características 

como pesquisador, professor e como pessoa, por sempre ter me dado os melhores exemplos em 

todos os campos da vida. Por ter me acolhido como orientando quando ainda era um garoto 

com inúmeras deficiências e por ter me tornado uma pessoa mais sensata e responsável. 

 

 

Agradeço à Universidade de São Paulo (USP) que desde o ano desde o ano de 2011, ano que a 

conheci, tem sido a minha segunda casa e por ter preenchido de significados a minha vida desde 

então. 

 

 

Agradeço ao Programa Interunidades de Integração da América Latina (PROLAM) onde pude 

estudar, aprender, pesquisar, fazer amigos. No PROLAM passei a reconhecer a América Latina 

e me conscientizei da importância de sua integração. 

 

 

Agradeço a minha família. Ao meu pai (Paulo Alberto da Costa), minha mãe (Maria Inês 

Galindo Rodrigues) e minha irmã (Paula Nathalia Galindo da Costa) por serem a motivação 

para tudo que faço na vida. 

 

 

Agradeço a Gabriela Lhama (Gabi) pelo amor, carinho e companheirismo sem os quais este 

processo teria sido muito mais difícil. Agradeço ao Gabriel Larpin, Daniel Bruno, Daniel 

Tonelo, Raphael Fresnedas, Manoel Martins, Bruna Aires, Carlos Alberto Moro entre outros 

amigos de antes, de agora e para sempre. Agradeço os amigos que fiz nesta caminhada e cujas 

companhias e conversas permitiram que me mantivesse são: Edna Grigoriou, Fernando 

Gdikian, Antonia dos Santos (Toninha), Lucas Bravo, Adriana Omatti, Franco Marin, Renata 

Belzunces, Kate Meadows, Matthew Richmond.   

 

 

Agradeço ao Prof. Jessé de Souza pelo companheirismo, confiança e respeito e por ter me 

permitido ter um novo olhar sobre o Brasil e o mundo sem os quais esta tese não seria a mesma. 

Agradeço ao Prof. Paulo Kliass por ter me permitido enxergar que a economia deve servir aos 

seres humanos, ao meio ambiente e à sociedade. Agradeço a Profa. Elizabeth Balbachevsky por 

todo o subsídio dentro e fora de aula sobre o desenvolvimento de estudos de caso. Agradeço ao 

Prof. Wagner Iglecias por todo conhecimento compartilhado sobre América Latina, de modo 

que pude conhecer coisas que nunca poderia imaginar. Agradeço ao Prof. André Martin por ter 

me despertado a importância dos processos geopolíticos e geoeconômicos para a compreensão 

do mundo. Agradeço à Profa. Maria Caciamalli e ao Prof. Antônio Lacerda por me fornecerem 

orientações importantíssimas acerca de fontes e formas de tratamento dos dados desta pesquisa.  



 

 

 

 

Agradeço à Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

(TCMSP), lugar onde consegui me desenvolver profissionalmente. Agradeço a todas as pessoas 

do TCMSP que possibilitaram que eu realizasse este doutorado, acreditando sempre que a 

educação deve ser um bem universal capaz de mudar a realidade das pessoas: Maria Angélica 

Fernandes, Conselheiro João Antônio da Silva Filho, Conselheiro Maurício Faria e Prof. Moacir 

Marques.   

 

Agradeço aos meus amigos e irmãos de coração da Unesp Araraquara, da República Balaio de 

Gato e da República Kubanakama que sempre me ajudaram e que tanto torceram por mim na 

vida e no dia da banca de defesa: Bruno Bertoni (Barraka), Diego Tauyr (Turco), Edmar Leone 

(Ed/Dimas), Fabio Lopes (Borga), Filipe Adorno (Ovelha) Guilherme Alves (Xuxa), Jonas 

Munn (Goiás) José Renato Rossit (Nato), Juliano Marighetto (Meninão), Matheus Thomé 

Ferreira (Thomezão), Ricardo Ladeia (Chinês) Vinícius Ravagnoli (Cvico), Vital Flores 

(Careca).  

 

Agradeço à Marcia Malcher, Beatriz Protazio e Fernanda Nascimento, que trabalharam de 

forma árdua, profissional e com muita competência na revisão do texto. 

 

Lembro de lugares que ficaram no passado: Unesp Araraquara, Fatec de Rio Preto, Etec 

Marinês Teodoro de Freitas Almeida, Etec de São Paulo, Etec Cepam, a cidade de Leeds e a 

Universidade de São Paulo (USP). Agradeço as pessoas que nesses lugares conheci, as quais 

me propiciaram verdadeiros momentos de felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi-se embora a canhoneira 

Sua pólvora e seu canhão, canhão, canhão 

Porão e barriga cheia 

Vai mais triste o capitão 

Levando cacau e sangue, sangue, sangue 

Deus salve sua rainha 

Deus salve a fome que ele tinha. 

Milton Nascimento e Ruy Guerra, música “Bodas” 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

GALINDO DA COSTA, André. A agenda da dívida externa no início do século XXI: estudo 

dos casos de Argentina, Brasil e Equador. 2020. 285 f. Tese (Doutorado) – Escola de 

Comunicação e Artes. Programa de Pós-graduação Interunidades em Integração da América 

Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.  

 

Esta tese apresenta uma análise de congruência sobre a agenda da dívida externa de Argentina 

(2003-2007), Brasil (2003-2006) e Equador (2007-2011) no marco do início do século XXI. Os 

contornos temporais correspondem a governos, cujos presidentes assumiram posturas críticas 

no que tange a arquitetura financeira internacional. O período que antecedeu estes governos foi 

marcado por crises financeiras internacionais as quais tiveram efeitos concretos sobre as 

economias da América Latina e suscitaram um amplo debate teórico acerca das medidas a serem 

tomadas para atenuar os problemas relacionados à dívida externa na região. Nesse debate, dois 

marcos teóricos divergentes receberam destaque: a ortodoxia econômica e o neoestruturalismo. 

Neste trabalho, procurou-se identificar proposições de ambas as teorias em cada um dos casos, 

utilizando-se de categorias analíticas constituídas pelos seguintes eixos: indicadores 

econômicos, políticas econômicas e institutos internacionais. O objetivo foi identificar na 

agenda da dívida externa de cada caso qual das duas teorias manifestou-se de forma mais 

acentuada. Para tanto, utilizou-se empiricamente de fontes documentais e de fragmentos dos 

discursos dos presidentes. O primeiro capítulo, de caráter histórico, apresenta a dívida externa 

enquanto categoria inerente à América Latina. O segundo capítulo mostra os elementos 

constitutivos dos marcos teóricos. O terceiro demonstra antecedentes que fazem referência a 

pressupostos das teorias e o quarto capítulo traz as evidências identificadas em cada caso. 

 

 

Palavras-chave: Dívida externa. América Latina. Teorias econômicas. Políticas econômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

GALINDO DA COSTA, ANDRÉ. El agenda de la deuda externa a principios del siglo XXI: 

estudio de los casos de Argentina, Brasil e Ecuador. 2020. 285 f. Tesis (Doctorado) – Escuela 

de Comunicación y Artes. Depto. Integración de América Latina, Universidad de São Paulo, 

São Paulo, 2020. 

 

Esta tesis presenta un análisis de congruencia en la agenda de la deuda externa de Argentina 

(2003-2007), Brasil (2003-2006) y Ecuador (2007-2011) a principios del siglo XXI. Los 

contornos temporales corresponden a los gobiernos críticos a la arquitectura financiera 

internacional. El período previo a estos gobiernos estuvo marcado por crisis financieras 

internacionales, que tuvieron efectos concretos en las economías de América Latina y 

suscitaron un amplio debate teórico sobre las medidas a tomar para aliviar los problemas 

relacionados con la deuda externa en la región. En dicho debate, se han destacado dos marcos 

teóricos divergentes: la ortodoxia económica y el neoestructuralismo. En este trabajo, se ha 

buscado identificar proposiciones de ambas teorías en cada caso, utilizando categorías 

analíticas alrededor de los siguientes ejes: indicadores económicos, políticas económicas e 

institutos internacionales. El objetivo es identificar en la agenda de la deuda externa de cada 

caso cuál de las dos teorías se manifestaba de manera más aguda. El estudio es basado en fuentes 

documentales empíricas y fragmentos de discursos presidenciales. El primer capítulo, de 

carácter histórico, presenta la deuda externa como una categoría inherente a América Latina. El 

segundo capítulo expone los elementos constitutivos de los marcos teóricos. El tercero muestra 

los antecedentes que hacen referencia a los supuestos teóricos y el cuarto capítulo presenta las 

evidencias identificadas en cada caso. 

 

Palabras clave: Deuda externa. América Latina. Teorías económicas. Políticas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

GALINDO DA COSTA, André. The external debt agenda in the early 21st century: study of 

Argentina, Brazil and Ecuador cases. 2020. 285 f. Dissertation (Doctorate) – School of 

Communication and Arts. Dept. Integration in Latin America, University of São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

This dissertation presents a congruence analysis of the external debt agenda of Argentina (2003-

2007), Brazil (2003-2006) and Ecuador (2007-2011) in the early 21st century. The time frames 

correspond to governments whose presidents have adopted critical positions about the 

international financial architecture. The period leading up to these governments was marked by 

international financial crises which had concrete effects on the economies of Latin America and 

sparked a wide theoretical debate about the measures to be taken to overcome the problems 

related to external debt in the region. Two divergent theoretical frames were highlighted in this 

debate: economic orthodoxy and neostructuralism. This work aims to identify proposals from 

both theories in each case, using analytical categories, which are inserted in three matters: 

economic indicators, economic policies and international institutes. The objective was to 

identify, in the external debt agenda of each case, which of the two theories was predominant. 

The study was based on empirical collection of documentary sources and pieces of presidential 

speech. The first chapter, from a historical perspective, introduces the external debt as an 

inherent feature of Latin America. The second chapter presents the constitutive elements of 

theoretical frames. The third chapter aims to find theoretical assumptions in the past. As for the 

fourth chapter, it brings the evidences that were identified for each case. 

 

Keywords: External debt. Latin America. Economic theories. Economic policies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Galindo da Costa, André. L’agenda de la dette externe au début du XXIème siècle: étude des 

cas de l’Argentine, Brésil et Equateur. . 2020. 285 f. Thèse (Doctorat) – École de 

Communication et des Arts. Département Interunités d'intégration latino-américaines., 

Université de Sao Paulo, São Paulo, 2020.  

 

Cette thèse présente une analyse de congruence au sujet de l’agenda de la dette externe de 

l’Argentine (2003-2007), du Brésil (2003-2006) et de l’Equateur dans le cadre du XXIème 

siècle. Le découpage temporaire correspond aux gouvernements, dont les présidents ont assumé 

des postures critiques en ce qui concerne l’architecture financière internationale. La période qui 

précède ces gouvernements a été marquée par des crises financières internationales qui eurent 

des effets concrets sur les économies de l’Amérique Latine et suscitèrent un débat théorique de 

grande ampleur sur les mesures à prendre pour atténuer les problèmes de la dette externe dans 

la région. Deux cadres théoriques divergents sont mis en évidence dans ce débat: l’orthodoxie 

économique et le néo-structuralisme. Cette recherche vise identifier les propositions des 

théories pour chaque cas de figure, par le biais de catégories analytiques construites autour des 

axes suivants: indicateurs économiques; politiques économiques; instituts internationaux. 

L’objectif fut d’identifier, pour chaque cas, laquelle des deux théories se manifesta de manière 

plus accentuée. Pour ce, des sources documentaires empiriques et des extraits de discours 

présidentiels ont été utilisées. Le premier chapitre propose une présentation historique de la 

dette externe en tant que catégorie inhérente à l’Amérique Latine. Le deuxième chapitre décrit 

les éléments constitutifs des cadres théoriques. Le troisième expose les antécédents constitutifs 

des présupposés théoriques. Le quatrième chapitre présente les évidences identifiées pour 

chaque cas. 

 

Mots-clés: Dette Externe. Amérique Latine. Théories économiques. Politiques économiques.    
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INTRODUÇÃO 

 

A dívida externa é um tema intrigante em qualquer circunstância, porém, quando 

pensada para a América Latina ganha contornos que a torna ainda mais notável e singular. Isso 

porque esta categoria está intrinsecamente associada à gênese da América Latina, além do que 

figurou como protagonista da trama política e econômica latino-americana em diversos 

momentos importantes. Normalmente associadas a problemas cambiais e bancários, em todas 

as crises econômicas mais marcantes que assolaram a região, a dívida externa foi um 

componente imprescindível. Prova disso é o fato de a crise econômica latino-americana iniciada 

em 1982, que colocou a região em profunda dificuldade econômica pelos anos que se seguiram, 

ter ficado conhecida como crise da dívida externa, já que esta ocupou o cerne das adversidades 

apresentadas àquele momento da história. 

Junto às guerras de independência das colônias espanholas, origina-se também a dívida 

externa latino-americana. Curiosamente, esta dívida surge antes mesmo dos países latino-

americanos conquistarem suas independências e se constituírem como Estados-nações. Isso 

porque os empréstimos externos eram realizados pelos libertadores da América junto a bancos 

ingleses: com os recursos adquiridos, eles compravam suprimentos que seriam usados nas 

batalhas travadas contra o Império Espanhol e viabilizavam os processos de reconhecimento 

das novas repúblicas na comunidade internacional. Assim, a América Latina muda seu papel 

no sistema monetário internacional. Se antes dos processos de independência era uma 

importante fonte de metais preciosos que lastreavam moedas europeias, após sua 

independência, os países da região passam a figurar como um agente ativo do sistema monetário 

internacional, realizando empréstimos externos e transações comerciais internacionais (BIGGS, 

1987).  

Ainda no século XIX, em 1826 e em 1873, as novas repúblicas latino-americanas vieram 

a sofrer com duas crises econômicas que se caracterizaram enquanto crises da dívida externa. 

Em ambas, os governos suspenderam o pagamento de suas obrigações com os credores 

externos, reiniciando um aumento gradual de empréstimos junto a bancos dos Estados Unidos 

(EUA) na primeira metade do século XX. Porém, devido ao crash da Bolsa de Nova York e à 

enorme crise financeira internacional que se estabeleceu, os países latino-americanos se viram 

em uma nova crise da dívida externa em 1931 (TOUSSAINT, 2003).  

Após a Segunda Guerra Mundial, é desenvolvida uma nova institucionalidade para o 

sistema monetário internacional. Naquele momento, os EUA se apresentavam como o principal 
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centro econômico do mundo e o dólar passava a ser tido como moeda universalmente aceita, 

sob a garantia de conversibilidade ao ouro. Isto ficou conhecido como padrão dólar-ouro. No 

entanto, durante a década de 1970, devido à ruptura dos EUA com o padrão dólar-ouro e ao 1º 

choque do petróleo, o sistema monetário internacional inicia um novo paradigma, no qual o 

excesso de liquidez em bancos internacionais e os juros baixos permitiram que os países latino-

americanos iniciassem um ciclo de expansão de empréstimos externos, os quais foram 

crescentes, fazendo com que as economias latino-americanas criassem dinâmicas cada vez mais 

dependentes destes recursos. Isto se deu até que se iniciasse um crescente aumento das taxas de 

juros internacionais, o que implicaria tanto na redução de novos empréstimos como em 

dificuldades dos países latino-americanos em cumprir com os compromissos dos empréstimos 

já realizados (MOFFIT, 1984). 

Por conta disso, a América Latina enfrentou um contexto de crise econômica na década 

de 1980 que teve como sua principal causa a dívida externa. Neste contexto, ocorreram novas 

suspensões do cumprimento com as obrigações e o FMI aumentou o seu protagonismo como 

agente financeiro internacional na região. Tal crise só pode ser superada no fim da década de 

1980, quando houve um amplo processo de reestruturação da dívida externa latino-americana, 

a partir da qual os antigos empréstimos contratuais foram se transformando em títulos com 

garantia do Tesouro dos EUA e negociáveis no mercado secundário. Isto permitiu que a década 

de 1990 se iniciasse com um novo aumento dos fluxos de capital para a região. Essas entradas 

de recursos estrangeiros apresentaram crescimentos constantes, até que uma sucessão de crises 

financeiras internacionais coloca novamente a América Latina em uma circunstância 

econômica desfavorável (STALLINGS, 2014). 

A partir de 1998, os países latino-americanos passam a presenciar um conjunto de 

problemas econômicos relacionados à questão cambial e à dívida externa. Estes países, em sua 

grande maioria, tinham reestruturado suas dívidas externas com o Plano Brady e aderiram a 

políticas de reestruturação econômica inspiradas no Consenso de Washington. Devido às 

sucessivas crises financeiras internacionais da época, as reservas internacionais dos países da 

região começaram a sofrer baixas, colocando seus modelos em risco. Assim, a redução dos 

fluxos de recursos externos causavam impactos diretos no balanço de pagamentos e 

dificultavam o cumprimento de compromissos externos, como as obrigações da dívida externa 

(CEPAL, 2001). 

Essa crise, que tem início em 1998, surtiu efeitos de forma mais marcante até o ano de 

2002, fazendo com que este período ficasse conhecido também como a meia década perdida. 

Essa situação estimulou o início de um amplo debate em níveis regional e internacional acerca 
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das circunstâncias que levaram àquela crise e de possíveis medidas a serem tomadas. Emergiu 

um conjunto de análises sobre as políticas econômicas praticadas pelos países da América 

Latina nos anos 1990, sobretudo aquelas inspiradas no Consenso de Washington, que propunha 

ajustes econômicos e reformas estruturais, como privatizações e abertura comercial e 

financeira. Em meio às várias manifestações de ideias na época, destacaram-se dois grupos de 

discussão que se contrapunham em diversos aspectos (CEPAL, 2003). 

Um desses grupos esteve bastante vinculado ao Institute for International Economics 

(IIE), instituto sediado em Washington D.C., nos Estados Unidos, que tem realizado a 

publicação de livros e artigos os quais apresentam pesquisas e recomendações de políticas na 

área de economia internacional. Na década de 1980, o IIE realizou os trabalhos que levaram ao 

desenvolvimento do conjunto de proposições econômicas para a América Latina o qual ficou 

conhecido como Consenso de Washington. Desde 1981, ano de sua fundação, o instituto reuniu 

nomes bastante conhecidos da economia, como Adam Posen, Douglas Irwin, Fred Bergsten, 

John Williamson, José de Gregorio, Karen Dynam, Michel Mussa, Simeon Djankov, William 

Cline, entre outros. Os trabalhos desenvolvidos pelo IIE concentram-se, em sua grande maioria, 

no campo teórico da ortodoxia econômica, a qual tem forte influência da escola econômica 

neoclássica, corrente que dá ao mercado uma posição de protagonismo nos processos 

econômicos. Esse padrão analítico passa a estabelecer uma marca perceptível de abordagem 

que influenciou, de maneira determinante, os diagnósticos e propostas para os países da 

América Latina durante a meia década perdida. 

Neste contexto, a questão da dívida externa recebeu um destaque especial. Em termos 

gerais, as discussões realizadas por este grupo não entendia que as políticas indicadas pelo 

Consenso de Washington tinham sido responsáveis por aquela crise econômica. Considerava-

se que políticas de taxa de câmbio fixo e a falta de liquidez e disciplina fiscal seriam elementos 

explicativos para a crise da meia década perdida. Além disso, para esta abordagem, a dívida 

externa latino-americana ainda se constituiria como um elemento de vulnerabilidade para os 

países da região, sendo necessário dar respostas rápidas para que não houvesse um agravamento 

da situação. Com isso, passa-se a propor medidas relacionadas à sustentabilidade da dívida e 

marcos institucionais e contratuais de reestruturação. Além do IIE, outros institutos também 

estiveram empenhados, sob a perspectiva teórica da ortodoxia econômica, neste debate, dentre 

os quais destacaram-se o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o American Economics 

Association (AEA). 

Já o outro grupo apresentou uma discussão que se contrapunha em diversos aspectos 

importantes à teoria da ortodoxia econômica, concentrando-se bastante na figura da Comissão 
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Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), cuja sede principal fica na cidade de 

Santiago no Chile. Criada em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC), a CEPAL surgiu com o objetivo de fomentar a cooperação econômica entre os 

países da América Latina. Ao longo da segunda metade do século XX, a comissão tornou-se 

uma fonte de publicações de livros, artigos, dados estatísticos e relatórios econômicos, 

consolidando-se como um dos principais centros de pesquisa econômica da América Latina. 

Ao longo de sua história, importantes nomes do pensamento econômico contribuíram para os 

trabalhos da CEPAL: Raúl Prebisch, Celso Furtado, Dani Rodrik, Fernando Fajnzylber, Jose 

Antonio Ocampo, Joseph Stiglitz, Ricardo Ffrench-Davis, Stephany Griffith-Jones, entre 

outros. 

A CEPAL ficou conhecida por desenvolver trabalhos sob a perspectiva da escola de 

pensamento econômico denominada estruturalista. Esta escola tem influência do pensamento 

econômico keynesiano, da escola histórica alemã de economia política e do institucionalismo 

americano. A partir deste marco teórico, a comissão conseguiu estimular um conjunto de outras 

abordagens econômicas sobre a América Latina, como a Teoria da Dependência de André 

Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra e Theotonio dos Santos. Com o passar do 

tempo, a teoria estruturalista vai assimilando outras circunstâncias que se impõem à realidade, 

como, por exemplo, uma maior globalização financeira. Assim, essa escola culmina em uma 

nova concepção teórica que recebe o nome de neoestruturalismo, na qual há a necessidade de 

regulação e coordenação dos estados nacionais em relação ao comércio exterior e aos fluxos de 

capital como uma das suas preocupações, de modo que se possa estimular processos de 

equidade e desenvolvimento. Dessa maneira, o neoestruturalismo atribui ao Estado um 

protagonismo importante no que diz respeito aos processos econômicos. 

Um marco para as discussões neoestruturalistas em relação à América Latina no 

contexto da meia década perdida foi a Conferência Mundial sobre o Financiamento para o 

Desenvolvimento, de 2002. Neste evento, lançou-se uma crítica às políticas de liberalização e 

austeridade econômicas praticadas pelos países da região durante a década de 1990, 

responsabilizando o Consenso de Washington por aquela crise. Ademais, a conferência lançou 

um conjunto de propostas baseadas em políticas nacionais e regionais de estímulo ao 

crescimento econômico, ao controle dos fluxos de capital e à cooperação regional. Estas 

premissas se consolidaram naquilo que ficou conhecido como Consenso de Monterrey, em 

referência à cidade sede do evento. A temática da dívida externa latino-americana recebeu 

destaque fundamental nesta abordagem, especialmente no que concerne à realização de 

políticas anticíclicas como forma de estimular o crescimento econômico e atenuar o problema 
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da dívida. Além disso, emergiu proposições de controle de fluxos de capital, fortalecimento da 

cooperação financeira regional e de políticas de estabelecimento de novos termos para a dívida 

externa dos países da América Latina. 

Diante desse embate de ideias econômicas que se estabeleceu acerca da dívida externa 

latino-americana, esta pesquisa exploratória está fundada no seguinte problema: qual a 

influência que as escolas da ortodoxia econômica e do neoestruturalismo exerceram sobre a 

agenda da dívida externa de Argentina, Brasil e Equador no início do século XXI? O objetivo 

geral do estudo aqui apresentado, portanto, é identificar em cada caso qual das duas teorias 

manifestou-se de forma mais acentuada na agenda da dívida externa. Para alcançar este 

objetivo, ressaltam-se ainda quatro objetivos específicos baseados em: 1) esboçar a categoria 

da dívida externa latino-americana junto ao desenvolvimento do sistema monetário 

internacional, 2) indicar elementos constitutivos da teoria da ortodoxia econômica e do 

neoestruturalismo capazes de identificação empírica, 3) localizar antecedentes que remetem aos 

pressupostos das teorias, 4) testar a conformidade dos pressupostos teóricos com evidências 

retiradas de observações empíricas.  

A técnica de pesquisa utilizada para a realização dos estudos de casos foi a análise de 

congruência, a qual permite realizar desde testes de pressupostos teóricos a observações 

empíricas. Para tanto, deve-se deduzir de conceitos teóricos proposições específicas que sejam 

observáveis, as quais são representadas na forma de indicadores no quadro teórico analítico. 

Assim, a congruência trata-se, então, da correspondência dessas proposições com as evidências 

empíricas, sendo esta a justificativa para a escolha desta técnica de pesquisa, já que a hipótese 

é que há manifestação empírica de pressupostos das duas teorias econômicas concorrentes nos 

casos estudados. Outra hipótese que também justifica a escolha da análise de congruência é o 

fato de que ambas as explicações distintas apresentadas pelas teorias poderiam contribuir para 

a compreensão do objeto (BLATTER; HAVERLAND, 2012). Neste sentido, esta tese tenta 

lançar um novo olhar sobre a questão da agenda da dívida externa da Argentina, Brasil e 

Equador no início do século XXI, sob a luz das teorias da ortodoxia econômica e do 

neoestrutralismo.  

O capítulo 1, intitulado O sistema monetário internacional e os precedentes históricos 

da dívida externa na América Latina, apresenta como a categoria da dívida externa permeia a 

história da América Latina, remontando às guerras de independência das colônias espanholas 

na América que se iniciaram no final do século XVIII. Nota-se que a dívida externa esteve 

atrelada à dinâmica do próprio sistema monetário internacional, enquanto instituição que 

permite a interação econômica entre diferentes países. Isso fez com que a região ficasse atrelada 
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às alterações de paradigmas nos padrões monetários internacionais; e sujeita a dinâmicas de 

natureza externas, como as crises. 

Neste capítulo serão abordadas as principais crises econômicas internacionais que se 

caracterizaram enquanto crises da dívida externa para a América Latina entre o século XIX e o 

início da década de 1970 do século XX. Esta dinâmica perpassou os padrões monetários 

internacionais do bimetalismo, do ouro e do que ficou conhecido como dólar-ouro, com 

destaque para três grandes crises da dívida externa latino-americana: 1826, 1876 e 1931. Para 

o desenvolvimento deste capítulo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com obras de 

natureza histórica. A revisão da literatura procurou identificar os principais elementos e 

processos relacionados ao desenvolvimento do sistema monetário internacional que 

compreendiam a categoria da dívida externa latino-americana da primeira metade do século 

XIX até o início da segunda metade do século XX. Entre os autores das obras que serviram 

como base para este estudo se destacam: Bakewell (1990), Biggs (1987), Eichengreen (2012), 

Marichal (1988), Moffit (1984) e Toussaint (2003). 

Já o capítulo 2, A dívida externa latino-americana à luz das matrizes teóricas da 

ortodoxia e do neoestruturalismo, busca apresentar o debate que se instaurou no contexto da 

meia década perdida acerca do diagnóstico e proposições para os países da América Latina. 

Para tanto, subdivide-se em duas sessões, as quais buscam dar conta de cada uma das teorias 

utilizadas no trabalho: ortodoxia econômica e neoestruturalismo. No desenvolvimento deste 

capítulo, buscou-se identificar as principais premissas teóricas apresentadas para a questão da 

dívida externa latino-americana, a partir da pesquisa de artigos e livros que compõem a base 

bibliográfica do IIE e da CEPAL no período entre 1998 e 2004.  

Esse recorte temporal justifica-se pelo fato de compreender o ano de início da meia 

década perdida e os dois anos subsequentes ao término deste período. Além disso, a escolha 

pelo IIE e pela CEPAL deu-se pelo fato de serem dois importantes centros de pesquisa 

expoentes do pensamento da ortodoxia econômica e do neoestruturalismo, respectivamente, 

ainda que se tenha considerado a produção de outros centros de pesquisa, os quais também 

contribuíram para esta etapa do trabalho, como, por exemplo, o AEA e o FMI. Assim, foi 

realizada uma revisão bibliográfica que permitiu a construção de categorias analíticas para cada 

uma das duas teorias em três eixos: indicadores econômicos, política econômica e institutos 

internacionais. Estas categorias, por sua vez, embasaram a construção de dois quadros analíticos 

representando as matrizes teóricas com indicadores que subsidiaram a realização da análise de 

congruência nos estudos de caso. 
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O capítulo 3, Os antecedentes dos pressupostos teóricos: a dívida externa na América 

Latina entre 1970 e a meia década perdida, o qual engloba o período que vai desde o início da 

década de 1970 até o início dos anos 2000, busca identificar as manifestações de indicadores 

presentes no quadro analítico para as dinâmicas internacionais, regionais ou nacionais dos 

países estudados, a partir de duas estratégias de pesquisa. A primeira delas baseou-se na revisão 

bibliográfica de obras de história econômica do período da alta liquidez até o período que 

antecedeu o início da meia década perdida, sendo que, para melhor sistematização das 

informações e dos dados, dividiu-se este período de aproximadamente 25 anos em quatro 

etapas: alta liquidez (1973-1978); choque de juros e crise da dívida externa (1979-1982); ajuste 

e década perdida (1983-1988); Plano Brady e retomada dos fluxos de capital (1989-1996).  

A segunda estratégia que compõe o capítulo 3 se baseou em uma pesquisa documental 

utilizando-se do relatório da CEPAL Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Tendo 

como base o ano da crise de cada um dos países estudados, investigou-se a dinâmica em torno 

da dívida externa pelo período de cinco anos: os dois anos que antecederam a crise, o ano da 

crise e os dois anos que sucederam o ano da crise. Tal pesquisa foi realizada com a finalidade 

de se construir um quadro indicativo de elementos das teorias da ortodoxia econômica e 

neoestruturalismo. O período justifica-se por tratar-se do início de uma importante mudança de 

paradigma da lógica de empréstimos externos para os países da América Latina até as crises 

financeiras que levaram a meia década perdida. Com este quadro indicativo, apresentam-se 

experiências empíricas que antecederam as formulações teóricas acerca da dívida externa 

utilizadas neste estudo, mas que apresentam compatibilidade com as mesmas. 

Por fim, o capítulo 4 apresenta os estudos de casos de Argentina, Brasil e Equador em 

relação à agenda de suas dívidas externas, por meio da análise de congruência, baseada nos 

pressupostos teóricos da ortodoxia econômica e do neostruturalismo. Para tanto, buscou-se 

identificar a ocorrência de indicadores que representam as categorias analíticas de cada uma 

das duas teorias, tendo como base o quadro analítico apresentado no capítulo 2. O período de 

realização dos estudos de caso foram os anos dos primeiros governos dos presidentes Nestor 

Kirchner (2003-2007), Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006) e Rafael Correa Delgado (2007-

2011), cujas escolhas se justificam pelo fato de que, além da configuração progressista destes 

governos, seus respectivos presidentes, antes de assumirem o poder, desenvolveram uma 

importante militância marcada pela oposição à dívida externa e aos institutos financeiros 

internacionais (IFI’s). Ademais, durante esses governos, foram tomadas medidas de grande 

repercussão midiática em relação à dívida externa, como a reestruturação da dívida argentina 
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(2005), o pagamento da dívida brasileira ao FMI (2005) e a auditoria da dívida equatoriana 

(2007). 

 A base empírica para o levantamento de dados documentais que serviram para os testes 

de congruência foi bastante ampla, contendo desde discursos dos presidentes como relatórios 

econômicos. No que concerne aos discursos, foram analisados todas as declarações oficiais no 

período de estudo, de modo que se verificou a presença de elementos que remetiam aos 

indicadores do quadro teórico analítico em vinte e nove discursos de Lula, vinte e seis discursos 

de Kirchner e em doze discursos de Correa. Já no que diz respeito aos relatórios, buscou-se os 

indicadores no Estudio Económico e Anuario Estadístico da CEPAL, nos relatórios anuais do 

BCRA, BID, BM, FMI, e STN, no banco de dados do BM, CAF, FLAR e Fonplata, no 

observatório do IIL e em documentos da CAIC, CAF/IPEA, CEPI, CERIR e IIS construindo-

se um conjunto de quadros, gráficos e tabelas a fim de viabilizar a organização e exposição dos 

dados adquiridos nestas fontes. 
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1. O SISTEMA MONETÁRIO INTERNACIONAL E OS PRECEDENTES 

HISTÓRICOS DA DÍVIDA EXTERNA NA AMÉRICA LATINA 

 

Assim sendo, brilhante ouro, de Midas duro cibo, nada quero de ti, como não 

quero também de ti, intermediário pálido e vulgar (prata) entre os homens. 

Minha escolha recai em ti, em ti, modesto chumbo, que mais ameaças do que 

prêmio inculcas. Tua lhaneza é a máxima eloqüência. Seja pois alegria a 

consequência. 

Bassânio, “O mercador de Veneza”, de William Sheakspeare. 

 

 Se necesitan grandes recursos para la Marina y el Ejército, y así es 

absolutamente necesario el empréstito pedido a Londres. 

Simón Bolívar 

 

A dívida externa é uma categoria que permeia a América Latina desde os seus 

primórdios. Ela serviu como instrumento para a promoção de políticas econômicas dos países 

latino-americanos, assim como também foi elemento determinante em diversas crises que 

assolaram a região ao longo dos séculos XIX e XX.  A lógica da dívida externa latino-americana 

está intimamente ligada a fatores econômicos e financeiros internacionais e seu percurso sempre 

esteve atrelado aos padrões do sistema monetário internacional, os quais foram determinantes 

para a forma que se constituíram os empréstimos externos para a América Latina ao longo do 

tempo.   

O sistema monetário internacional caracteriza-se como a instituição que permite a 

interação entre as economias de diversos países. Sendo assim, ele é fundamental para o 

comércio estrangeiro e pauta padrões para os empréstimos externos. Uma das questões 

fundamentais do sistema monetário internacional é que a depender do padrão monetário da 

época se configura também a nação hegemônica e a moeda dominante no comércio e nos 

empréstimos internacionais. Conforme Einchgreen (2012, p. 23): “O sistema monetário 

internacional é a cola que mantém ligadas as economias dos diferentes países”, sendo ele capaz 

de “[...] proporcionar acesso a créditos internacionais”. 

As transações financeiras entre os diferentes países tem precedentes históricos 

anteriores à consolidação do sistema monetário internacional enquanto instituição. Para tanto, 

as moedas metálicas vão exercendo um papel elementar, já que o uso de moedas cunhadas em 

metais preciosos viabilizou transações financeiras entre países, seja com finalidade de 

pagamentos por transações comerciais seja para a realização de empréstimos. Desde a idade 

média na Europa utilizou-se moedas metálicas de ouro, de cobre e de prata como meio para 

compensações financeiras internacionais (EICHENGREEN, 2012). Cabe destacar que a partir 
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do século XVI, a América Latina teve um papel relevante para esse sistema, já que com o início 

da conquista espanhola e a apropriação de territórios antes ocupados por povos originários, deu-

se junto a descoberta e exploração de minas de prata e de ouro (ELLIOTT, 1990; HEMMING, 

1990). 

Os espanhóis e portugueses iniciaram sistemas de exploração regular desses metais na 

América entre os séculos XVI e XVII. Utilizando-se do conhecimento dos povos originários, 

os colonizadores europeus adaptaram dois modelos de exploração do trabalho indígena nas 

minas: a mita e a encomienda. Na mita, grupos de indígenas eram submetidos a trabalhos 

compulsórios em troca de baixos salários. Nas encomienda, populações indígenas inteiras 

ficavam sob o controle de um encomendero que além de ter de garantir a educação religiosa 

cristã aos indígenas, também podia explorar a sua mão de obra. A exploração de metais 

preciosos é o que direcionou a dinâmica de povoação do território americano pelos espanhóis. 

Das várias regiões argentíferas a que mais se destacou foi a de Potosí, na atual Bolívia. Já entre 

as regiões auríferas destacavam-se pontos de exploração na Capitania do Chile e no Vice Reino 

de Nova Granada. Com isso, tem-se que tanto a ocupação do solo como as relações de trabalho 

que vão se consolidando nas colônias espanholas da América são resultantes do papel que essas 

colônias exerciam para o sistema monetário internacional da época. (BAKEWELL, 1990). 

Acontece que a função do que viria se consolidar como América Latina não se limitou 

apenas a fornecer a matéria-prima e a mão de obra para a exploração dos metais que seriam 

cunhados e transformados em moeda na Europa. Com o passar do tempo e na iminência das 

guerras de independência latino-americanas, a região passa a estabelecer outros tipos de papeis 

no âmbito do sistema monetário internacional. Entre eles, um muito importante, é o de devedor 

junto a credores europeus. De acordo com Toussaint (2003) essa condição seria determinante 

para a consolidação de processos e estruturas econômicas na região e faria com que a América 

Latina vivenciasse entre os séculos XIX e XX ao menos quatro grandes crises da dívida externa: 

1826, 1876, 1931 e 1982. 

As próximas seções mostram as dinâmicas de endividamento externo da América Latina 

em paralelo às mudanças de padrões do sistema monetário internacional ao longo da história. 

Também destacam acontecimentos que levaram às três primeiras grandes crises da dívida 

externa na região e algumas de suas consequências, o que reforça o quanto esta é uma categoria 

fundamental de compreensão da América Latina. Na seção 1.1 Os diferentes padrões 

monetários e os ciclos da dívida externa na América Latina, será apresentado como se deu o 

desenvolvimento de diferentes padrões monetários no núcleo do sistema monetário 

internacional entre o século XIX e a primeira metade do século XX. Em determinados 
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momentos esses padrões, juntos às dinâmicas econômicas internacionais, viabilizaram a 

expansão de créditos externos para a América Latina, consolidando o papel da região como 

agente imprescindível para o sistema monetário internacional. Nesse seção, é apresentada a 

consolidação dos padrões bimetálico e ouro, assim como as tentativas de organização do 

sistema monetário internacional entre o início da I Guerra Mundial e o fim da II Guerra 

Mundial. Esse período foi marcado também por três grandes crises da dívida externa na 

América Latina que levaram a suspensões de pagamento aos credores e a recessões econômicas: 

1826, 1876 e 1931. 

A seção 1.2 A reconstrução do sistema monetário internacional: O acordo de Bretton 

Woods mostra como que ao final da II Guerra Mundial se inicia um esforço internacional pela 

reconstrução do sistema monetário internacional. Essa é uma etapa na qual se estabelece o 

padrão dólar-ouro, que foi um marco tanto da consolidação do dólar como moeda internacional, 

como da hegemonia dos Estados Unidos nas finanças internacionais. Nesse período, a América 

Latina passa a ter menos acesso a créditos externos e os recursos externos destinados à região 

se dão principalmente por meio de investimentos estrangeiros diretos (IED). A seção com o 

título de 1.3 Os petrodólares e o desenvolvimento de um novo regime de empréstimos externos 

para a América Latina, mostra como fatores relacionados à crise do sistema de Bretton Woods 

e a consolidação dos petrodólares aumentaram o nível de liquidez internacional. Como 

consequência disso, a América Latina estaria diante de um novo período de facilidade de acesso 

aos créditos externos. 

 

1.1 OS DIFERENTES PADRÕES MONETÁRIOS E OS CICLOS DA DÍVIDA EXTERNA 

NA AMÉRICA LATINA 

 

A produção de prata nas colônias espanholas esteve associada às variações de preço do 

metal. A partir do século XVIII o preço da prata passou por certa estabilidade devido à 

consolidação de um sistema monetário bimetálico na Europa (BAKEWELL, 1990). Lima 

(2013) caracteriza o bimetalismo como o padrão monetário praticado pela Europa a partir do 

século XVI. Nesse modelo, tanto o ouro como a prata possuíam validade legal e eram aceitos 

pelos agentes econômicos, portanto, ambos eram utilizados para se cunhar moedas. O padrão 

bimetálico tinha como vantagem a externalidade em rede. Isso porque os países que optassem 

pelo padrão bimetálico poderiam também estabelecer transações internacionais com países que 

tivessem optado só pela prata ou só pelo ouro. (EICHENGREEN, 2012). 
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Durante o domínio do padrão bimetálico, a América Latina fez os seus primeiros 

empréstimos externos. Em 1791, Francisco de Miranda, precursor da independência 

venezuelana e inspirador das ideias de Bernardo O’Higgins e Simón Bolívar, adquiriu 

empréstimos junto aos ingleses (BIGGS, 1987). Os recursos financeiros obtidos por Miranda 

foram direcionados ao financiamento de suprimentos para a luta por independência, sendo esse 

considerado o primeiro empréstimo estrangeiro realizado na região. Fiori (1999) considera que 

as colônias latino-americanas tornaram-se sujeitos de crédito externo antes mesmo de serem 

reconhecidas politicamente como estados membros da comunidade internacional. 

Simon Bolívar firmou empréstimos externos pessoalmente ou por meio de 

representantes, como Luís López Méndez e Fernando Lópes Peñalver. Os empréstimos 

contratados principalmente junto aos grandes círculos financeiros de Londres forneceram os 

recursos necessários para a compra de armas e munições para as guerras de independência. Na 

época, estabeleceu-se um sistema baseado no crédito externo vinculado ao comércio de armas, 

já que, como afirmou Garcia (2010) sobre o processo de independencia das ex-colonias latino-

americanas: “No hay Independencia sin guerra, ni guerra sin armas, ni armas sin dinero”.  

 Os recursos obtidos com os credores estrangeiros também eram utilizados para 

viabilizar o processo de reconhecimento das novas repúblicas (BIGGS, 1987). Além disso, 

como aponta Marichal (1988), entre 1817 e 1825 foram realizados diversos empréstimos 

externos pelas novas repúblicas latino-americanas com o intuito de cobrir déficits públicos e 

fazer frente a diversos gastos governamentais. 

Dawson (1998) destaca que em 1825 inicia a crise econômica internacional que ficou 

conhecida como o Crack da bolsa de Londres. Essa crise, que se originou no Bank of England 

e esteve relacionada a atividades financeiras especulativas, inclusive na América Latina, 

resultou, em 1826, na primeira crise da dívida externa da América Latina. Diversos bancos 

ingleses quebraram e, com isso, perdeu-se as fontes de empréstimos externos para a região. 

Sem os empréstimos, diversos governos viram seus déficits aumentarem e com o tempo foram 

tornando-se insolúveis. Ainda em 1826, o Peru suspendeu o pagamento de sua dívida externa, 

algo que a Grã-Colômbia e outras repúblicas latino-americanas também fizeram alguns meses 

depois. Em 1828 somente o Brasil não havia suspendido o pagamento da sua dívida externa. 

(MARICHAL, 1988). 

Nos 30 anos que seguiram o início da crise de 1826, diversos países latino-americanos 

permaneceram com o pagamento suspenso de suas dívidas externas. Esses países também não 

alcançaram êxito ao realizar negociações com os credores estrangeiros. Em janeiro de 1830, 

durante o Congresso Constituinte da República da Colômbia, o libertador Simón Bolívar disse: 



36 

 

“La deuda pública, que es el cancro de Colombia, reclama de vosotros sus más sagrados 

derechos. […] Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido 

a costa de los demás.” (BOLÍVAR, 2003).  Em 1861, a falta de pagamento a credores franceses, 

ingleses e espanhóis foi utilizada como justificativa para a França realizar uma intervenção 

militar no México que depôs seu presidente e instaurou uma monarquia (MARICHAL, 1988). 

O período de independência das colônias da América Latina correspondeu ao período 

de expansão comercial e financeira do Império Inglês e ao aumento de sua influência sobre a 

região. Com o aumento da hegemonia inglesa internacional, a libra ganhava a posição de 

principal moeda internacional e, com isso, o padrão bimetálico também dava lugar a um novo 

padrão monetário: o padrão ouro (BIGGS, 1987). Assim, o sistema monetário internacional vai 

tomando novos contornos e há uma redução significativa da importância da prata, o que leva à 

diminuição gradual da exploração argentífera na América Latina (MARICHAL, 1988). 

A Inglaterra já praticava o padrão ouro desde 1717. Acontecimentos como a Segunda 

Revolução Industrial e a Guerra Franco-Prussiana reduziram a solidariedade existente entre os 

países, o que afetou drasticamente a continuidade do padrão bimetálico e colocou em questão 

as regras de finanças internacionais. Durante a Guerra Franco-Prussiana, países como França, 

Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro emitiram moedas sem conversibilidade, o que 

fez aumentar a confiança na moeda inglesa. Quando a Alemanha converte em ouro os valores 

pagos pela França como indenização pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, inicia-se uma 

reação em cadeia entre os países pela adesão ao padrão ouro. (EICHENGREEN, 2012).  

Para Eichegreen (2012) o que fez prevalecer o estabelecimento do padrão ouro e o que 

bloqueou a retomada do padrão bimetálico foi a externalidade em rede. O padrão ouro 

estabeleceu-se no sistema monetário internacional em 1870 e permaneceu até 1914. Em 1879, 

até mesmo países latino-americanos com larga tradição de exploração de prata, como México, 

Argentina, Peru e Uruguai, aderiram ao novo padrão monetário. Nesse contexto de adesão ao 

padrão ouro e de mudanças no sistema monetário internacional, a América Latina sofreu os 

reflexos de uma grande crise econômica internacional, que ficou conhecida como o Pânico de 

1873 ou como Crise Mundial da Dívida. 

Entre 1860 e 1870 a América Latina havia entrado em um novo ciclo de expansão da 

oferta do crédito externo, que ficou conhecida como febre creditícia. Os créditos externos 

desses recursos financeiros, oriundos principalmente da Inglaterra e da França, foram 

destinados em um primeiro instante ao refinanciamento das dívidas suspensas, à modernização 

dos exércitos e ao financiamento de guerras que aconteciam na região. Em um segundo 

momento, a expansão creditícia veio acompanhada de um aumento na atividade comercial e de 
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investimentos em infraestrutura, dentre os quais destacavam-se as construções de ferrovias. Tal 

quadro trouxe a sensação de prosperidade econômica por um tempo, porém, entre 1872 e 1873, 

as economias de diversos países ocidentais do hemisfério norte começam a dar sinais de crise 

e isso afetaria também a América Latina. A crise desses países atingiu, a princípio, os mercados 

de títulos, mas não tardou em surtir efeitos em diversos lugares do mundo. Com a recessão 

causada pela crise, houve uma redução na oferta de créditos externos e, a partir de 1876, 

diversas repúblicas latino-americanas suspendem o pagamento da dívida externa, passando a 

sofrer forte recessão econômica. (MARICHAL, 1988).  

Após quase trinta anos de paralisia na oferta de créditos externos, entre 1904 e 1914 

houve um novo auge de oferta de empréstimos para a América Latina. As fontes dos recursos 

eram predominantemente de bancos europeus. No entanto, o início da I Guerra Mundial em 

1914 trouxe mudanças tanto para o sistema monetário internacional como para a dinâmica de 

obtenção de empréstimos estrangeiros pelos países latino-americanos (MARICHAL, 1988).  

O padrão ouro tinha sido um padrão monetário baseado na hegemonia britânica e na 

solidariedade entre os países. Isso se deu devido às características institucionais que garantiam 

certo equilíbrio ao sistema monetário internacional. Entretanto, a solidariedade foi se reduzindo 

desde a partilha da África na Conferência de Berlim em 1884 e se rompeu definitivamente em 

1914 com o início da I Guerra Mundial, quando muitas nações passam a realizar a emissão de 

moeda fiduciária para transações internas e a restringir a saída de ouro. Com essas medidas, 

entre 1914 e 1918, o padrão ouro esteve suspenso (EINCHENGREEN, 2012). Nesse período, 

praticamente cessaram os créditos externos oriundos da Europa para a América Latina. Porém, 

como o preço de diversas matérias-primas na época estavam altos, garantiu-se a entrada de 

recursos externos e os países latino-americanos conseguiram realizar os pagamentos dos 

créditos estrangeiros regularmente. Essa foi a primeira vez na história da América Latina em 

que o fim da oferta de crédito externo não implicou em suspensão do pagamento da dívida. 

(MARICHAL 1988). 

Com o objetivo de se combater a inflação, cujas taxas se elevaram ao término da I 

Guerra Mundial, em 1918, e reconquistar a estabilidade monetária, algumas nações europeias 

passam a adotar novamente o padrão ouro. Devido a externalidade em rede, outros países pelo 

mundo fizeram o mesmo, o que ocasionou um retorno ao padrão ouro entre os anos 1926 e 

1931. Como o dólar era uma das poucas moedas do mundo após o final da I Guerra Mundial 

que seguramente apresentava conversibilidade em relação ao ouro, os Estados Unidos vai 

consolidando um protagonismo no sistema monetário internacional. Cabe destacar que desde o 
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final do século XIX os Estados Unidos vinham despontando como potência econômica 

emergente (EICHENGREEN, 2012). 

A partir de 1921, os países latino-americanos passam a realizar empréstimos junto à 

Bolsa de Nova York e ocorrem missões financeiras na América Latina promovidas pelo 

Departamento de Estado dos EUA. O aumento da influência financeira e política dos Estados 

Unidos na década de 1920 entre países latino-americanos, sobretudo no Caribe e na América 

Central, fez esse período ficar conhecido como a “era da diplomacia do dólar”. Mesmo que os 

maiores países da América do Sul, como Brasil e Argentina, ainda permanecessem mais 

vinculados a credores europeus, empréstimos mais vultuosos vindos dos Estados Unidos eram 

destinados à diferentes governos latino-americanos, que usavam esses recursos principalmente 

para pagar dívidas com credores europeus e para investirem em obras de urbanização. 

(MARICHAL 1988). 

Para Marichal (1988), os anos 1920 representaram um marco de transferência do 

controle das finanças latino-americanas da Europa para os Estados Unidos e viabilizou um auge 

de oferta de créditos em dólar para a região. Marichal (1988, p. 128) considerou também que: 

“entre 1921 y 1930 la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se lanzaron a una verdadera 

orgía de préstamos externos, autorizando la emisión de un total 50 empréstitos nacionales, 40 

provinciales y 25 municipales”. Ademais, conforme o autor, os empréstimos externos estavam 

associados às estruturas econômicas tradicionais, sobretudo à agroexportação. No entanto, uma 

nova crise econômica se avistava, sendo que essa trouxe implicações ainda maiores que as 

crises anteriores. 

Desde 1927 reduziam-se os preços de produtos de exportação latino-americanos. Isso já 

era um antecedente da crise que alcançou seu ápice em 24 de outubro de 1929, a qual ficou 

conhecida como Crack da Bolsa de Nova York. Devido à crise iniciada no fim dos anos 1920, 

houve uma forte redução de demanda dos países centrais por produtos primários. Os Estados 

Unidos, maior importador desses produtos na época, haviam reduzido significativamente suas 

compras, o que afetou diretamente as exportações latino-americanas. Com isso, os países latino-

americanos passaram a sofrer uma forte depressão econômica que se acentuou a partir de 1931. 

No âmbito do sistema monetário internacional, esse período também coincidiu com uma nova 

ruptura dos países com o padrão ouro. (EICHENGREEN, 2012). 

Em um primeiro momento, entre 1929 e 1930, os países latino-americanos cumpriram 

com os compromissos de sua dívida externa. Porém, como consequência da crise e 

aprofundamento da depressão econômica, diversos destes países não cumpriam com suas 

obrigações externas e até suspenderam pagamentos entre 1931 e 1932. Neste momento da 
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história, entre os credores, não estavam apenas bancos europeus, mas também bancos dos 

Estados Unidos. (MARICHAL, 1988). 

A partir de 1932, o sistema monetário internacional estava fracionado em três blocos 

liderados por três países: Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. O período entreguerras criava 

condições para três mudanças substanciais no sistema monetário internacional. Essas mudanças 

se davam com o fim da cooperação existente para a manutenção do padrão ouro, com as 

alterações nas dinâmicas dos fluxos internacionais de capital e a construção da hegemonia dos 

Estados Unidos no sistema monetário internacional. (EICHENGREEN, 2012). 

A partir de 1932 até meados da década de 1940, os países latino-americanos, por regra, 

encontravam-se incapacitados de cumprir com suas obrigações junto à credores externos. 

Diante disso eles passam a praticar diferentes estratégias, sendo que a maior parte delas levou 

a uma significativa redução ou eliminação da dívida externa. Essas estratégias variadas iam 

desde o pagamento regular de juros e amortizações, passando por pagamentos parciais e 

negociações que implicavam em redução de capitais ou dos juros, chegando até suspensões 

permanentes e moratórias da dívida. Como consequência disso, por exemplo, a Argentina optou 

pelo pagamento regular de juros e amortizações até a eliminação de sua dívida externa em 1946; 

o Brasil realizou negociações nos anos de 1933, 1940 e 1943 de modo que alcançou a redução 

do capital; o Peru conseguiu uma redução nos valores dos juros; o México reduziu em 90% sua 

dívida externa em negociações com os credores; o Chile, após pagamentos parciais, efetivou 

arranjos com seus credores em 1948; e o Equador manteve uma suspensão permanente que foi 

até meados da década de 1950. (MARICHAL, 1988). 

 

1.2 A RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA MONETÁRIO INTERNACIONAL: O ACORDO 

DE BRETTON WOODS  

 

Ao final da II Guerra Mundial (1939-1945), o mundo passava por transformações 

profundas, que criaram uma nova institucionalidade para o sistema monetário internacional. O 

conjunto de regras que estavam sendo construídas nesse período consolidavam a hegemonia 

dos Estados Unidos nas finanças globais e traria uma nova lógica para o endividamento externo 

da América Latina. Desde 1941, Estados Unidos e Inglaterra propunham modelos para a 

reconstrução do sistema monetário internacional, de modo a garantir um quadro de estabilidade 

econômica internacional. Os ingleses defendiam a criação de uma instituição bancária 

internacional, batizada de União Internacional de Compensação, a qual funcionaria como um 

banco central internacional e emitiria uma moeda de reserva mundial conversível ao ouro 
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chamada Bancor. Esse sistema não apenas compensaria déficits em balanças de pagamentos 

como também juntaria fundos para a reconstrução dos países assolados pela guerra. Já os 

Estados Unidos tinham outra proposta baseada na criação de um fundo de estabilização 

internacional. Em 1943, o país também passa a propor a criação de um banco internacional, 

para a reconstrução e o desenvolvimento, que deveria existir de forma paralela ao fundo. 

(PEREIRA, 2014). 

Antes do término da II Guerra Mundial, o Presidente estadunidense Franklin Delano 

Roosevelt promoveu a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas: 

 

Em primeiro de julho de 1944, mais de 700 delegados de 44 países chegaram ao Mount 

Washington Hotel em Bretton Woods, New Hampshire, para tomar parte nas mais 

amplas negociações econômicas internacionais da história. As nações aliadas, 

perseguidas por três décadas de depressão, ruína financeira e guerras mundiais, 

reuniram-se em Bretton Woods para fazer o esboço de um plano criando uma ordem 

econômica pós-guerra. (MOFFITT, 1984, p. 13). 

 

As discussões travadas na Conferência de Bretton Woods levaram à criação do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e do Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD). Os 25 anos posteriores à conferência foram marcados pela expansão 

da produção industrial em nível global e pela ausência de crises ou recessões econômicas 

relevantes. As duas figuras de maior destaque em Bretton Woods foram o economista britânico 

John Maynard Keynes, presidente da mesa, e o assessor técnico do Tesouro americano, Harry 

Dexter White (1892 – 1948) (MOFFITT, 1984). 

Durante as discussões em torno do acordo de Bretton Woods prevalecia a configuração 

de uma hegemonia política e financeira dos Estados Unidos, o qual naquele momento já estava 

superavitário nas transações comerciais internacionais e foi quem realizou a condução das 

diretrizes para o acordo. White, assim como Keynes, era um crítico do padrão-ouro, porém 

propôs um padrão que ficasse entre o papel-moeda e o padrão ouro, tornando assim o dólar 

equivalente ao ouro. Moffit (1984, p. 35) destaca que em Bretton Woods: “[...] o Tesouro 

americano [...] prometeu trocar saldos em dólares de estrangeiros por ouro, ao preço de 1934, 

que era de 35 dólares a onça”. Desse modo, ao estar atrelado ao dólar, o novo sistema também 

se atrelava ao Tesouro dos EUA.  

Além do novo padrão dólar-ouro, o acordo de Bretton Woods também fundou duas 

instituições financeiras no âmbito do sistema monetário internacional com sede em 

Washington: o FMI e o Banco Mundial (BM). O BM, instituição que agregou o BIRD, surge 

como instituição financeira responsável por reconstruir a infraestrutura produtiva da Europa. 

Suas linhas de créditos eram voltadas principalmente para programas de infraestrutura na 
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Europa. Para Pereira (2010), o BM, nos seus primeiros anos de existência, teve uma atuação 

muito marcante na defesa da iniciativa privada e na promoção de um paradigma econômico 

liberal e anglo-saxão, sendo que com isso teria contribuído para a promoção da ideia de Wall 

Street como centro financeiro mundial. O FMI, por sua vez, foi pensado como uma instituição 

que viabilizaria o desenvolvimento de diversos países do mundo. No início de suas atividades, 

em 1947, o fundo tinha por missão dar estabilidade ao sistema monetário internacional por meio 

de financiamentos de curto prazo e de natureza corrente. Seu papel principal era de realizar 

correção de desequilíbrios no balanço de pagamentos dos países membros por meio de 

empréstimos. 

Na incapacidade do arranjo de Bretton Woods garantir a reconstrução dos países 

destruídos pela guerra, em 1947 os EUA aprova o Plano Marshall. Esse era um grande programa 

de investimentos na Europa e no Japão. Conforme Moffit (1984, p. 54) foi o plano que deu 

sustentação à Bretton Woods, já que  

 

Dólares emigravam dos Estados Unidos em grandes somas para financiar bases 

militares, programas de ajuda, investimentos no exterior de empresas americanas e 

empréstimos a bancos estrangeiros. O dólar era considerado “tão bom quanto o ouro” 

por homens de negócios e governos.  

 

Em relação aos empréstimos externos destinados à América Latina, o período posterior 

ao estabelecimento do padrão dólar-ouro foi bastante peculiar. Os bancos europeus estavam 

impossibilitados de ceder empréstimos depois de anos de guerra e destruição do continente. Os 

recursos oriundos das instituições financeiras internacionais, dos bancos privados e do Tesouro 

dos EUA destinavam-se quase que exclusivamente à reconstrução dos países industrializados 

destruídos pela guerra, principalmente na Europa e no Japão. No início do funcionamento do 

sistema de Bretton Woods, os países latino-americanos estavam desenvolvendo estratégias de 

negociação e de pagamento de suas dívidas externas, o que fazia com que eles tivessem menor 

acesso ao crédito externo (MOFFIT, 1984). 

Schatan (1985) considera que os mercados de créditos tradicionais dos EUA e da Europa 

possuíam pouco capital excedente para oferecer na forma de crédito para os países da América 

Latina. Porém, os fluxos de capital desses mercados não se reduziram após a instalação dos 

sistema de Bretton Woods, na realidade, até aumentaram. No entanto, deixaram de se dar como 

créditos externos e passaram a acontecer na forma de IED. Por mais que as IFI’S promovessem 

programas de ajudas oficiais aos países latino-americanos na época, a realidade é que a América 

Latina só viria a se tornar um atrativo de créditos externos novamente durante a década de 1970 
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com o declínio do sistema Bretton Woods, época que ficou conhecida como de “redescoberta” 

da América Latina pelos bancos privados internacionais (SCHATAN, 1985). 

 

1.3 OS PETRODÓLARES E O DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO REGIME DE 

EMPRÉSTIMOS EXTERNOS PARA A AMÉRICA LATINA 

 

Os contínuos déficits e desequilíbrios no balanço de pagamento do governo dos EUA 

fizeram com que surgisse uma incerteza internacional em relação ao padrão dólar-ouro iniciado 

em Bretton Woods. Isso ocorreu simultaneamente ao aumento de competitividade das 

indústrias alemã e japonesa na década de 1960 (TAVARES; FIORI, 1993). Tanto por conta do 

envolvimento na guerra do Vietnã como pela guerra comercial iniciada contra a Alemanha e o 

Japão, os EUA passaram a ter desequilíbrios cambiais que resultaram em pressões 

inflacionárias para si e para os países que mantinham reservas em dólar. Com isso, a partir de 

1965, a França de De Gaulle começa a fazer ataques aos estoques de ouro dos EUA. A situação 

torna-se insustentável e então, no início dos anos 1970, Richard Nixon decide praticar políticas 

de juros baixos a fim de superar a recessão. A consequência dessa política foram taxas de 

inflação e déficits comerciais ainda maiores (TAVARES; FIORI, 1993). 

Em meio a uma forte crise, Nixon reuniu-se com diversos assessores em Camp David 

e, no ano de 1971, “em 15 de agosto, Nixon foi à televisão anunciar o que acabaria sendo a 

renúncia unilateral do acordo de Bretton Woods. [...] O pacote ficou conhecido como Nova 

Política Econômica (NPE)” (MOFITT, 1984, p. 38). A NPE baseou-se em desatrelar o dólar 

em relação ao ouro a partir das seguintes medidas: bloqueio de transações dos EUA com ouro, 

sobreposição de uma taxa de 10% sobre importações e controle generalizado sobre preços e 

salários. Dada a dependência dos países em relação ao dólar, essas medidas não implicaram em 

instabilidade do sistema monetário internacional. Mesmo assim, houve uma desvalorização de 

7% do dólar e, portanto, perda para os países que mantinham reservas da moeda em seus bancos 

centrais. Além disso, quebrou-se com a garantia que previa conversibilidade do dólar em ouro 

(MOFITT, 1984). 

Diante do apoio dos EUA a Israel na 4ª Guerra Árabe-Israelense, em 1973, os países 

árabes membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiram 

restringir a exportação e reduzir a produção de petróleo. A consequência dessas medidas foi o 

aumento no preço do petróleo em 400%. Isso fez com que fosse eminente uma recessão 

econômica em nível global. Iniciava-se, assim, o 1º Choque do Petróleo. Um dos seus primeiros 
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efeitos foram os déficits no balanço de pagamento dos países importadores de petróleo e 

superávits no balanço de pagamento dos países exportadores de petróleo (YERGIN, 2012). 

Os EUA e Arábia Saudita iniciam, então, uma ampla negociação da qual resulta em 

garantia de proteção militar estadunidense em troca do compromisso saudita de precificar o 

petróleo somente em dólar e ainda se comprometer a investir parte dos seus recursos financeiros 

em títulos do tesouro estadunidense. Mais tarde outros países árabes pertencentes à OPEP 

aderiram a esse padrão, o que implicou em uma hegemonia do dólar no comércio do petróleo. 

Foi essa relação que fez surgir os petrodólares, uma espécie de lastro em petróleo para o dólar 

(YERGIN, 2012), sendo que os excedentes de dólares que os países árabes obtinham tinham 

como destino diversos bancos do mundo. A expansão dos recursos oriundos dos petrodólares 

fez aumentar a liquidez de recursos no sistema monetário internacional que, por sua vez, 

aumentou a oferta de crédito aos países emergentes (RUIZ; VILARRUBIA, 2006). 

A lógica do petrodólar juntou-se a duas outras dinâmicas: a do eurodólar e a dos 

empréstimos consorciados. Eurodólares eram depósitos em dólar em bancos europeus cujo 

destino era a aplicação em títulos dos tesouros dos EUA. Eles compunham uma espécie de 

mercado financeiro supranacional, não obedeciam regras do Federal Reserve (FED) ou de 

qualquer autoridade monetária e foram se consolidando com a execução do Plano Marshall e o 

aumento de investimentos dos EUA na Europa. Muito dos recursos dos petrodólares foram 

destinados ao mercado dos eurodólares. Já os empréstimos consorciados baseavam-se em uma 

união de diversos bancos em uma única operação financeira e alcançavam valores 

extremamente altos e nunca antes praticados. Com o crescimento de liquidez internacional 

propiciado pela difusão dos petrodólares aumentavam ainda mais o potencial desses tipos de 

empréstimos. Todos esses recursos tornavam o sistema monetário internacional mais complexo 

e faziam aumentar a oferta de créditos externos aos países da América Latina (CHESNAIS, 

2005). 

Para Gowan (2003), o que estava acontecendo era uma profunda mudança de paradigma 

com implicações que iriam ao encontro de uma maior financeirização da economia. Segundo 

Acosta (2006, p. 139), “[...] durante a década de 1970 o fluxo crescente de recursos financeiros 

destinados ao mundo subdesenvolvido teve como pano de fundo o aumento sem precedentes 

de liquidez internacional”.  

Gowan (2003) identificou em todo esse processo transformações do sistema monetário 

internacional que alteravam os paradigmas do sistema de Bretton Woods. Ele classificou essas 

transformações como um novo padrão monetário, o qual denominou como Dollar-Wall Street 

Regime (DWSR). Outros autores, como Medeiros e Serrano (1999), denominou este novo 
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padrão como dólar-flexível. As implicações imediatas desse novo modelo foram: a formação 

de um padrão dólar puro, a remoção do ouro dos negócios monetários internacionais e o 

protagonismo do Tesouro dos Estados Unidos na gestão do sistema monetário internacional. 

Os efeitos do primeiro choque do Petróleo, em 1973, e a forma como os petrodólares se 

atrelaram ao mercado do eurodólar e aos empréstimos consorciados teriam dado condições para 

a expansão desse novo regime (GOWAN, 2003). Para Acosta (2006, p. 139): 

 

[...] foram os Estados Unidos que originaram a primeira fase do processo de 

endividamento, dança dos milhões: eles “tiveram o privilégio de financiar o seu 

desequilíbrio ‘exportando’ a moeda nacional. A liquidez se foi acumulando nos 

bancos centrais e filtrou-se progressivamente para os bancos privados, aumentando a 

sua capacidade de emprestar”. 

 

Com isso, o capital financeiro poderia movimentar-se entre as fronteiras dos países com 

uma facilidade muito maior que durante o Regime Bretton Woods. O dólar, que já era a moeda 

mais importante do sistema monetário internacional desde o fim da II Guerra Mundial, agora 

passa a ter Wall Street e a City Londrina como centros das negociações financeiras, 

consolidando a formação do DWSR. Inicia-se assim uma etapa na qual os bancos privados 

estadunidenses tornam-se credores de diversos governos da América Latina (GOWAN, 2003). 

Os empréstimos externos destinados à América Latina, que foram comuns durante o 

século XIX e na segunda metade do século XX, mas que haviam cessado com o surgimento do 

Regime de Bretton Woods, voltavam sob uma nova lógica com a iminência do DWSR. Isso 

inicia uma nova etapa para a América Latina. Grandes quantidades de recursos financeiros são 

disponibilizados diante da alta liquidez internacional e passam a pautar as políticas econômicas 

internas de diversos países da região, porém, também criaria determinadas condições que não 

tardariam em culminar em novas crises. Sob esse cenário, a dívida externa, categoria importante 

para a compreensão da América Latina desde o período de sua independência até o fim da II 

Guerra Mundial, volta à cena. A lógica que se impõe a partir de então é de a maior interação e 

abertura econômica entre os países. O sistema monetário internacional sob a institucionalidade 

do DWSR passa a ter maiores facilidades de transações financeiras. Isso implicou para a 

América Latina em diversos acontecimentos e fenômenos econômicos nas décadas seguintes e 

sobre os quais a questão da dívida externa foi determinante (GOWAN, 2003). 
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2. A DÍVIDA EXTERNA LATINO-AMERICANA À LUZ DAS MATRIZES TEÓRICAS 

DA ORTODOXIA E DO NEOSTRUTURALISMO 

 

 

Não há dúvida de que os mexicanos podem pagar a dívida, mas eles querem 

que ela seja paga pelo contribuinte norte-americano. O Brasil também pode 

pagar a dívida. Há uma enorme riqueza no Mato Grosso. Eles poderiam nos 

dar uma parte dela. 

Sir Alan Walters, assessor econômico de Margareth Thatcher. 

 

¿Pero qué significan estos números? A veces hay que traducirlos a algo. Un 

día se me ocurrió calcular cuántos años tardaba en contarse la deuda 

externa de América Latina, si un individuo se ponía a contar la deuda a 

dólar por segundo. ¿Saben cuántos años? Once mil quinientos setenta y 

cuatro años. 

Fidel Castro. Encontro sobre a dívida externa latino-americana em Havana, 

Cuba, 1985. 

 

Diversos estudos sobre a dívida externa latino-americana foram produzidos ao longo do 

tempo. Muitas foram as áreas do conhecimento que se interessaram por entendê-la, de modo 

que esse tema não ficou restrito somente a análises econômicas. Isso gerou uma bibliografia 

que buscou explicar esse fenômeno a partir de diferentes perspectivas teóricas e empíricas. As 

interpretações sob diferentes matizes foram formando um arcabouço analítico que gerou 

diagnósticos e proposições sobre a dívida externa latino-americana em diferentes conjunturas. 

Essa seção apresenta a temática da dívida externa latino-americana sob a luz de duas 

matrizes teóricas das ciências econômicas: a ortodoxia econômica e o neoestruturalismo. 

Utilizou-se predominantemente uma bibliografia produzida entre a metade da década de 1990 

e o início dos anos 2000, já que nesse período se viveu uma sucessão de crises financeiras 

internacionais as quais tinham a questão da dívida externa de países emergentes como elemento 

intrínseco. Essas crises antecederam a ascensão de governos de viés progressista na América 

Latina, os quais colocavam a dívida externa como um dos focos de suas plataformas de governo. 

Na seção 2.1 A dívida externa latino-americana sob a perspectiva da ortodoxia 

econômica, uma discussão econômica realizada em torno da dívida externa latino-americana 

por autores que se encontram no campo da ortodoxia econômica é apresentada. Essa corrente, 

que apresenta certo destaque no campo da economia, tem como um de seus principais 

pressupostos a redução da intervenção estatal na economia e a busca por equilíbrio fiscal. Esse 

viés mostra-se presente em diversos institutos de pesquisa econômica sediados nos EUA, de 

modo que a pesquisa bibliográfica priorizou a análise de publicações de alguns deles: AEA, IIE 



46 

 

e FMI. Neste contexto, destaca-se a discussão iniciada pela economista e Vice-diretora Geral 

do FMI Anne Krueger, acerca da dívida externa dos países latino-americanos.  

Assim como em outras crises da dívida externa de países emergentes, publicações com 

análises ortodoxas defendiam que os países devedores deveriam praticar ajustes econômicos e 

buscar a sustentabilidade de suas dívidas. Ainda, certos entendimentos mais conservadores 

advogavam pelo cumprimento incondicional dos termos do contrato original. No entanto, 

durante a crise da segunda metade dos anos 1990, alguns economistas ortodoxos saíram em 

defesa de uma reestruturação da dívida externa dos países emergentes. A ideia de reestruturação 

fez surgir duas propostas: uma delas prezava pela descentralização das renegociações da dívida, 

inserindo cláusulas de ações coletivas (CAC’S) que permitiriam a um colegiado de credores 

deliberar acerca do assunto; a outra baseava-se em um modelo mais centralizado e institucional 

para renegociações. Nessa segunda proposta, seria instituído um foro formado por instituições 

financeiras já existentes, como o FMI, ademais, novas instituições poderiam ser criadas. Dessa 

forma, caberia a instituição de normas e ajuizamento em casos de insolvência dos devedores. 

Na seção 2.2 A dívida externa latino-americana sob a perspectiva do neoestruturalismo, 

são apresentados pressupostos do neoestruturalismo sobre a dívida externa latino-americana. O 

neoestruturalismo é uma matriz teórica da economia que se apresenta como alternativa à 

ortodoxia: apesar de não negar a importância das forças de mercado, considera que as 

ineficiências devem ser combatidas e atribui ao Estado um papel relevante na promoção do 

desenvolvimento econômico. Como já foi dito, durante os anos 1990 e 2000 foram 

desenvolvidos trabalhos que tratavam a questão da dívida externa sob o enfoque analítico do 

neoestruturalismo. Em 2002, após discussões em torno de temas econômicos, a Conferência 

Internacional do Financiamento para o Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas 

(ONU) lançou o “Consenso de Monterrey”, que criticava o neoliberalismo e a falta de 

crescimento e afirmava o papel do Estado na busca do desenvolvimento. O consenso fez 

emergir ainda mais o debate neoestruturalista sobre a dívida externa latino-americana, a partir 

do qual também se destacaram estudos, publicados pela CEPAL, que foram em parte utilizados 

para o desenvolvimento desta análise bibliográfica. 

Ao final da década de 1990 e início dos anos 2000, para alguns estudos 

neoestruturalistas, ficava evidente que as reformas neoliberais e o Consenso de Washington não 

tinham sido capazes de garantir o desenvolvimento econômico da América Latina. Foi nesse 

contexto que foi lançado o Consenso de Monterrey e que temas como política anticíclica, 

estratégia nacional de desenvolvimento e reformas estruturais passaram a ser discutidos. A 

governança da dívida externa passa a ser vista como um elemento central em uma agenda de 
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retomada do desenvolvimento. Desse modo, a abordagem neoestruturalista considera ações 

alternativas que, às vezes, opõem-se às soluções da ortodoxia econômica. Entre elas, 

encontram-se: a criação de meios para o financiamento de emergência; institucionalização da 

suspensão de pagamento em casos de insolvência; maior integração regional financeira e 

participação mais ativa dos países latino-americanos nas instituições financeiras internacionais. 

 

2.1 A DÍVIDA EXTERNA LATINO-AMERICANA SOB A PERSPECTIVA DA 

ORTODOXIA ECONÔMICA 

 

Os estudos acerca da dívida externa latino-americana, feitos por economistas ligados a 

institutos internacionais e de pesquisa sediados nos Estados Unidos sob a perspectiva da 

ortodoxia econômica, foram realizados no contexto posterior às crises que assolaram a região, 

no período conhecido como meia década perdida (1998 – 2002). Nos anos posteriores, houve 

um conjunto de seminários e publicações que discutiram a conjuntura econômica, buscando 

compreender e apresentar propostas de solução para a economia latino-americana, sendo o 

núcleo dessas discussões a questão da dívida externa. 

Tal debate esteve inserido em um contexto de questionamento de certos padrões 

determinados para a região ainda no final dos anos 1989, quando emergiu um plano de 

reestruturação da dívida externa para os países emergentes (o Plano Brady) e um conjunto de 

diretrizes de reformas estruturais que ficou conhecido como Consenso de Washington. As 

discussões partiam de um reconhecimento de que a América Latina tinha sofrido efeitos 

negativos das crises financeiras que ocorreram a partir de meados dos anos 1990 e que isso 

poderia trazer problemas no cumprimento de suas obrigações. 

No geral, houve o entendimento de que, em primeiro lugar, os credores também 

deveriam assumir certa responsabilidade por aquela situação e, ainda, de que era necessária 

uma reestruturação da dívida dos países emergentes. Até então, essa perspectiva não era muito 

comum entre economistas ortodoxos.  No seio da discussão também estavam os prejuízos que 

as crises causavam para credores e devedores e como essas poderiam ocasionar perdas de longo 

prazo e estagnações econômicas, colocando todo o sistema monetário internacional em risco.  

Além disso, reforçaram-se determinados padrões estruturais entendidos como 

necessários para a manutenção da sustentabilidade da dívida, como, por exemplo, a disciplina 

fiscal por meio de ajustes. Desse modo, o que se viu foi uma reafirmação de algumas diretrizes 

que já haviam sido popularizadas no final dos anos 1980 com o Consenso de Washington. 
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Crises da dívida externa na América Latina, costumam ser acompanhadas por crises 

bancárias e cambiais. A crise da dívida externa, no início dos anos 1980, implicou em quase 

uma década de estagnação econômica na América Latina. Para Buchheit e Gulati (2000), há 

também uma tendência dos devedores desmoronarem no enfretamento a uma crise da dívida 

externa. Em 1982, no México, por exemplo, o governo havia esperado todas as suas divisas 

acabarem para anunciar os impactos da crise. Para estes autores, morosidades nas iniciativas 

para a resolução de crises da dívida externa trazem efeitos ainda mais deletérios aos países e 

aos credores. 

No final dos anos 1990, o diagnóstico de economistas ortodoxos foi de que a realidade 

era muito diversa daquela vivida nos anos 1980. Na década de 1980, os empréstimos dos países 

latino-americanos eram predominantemente de natureza contratual, já nos anos 1990, a dívida 

passa a ser securitizada na forma de títulos negociáveis no mercado secundário internacional. 

No entanto, entendia-se que no seio das crises financeiras que levaram à meia década perdida 

(1998 – 2002) não existia apenas uma crise financeira, mas também uma crise da dívida externa 

(BUCHHEIT; GULATI, 2000). 

Entre as obras revisadas para a pesquisa bibliográfica que estabeleceu os pressupostos 

da teoria ortodoxa estão publicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Institute for 

International Economics (IEE) e American Economics Association (AEA) realizadas no 

período de 1998 e 2004. Cabe destacar que, desde 2006, o IEE passou a se chamar Peterson 

Institute for International Economics (PIEE). Tanto o FMI quanto o IEE são sediados em 

Washington D.C., já o AEA é sediado em Nashiveille, no Tennessee. 

Para Stallings (2014), organizações como o IEE e o FMI têm uma tendência em produzir 

análises que se localizam no espectro teórico da ortodoxia econômica, ao passo que para 

Fonseca (2010), a ortodoxia econômica trata-se de um paradigma científico e ideológico com 

determinantes históricos. Essa abordagem teórica é dominante no campo da economia, por isso 

é também denominada mainstream. Albuquerque (2017) considera que, conforme os 

pressupostos ortodoxos, o desenvolvimento ocorre naturalmente desde que o governo interfira 

o mínimo possível na economia e que seja responsável do ponto de vista fiscal. 

Para French-Davis (2002, p. 20), o que se costumou chamar de ortodoxia econômica na 

América Latina se confunde com o neoliberalismo. Essa abordagem teóricas se caracteriza pela 

defesa da: “[...] liberalización de los mercados como el factor catalizador del ahorro, la 

inversión y su productividad”, pois: “La liberalización de los mercados financieros ocupa un 

papel central.”. 
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Stallings (2014, p. 55), analisando a crise da dívida externa de 1982, destaca a 

abordagem dada pela ortodoxia econômica a questões que envolviam a dívida externa latino-

americana: 

 

Uno de los mejores ejemplos del enfoque económico ortodoxo del análisis de la crisis 

de la deuda y de su solución fue William R. Cline, miembro del Instituto de Economía 

Internacional (actualmente, el Instituto Peterson de Economía Internacional) (Cline, 

1984 y 1995). El enfoque de Cline y otros autores similares se basaba en el 

funcionamiento normal de un mercado competitivo e integraba una serie de supuestos 

ocultos. En particular, se suponía que todos los participantes en las negociaciones de 

la deuda eran “iguales”. 

 

 

2.1.1 Ajuste fiscal e a sustentabilidade da dívida 

  

Goldstein (2003) destaca que as crises financeiras que assolaram o mundo no final dos 

anos 1990 e início dos anos 2000 tiveram efeitos marcantes na América Latina, em especial na 

Argentina, no Brasil, Equador e Uruguai. Essas crises tinham como característica comum 

problemas associados a políticas de taxa de câmbio fixo, insolvência, incapacidade de liquidez 

de dívidas, falta de estruturação bancária, taxas de juros elevadas e falta de disciplina fiscal. 

Dessa maneira, a dívida externa dos países latino-americanos teria se caracterizado enquanto 

elemento comum da vulnerabilidade econômica desses países nos momentos de crise.  

As crises latino-americanas do período da meia década perdida foram marcadas pela 

desaceleração econômica, problemas de regimes cambiais e vulnerabilidades de sistemas 

bancários. Tal conjuntura levou muitos países latino-americanos a um estado de insolvência, o 

que fez ligar um sinal de alerta sobre a sustentabilidade de suas dívidas externas. As crises que 

se manifestavam nos países latino-americanos naquele momento não foram apenas crises de 

natureza monetária e bancária, mas também crises da dívida externa (GOLDSTEIN, 2003).  

Uma forma de avaliação da sustentabilidade da dívida se dá pelo cálculo da dívida 

pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Se essa proporção estiver se reduzindo, 

considera-se que a dívida está em condição de sustentabilidade, se, ao contrário, estiver 

aumentando, ela é identificada como caminhando para a insustentabilidade. No que diz respeito 

à dívida externa, para se mensurar sua sustentabilidade, calcula-se seu valor em relação às 

exportações. Isso ocorre para que se faça uma estimativa das proporções de entradas de divisas 

referentes a exportações em relação às obrigações externas, já que estas divisas serão usadas 

para as amortizações e pagamento do serviço da dívida externa (GOLDSTEIN, 2003).  
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Tabela 1- América Latina: Indicadores da dívida em 2001 

País 
Dívida 

Externa/Exportações 

Dívida 

Pública/PIB 

Argentina 500% 52% 

Brasil 380% 63% a 75% 

Equador 300% 70% 

Uruguai 500% 80% 

Fonte: Goldstein (2003, p. 7-8) 

 

Conforme Krueger (2002), as crises da meia década perdida trouxeram uma espécie de 

aprendizado à comunidade financeira sobre como agir em momentos de emergência econômica. 

Porém, ela também entende que somente isso não bastava e que seria preciso realizar medidas 

preventivas relacionadas à sustentabilidade da dívida. Krueger (2002) considera que, para os 

países latino-americanos, seguir a política do Consenso de Washington era condição para a 

manutenção de sua credibilidade e boa classificação de risco no mercado internacional, sendo 

as diretrizes do consenso cruciais para se alcançar bons níveis de sustentabilidade da dívida. 

Estas, por sua vez, teriam sido capazes de garantir uma melhora nos níveis de crescimento 

econômico e teriam gerado a garantia de retornos financeiros reais das aplicações estrangeiras 

realizadas na região, criando um mercado de capital mais eficiente. 

Williamson (2003) explica que o Consenso de Washington foram diretrizes criadas para 

fazer frente à crise da dívida externa que assolou os países da América Latina na década de 

1980. Ele teria sido pensado partindo da ideia de que os países devedores estavam dispostos a 

empreender reformas econômicas, a fim de superarem a crise. Sua publicação se deu alguns 

meses após a divulgação da proposta de reestruturação da dívida dos países emergentes, o Plano 

Brady.  

Por iniciativa das Instituições Financeiras Internacionais (IFI’s), principalmente do 

FMI, o Consenso de Washington passou a se apresentar durante os anos 1990 como 

condicionante necessário para que fossem concedidos apoios financeiros pelas IFI’s. Teve 

como inspiração uma obra escrita por diversos economistas de diferentes países em 1986, cujo 

título é Toward Renewed Economic Growth in Latin America e os autores são Bela Balassa 

(Hungria), Gerardo Bueno (Argentina), Pedro-Paulo Kuczynski (Perú) e Mario Henrique 

Simonsen (Brasil) (WILLIAMSON, 2003). 
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No final da década de 1980, John Williamson convocou uma conferência no Institute of 

Development Studies (IDS), no Reino Unido, para expor a ideia de que os países latino-

americanos estavam mudando suas políticas. Ele batizou este processo como “ajustamento 

latino-americano”. Assim, foi escrito um documento, o qual foi denominado What Washington 

means by policy reform. Naquele momento, Williamson considerava que as políticas 

liberalizantes propostas pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) se tornariam dominantes na região nos próximos anos (WILLIAMSON, 2003). 

Apesar das críticas que o Consenso de Washington passou a sofrer a partir das crises 

latino-americanas dos anos 1990 e 2000, sendo, inclusive, considerado como o responsável por 

elas, Williamson (2004a) considera que essas crises são resultantes de falhas de interpretação. 

Ele aponta que, na realidade, o Consenso foi importante para a implementação do Plano Brady 

e também serviu para retirar os países latino-americanos da crise no início dos anos 2000. 

Para Williamson (2004a), as medidas previstas no Consenso seriam capazes de 

fortalecer a economia da região, retomar o crescimento, reestabelecer pagamentos das 

obrigações da dívida e superar a crise. Ainda segundo Williamson (2004b), crises da dívida em 

que há dinâmica de endividamento instáveis inviabilizam o pagamento das parcelas devidas, 

exemplo que, de acordo com ele, teria ocorrido no Equador, em 1999, e na Argentina, em 2000. 

Consoante Goldstein (2003), a complexidade da dívida latino-americana traz a 

necessidade de medidas de sustentabilidade que vão além das tradicionais. Para ele, as relações 

dívida pública/PIB e dívida externa/exportações não eram suficientes para mensuração da 

sustentabilidade da dívida na região. Isso porque a dívida latino-americana teria maior 

vulnerabilidade do que alguns índices podiam demonstrar, fazendo com que crises de 

endividamento na região pudessem ocorrer a qualquer momento, trazendo a necessidade de 

medidas que identificassem aspectos contingenciais. 

Conforme Goldstein (2003), bons desempenhos de superávit primário levariam à 

retomada do crescimento, sendo determinantes para a superação da crise, já que o crescimento 

econômico é condição fundamental para a sustentabilidade da dívida no médio e longo prazo.  

Na América Latina, quanto maior for o superávit primário, o que impactaria na taxa de 

crescimento e nas taxas de juros, maior será a sustentabilidade da dívida.  

Goldstein (2003) ainda afirma que a taxa de juros praticada para um país será maior 

quanto maior for seu endividamento. A disciplina fiscal seria então um dos principais 

instrumentos de enfrentamento do problema da dívida entre os países da América Latina. 

Williamson (2004b) assevera que, quando os países da região praticaram política fiscal 

prudente, os resultados foram baixa inflação, saldos fiscais robustos, melhora nas transações 
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correntes e redução da proporção dívida pública/PIB e dívida externa/exportações. O uso da 

política fiscal para a redução do nível da dívida, portanto, levaria a juros menores e melhores 

condições de crédito. 

Praticar disciplina fiscal é condição de estabilidade econômica e evita a aplicação do 

imposto inflacionário para Williamson (2004a). Segundo ele, diferentemente do que disseram 

seus críticos, Joseph Stiglitz e Dani Rodrik, déficits ou taxa de inflação não surtiriam efeitos 

positivos sobre a economia latino-americana, já que déficits sucessivos e o uso do imposto 

inflacionário não acarretam apenas em alta inflação, mas também resultam em 

insustentabilidade da dívida. A disciplina fiscal poderia então garantir o pleno emprego, o 

crescimento econômico e o incentivo aos investimentos. Ademais, Baily e Kirkegaard (2004) 

destaca que a consolidação fiscal sustentada é um instrumento defendido pelo FMI para lidar 

com excessos de encargo da dívida, e é baseada em: reduções de gastos; aumento de receitas 

tributárias e privatizações de ativos públicos para a formação de superávits primários. 

Diante dessa lógica, Williamson (2004a) ressalta a importância e a atualidade de 

políticas contidas no Consenso de Washington para a superação das crises referentes às dívidas 

externas latino-americanas. Inclusive, entende equivocada a ideia de que a Argentina entrou em 

crise porque teria seguido o consenso à risca. Para o economista, a Argentina não teria seguido 

duas recomendações importantes ao praticar taxas de câmbio fixas supervalorizadas e ao não 

reduzir os déficits fiscais. Isso teria inviabilizado uma boa relação entre dívida pública/PIB e 

dívida externa/exportações. Considera assim, que, ao contrário do que disseram alguns 

economistas, jornalistas e políticos, as reformas argentinas pautadas em privatizações e 

liberalização comercial e financeira não tiveram qualquer influência sobre a crise. Da mesma 

forma Miller (2002) também questionou se de fato as crises que ocorreram em lugares como 

Turquia e Argentina teriam sido fruto de políticas liberais. 

 Há uma dificuldade muito grande em se medir a dívida do governo e o custo real médio 

da dívida do governo em países emergentes, já que, muitas vezes, as autoridades buscam 

convencer o mercado de que suas dívidas são sustentáveis (WILLIAMSON 2004a). Isso 

implica que as condições necessárias para se cumprir com a sustentabilidade da dívida nem 

sempre serão aquelas que os governos conseguirão entregar ao mercado financeiro. Tais 

situações se somam ao fato de o crescimento econômico, a taxa de juros e o superávit primário 

sozinhos não serem capazes de determinar a sustentabilidade da dívida. Diante da complexidade 

em torno da manutenção da sustentabilidade da dívida latino-americana e da necessidade de se 

fazer escolhas, Williamson (2004b) recomenda para região políticas que pensem menos em 

crescimento econômico de curto prazo, mas que sejam capazes de estruturar a economia. Para 
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isso, destaca, ao lado da posição fiscal sólida, a necessidade de se baixar a dívida externa em 

relação às exportações, reduzir a dívida de curto prazo e ter resultados positivos em conta 

corrente e estoque de reserva em moedas estrangeiras. Para isso, destaca, ao lado da posição 

fiscal sólida, a necessidade de se baixar a dívida externa em relação às exportações, reduzir a 

dívida de curto prazo e ter resultados positivos em conta corrente e estoque de reserva em 

moedas estrangeiras.  

Um mal que deve ser evitado seria o das políticas expansionistas em época de bonança 

(WILLIAMSON, 2004a). Políticas anticíclicas só deveriam ser aplicadas em instantes de 

recessão e com muita cautela. Nos momentos de alta econômica, deve-se reduzir a dívida, para 

que, na próxima recessão, os déficits e o endividamento sejam mais aceitáveis para o sistema 

financeiro. Assim, políticas prudentes deveriam ser priorizadas em detrimento ao crescimento 

de curto prazo (WILLIAMSON, 2004b). 

Outra medida apontada como necessária para a redução de vulnerabilidades e melhora 

da sustentabilidade são políticas relacionadas à nacionalização da dívida externa. Para 

Goldstein (2003), como a maior parte da dívida dos países emergentes é denominada em moeda 

estrangeira, há uma vulnerabilidade de natureza cambial. Essa se daria porque os países não 

podem imprimir dólar ou outra moeda forte e, dessa forma, ficariam dependentes de fluxos de 

capital, receitas de exportação e níveis de valorização da moeda para pagarem as suas 

obrigações. 

De acordo com Goldstein e Turner (2004), a gravidade de uma crise pode aumentar caso 

a dívida esteja denominada em moeda estrangeira. Isso acontece posto que, em países 

emergentes, momentos de crise, normalmente, vêm acompanhados de depreciação cambial. 

Nestas circunstâncias, o que se presencia é um aumento do valor real da dívida. Caso os bancos 

realizem empréstimos em moeda estrangeira e repassem empréstimos a seus clientes em moeda 

nacional, terão prejuízos em momentos de desvalorização cambial. Se repassam empréstimos 

em moeda estrangeira, quem terá prejuízos serão os seus clientes, essa medida pode refletir 

negativamente para o banco e pode torná-lo insolvente (GOLDSTEIN; TURNER 2004). 

Williamson (2004b) recomenda a redução de dívida em moeda estrangeira até o menor 

valor possível. Por isso, sugere aos governos latino-americanos se negarem a realizar 

empréstimos em moeda estrangeira e emitir títulos em moeda local. Além disso, aconselha a 

substituição de dívida em moeda estrangeira pelo endividamento em moeda nacional, como 

forma de reduzir os impactos que problemas cambiais podem causar em relação a essa 

transação. Williamson (2004b) aconselha ainda que se pratique taxas de câmbio semiflexíveis, 
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nem totalmente fixas, nem totalmente livres. Esse tipo de política garantiria maior estabilidade 

cambial, dando mais proteção à dívida em moeda estrangeira que restar. 

Williamson (2004b) defende também um tipo de regulação via supervisão bancária que 

desencoraje a aquisição e a oferta de empréstimos em moeda estrangeira. Nesse contexto, os 

empréstimos estrangeiros realizados por empresas possuem uma complicação e o autor entende 

que seja inviável proibi-los, mas acha importante desestimulá-los. Isso poderia ser feito, por 

exemplo, via política tributária, criando taxas ou alíquotas sobre os pagamentos e recebimentos 

de juros em moeda estrangeira.  

Se o governo adquiriu ou permitiu que o setor privado adquirisse dívida em moeda 

estrangeira, no médio ou no longo prazo, a consequência pode ser a aquisição dessa dívida pelo 

setor público. Tal prática pode levar à redução da confiança pelo mercado. Williamson (2004b) 

destaca que, na América Latina, há uma certa tradição em se transformar a dívida externa 

privada em dívida externa pública. Isso se dá, por exemplo, quando há recapitalização do 

sistema bancário por meio de um aumento da dívida pública. Ocorre, ainda, quando há a 

eminência ou suspeita de uma crise e os credores correm aos bancos em busca de liquidez e o 

governo socorre o sistema bancário temendo possíveis efeitos deletérios sobre o sistema 

financeiro. 

Outra sugestão de Williamson (2004b) para os países latino-americanos no 

enfrentamento da questão da dívida externa, trata-se de aproveitar momentos nos quais 

commodities estão com preços em alta para a criação de um fundo de estabilização econômica. 

Assim, ao invés de se gastar os recursos adquiridos com a venda das commodities, os países 

fariam uma espécie de poupança com reservas estrangeiras.  Alguns países latino-americanos 

têm optado por não realizar ajustes macroeconômicos, aproveitando-se da alta dos preços de 

commodities. Esse seria o caso da Venezuela em relação ao petróleo, segundo o autor. 

 

2.1.2 Mecanismo de reestruturação da dívida externa 

 

O ajuste fiscal e outras políticas que buscavam a sustentabilidade da dívida não foram 

as únicas propostas apresentadas por economistas que se situavam no campo da ortodoxia 

econômica. Alguns deles apresentaram um diagnóstico que apontava a necessidade de 

reestruturação da dívida externa latino-americana. À primeira vista, tais medidas, quando 

comparadas às propostas de ajuste fiscal, pareciam retomar o velho embate dos anos 1980 sobre 

a natureza da crise ser de liquidez ou de insustentabilidade. No entanto, o que marcará de forma 

determinante a diferença entre aquela época e o início dos anos 2000 será o entendimento de 



55 

 

que tanto as políticas de ajuste inspiradas no Consenso de Washington quanto as propostas de 

reestruturação da dívida externa deveriam caminhar juntas e não se antagonizar. Essa mudança 

se deu partindo da ideia de que apresentavam complementariedade e de que uma não poderia 

ocorrer sem a outra. 

Na época, houve um certo consenso sobre a necessidade de ampliar a transparência das 

contas públicas, flexibilizar as taxas de câmbio e praticar políticas fiscais responsáveis. 

Inclusive, alguns países atrelados ao Consenso de Washington já praticavam essas 

recomendações mediante acordos firmados com o FMI. O que ocorria é que, mesmo com 

medidas que buscassem a sustentabilidade da dívida, as crises eram entendidas como 

inevitáveis e passou-se, portanto, a tratar da necessidade de um mecanismo de reestruturação 

da dívida externa. 

Para Herman (2003), todo processo de reestruturação da dívida tanto assume que o 

devedor não é capaz de arcar com as obrigações de sua dívida, quanto também quer salvar esse 

devedor, para que, no futuro, ele encontre-se em uma situação mais adequada e possa 

reestabelecer os pagamentos sem precisar de ajuda. Tradicionalmente, as dívidas externas 

contratuais com credores oficiais são negociadas e reestruturadas no Clube de Paris, já as 

dívidas com bancos comerciais são tratadas no Clube de Londres. Diante disso, entendeu-se 

que não havia um espaço oficial para a reestruturação de dívidas na forma de títulos 

internacionais. 

Eichengreen (2003) considera que a fala que a economista Anne Krueger fez no 

National Economics Club (NEC), em 2001, foi um divisor de águas para as discussões acerca 

da dívida externa latino-americana. Anne Krueger, que era considerada a economista número 2 

(dois) do FMI em grau de importância na época, fez uma colocação que não era muito comum 

aos IFI’s até então. Em seu discurso, ela disse que os tradicionais resgastes financeiros cedidos 

pelo FMI aos países emergentes em momentos de dificuldades não eram suficientes para retirá-

los da crise e propôs que seria necessária uma atuação conjunta dos IFI´s, dos credores e da 

comunidade internacional para solucionar, de forma ordenada, certos problemas dos países 

devedores (KRUEGER, 2002). 

Por ter partido de Anne Krueger, a opinião causou muito espanto naquele momento e 

não tardou para que se iniciasse um conjunto de discussões sobre a viabilidade ou não da criação 

de um mecanismo de reestruturação da dívida externa dos países emergentes. Caso se 

concordasse sobre a necessidade de um mecanismo permanente de reestruturação, outra 

discussão que surgiu era sobre quais características ele deveria ter. As discussões que se deram, 
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entre o início e meados dos anos 2000, ficaram conhecidas como “debate de arquitetura”. 

(EICHENGREEN, 2003) 

Einchengreen (2003) destaca que as propostas de mudança não estavam dissociadas de 

acontecimentos que ocorriam na realidade econômica. Se as propostas estavam sendo 

apresentadas naquele momento, é porque a economia latino-americana sofria efeitos de crises 

financeiras internacionais e estava sob alguns riscos. Entre o final dos anos 1990 e início dos 

anos 2000, os países emergentes haviam presenciado uma queda em seus fluxos de capital 

estrangeiro. Segundo Einchengreen (2003, p. 75): “Medium- to long-term net nonbank lending 

to emerging markets (primarily bond flows) declined even more precipitously from a peak of 

$88 billion in 1997 to $12 billion in 2002.”. 

Eincheengren (2003) avalia que a queda nos fluxos de capital dos países emergentes foi 

reflexo direto da sucessão de crises financeiras que ocorreram entre meados dos anos 1990 e 

início dos anos 2000: México (1994); Leste Asiático (1997); Rússia (1998) e Argentina (2001). 

A fim de superar os efeitos da crise, acadêmicos e profissionais ligados ao mercado financeiro 

passaram a reivindicar que esses países tivessem um fortalecimento macroeconômico, um 

aprimoramento da supervisão e uma regulamentação de seus sistemas financeiros. 

Crises relacionadas à dívida na América Latina costumam ser acompanhadas de 

instabilidades políticas, econômicas e sociais. A crise da dívida externa dos anos 1980 levou a 

quase uma década de estagnação econômica e foi seguida de insurreições sociais e mudanças 

de regime político. Para Bucheeit e Gulati (2000), foi necessário um tempo adicional para 

negociação até o início do lançamento do plano Brady, o que gerou certa morosidade para 

solucionar a crise. (BUCHHEIT; GULATI, 2000) 

Para Goldstein (2003), a fim de evitar um aprofundamento dos problemas e gerar mais 

eficiência, seria válida a existência de um mecanismo que permitisse uma reestruturação da 

dívida em momentos de crise. Esse mecanismo funcionaria com a cooperação do FMI, a quem 

caberia supervisionar os países emergentes, adotar medidas mais rígidas que garantissem a 

sustentabilidade de suas dívidas e aliviar custos de ajustes em caso de necessidade de 

reestruturação. 

Para Ghosal e Miller (2003), o maior exemplo da urgência da necessidade de um 

mecanismo para a reestruturação da dívida externa latino-americana foi o caso da Argentina. 

Até o ano 2000, com uma política de câmbio fixo, o país manteve o valor de sua moeda, o peso 

argentino, equiparado ao dólar. No entanto, em 2001, com o aprofundamento da crise, o 

governo flexibilizou suas taxas cambiais e passou a serem necessários três pesos para se adquirir 

um dólar. Em um contexto no qual parte muito significativa de suas obrigações eram 



57 

 

denominadas em dólar, a Argentina ficou impossibilitada de cumprir com os seus 

compromissos, resultando no default de sua dívida externa. 

Ao assumir como vice-diretora do FMI, Anne Krueger teria acompanhado o 

aprofundamento da crise argentina e, de forma inédita, começou a falar cada vez mais sobre a 

necessidade da criação de um mecanismo de reestruturação da dívida externa dos países 

emergentes. Krueger (2002) tratou sobre a necessidade da construção de um mecanismo 

semelhante ao Bankruptcy Code (Título 11 do U.S. Code). A exemplo da lei que cuida de 

questões de falência nos EUA, ela vislumbrava um novo modelo de governança de crises da 

dívida, baseado em um conjunto de artigos normativos e em um tribunal internacional 

(GHOSAL; MILLER, 2003). 

Não tardou para que muitos credores privados se manifestassem de forma contrária a 

essas ideias, pois consideravam a necessidade do cumprimento dos termos do contrato na forma 

como foram originalmente firmados. Os credores partiam do pressuposto de que, em situações 

de crise, o FMI resgataria os países devedores por meio de empréstimos e que essa era a forma 

mais adequada de se gerenciar o cumprimento do pagamento da dívida. Ghosal e Miller (2003) 

compararam esses credores à Shylock, personagem da obra literária “O Mercador de Veneza”, 

de William Shakespeare. Shylock era aquele que queria que os termos do contrato da dívida do 

mercador Antonio fossem cumpridos a qualquer custo. 

Krueger (2002) afirma que para enfrentar o problema da dívida externa latino-americana 

seria necessário ir além de métodos de resgate já praticados pelo FMI. Conforme Buchheit e 

Gulati (2000), caso a crise da dívida se tornasse inevitável, uma saída seria tentar medidas que 

levassem ao seu alívio. O caso mais bem sucedido e conhecido foi o Plano Brady no qual 

valores foram reduzidos e prazos de pagamento foram ampliados, o que também era visto como 

uma medida arriscada e sujeita a juízos de valor das partes envolvidas. 

 

2.1.2.1 A proteção contra o peso morto e o risco moral 

 

Gelpern e Seltser (2003) consideram que a composição da dívida e a forma como se dá 

o processo de renegociação em casos de dificuldades financeiras dos devedores é um tema 

central da discussão política. Isso porque o FMI passou a dar maior importância aos credores 

privados em processos de negociação a partir do Relatório Rey do G-10, segundo o qual esses 

credores passaram ser vistos como agentes ativos no processo de negociação. Outro fator está 

relacionado a experiências de reestruturação que levaram a inadimplências e litígios e 
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levantaram um forte debate sobre a necessidade de ações coordenadas de reestruturação da 

dívida. 

Segundo Eichengreen (2003), as principais razões que levaram à discussão sobre a 

reestruturação da dívida foram as perdas de peso morto e o risco moral. O debate acerca da 

reestruturação da dívida se deu em torno de se gerar um modelo de governança mais eficiente, 

ordenado e previsível, para ser posto em prática sempre que houvesse crises ou a eminência de 

crises ou quando os países devedores se apresentassem em uma situação de insustentabilidade. 

Sobre as perdas de peso morto, Einchengreen (2003) considera que ineficiências na 

resolução de crises impõem perdas tanto a credores quanto a devedores. Essas podem se dar, 

por exemplo, por problemas de negociação. A dissidência de um acordo por parte de um credor 

que pretende condições mais favoráveis para si, por exemplo, pode ocasionar atrasos nas 

negociações. Impasses podem levar a crises que resultam em perdas para credores e devedores, 

os primeiros têm prejuízos relacionados à suspensão do recebimento de juros e os segundos aos 

riscos de não conseguirem novos empréstimos. Os devedores ainda correm o risco de ter 

problemas em suas taxas de câmbio e em seus sistemas bancário e financeiro. A consequência 

mais imediata de um quadro como esse para os países devedores é a recessão econômica. 

Por isso, Einchengreen (2003) defende a necessidade de reestruturação rápida da dívida 

de países que se encontram em um quadro de insustentabilidade. De acordo com ele, esse 

processo deve se dar com a concordância dos credores. Para tanto, seriam necessários 

mecanismos de informação e coordenação eficientes. Para o autor, exemplos de reestruturações 

da dívida que preveem redução no valor do débito e aumento nos prazos de pagamento com a 

aceitação da grande maioria dos credores seriam casos de sucesso a serem seguidos. O resultado 

para os países que adotam essa prática costuma ser a melhoria no fluxo de recursos financeiros 

externos e o retorno ao aos mercados internacionais. 

Os investidores costumam não aceitar a inadimplência. Assim, a reforma viria com o 

intuito de reduzir os riscos morais. As garantias de resgates dadas pelo FMI seriam motivadoras 

de aceitação de riscos pelos investidores, por isso a reestruturação deveria se antepor à 

necessidade de organização dos critérios de resgate. Na realidade, não há um entendimento 

consensual e nem a literatura mais quantitativa consegue concluir se as garantias do FMI são 

capazes de gerar ou não risco moral. Uma questão que se coloca é: se os defaults não eram algo 

recente, então por que se chamou a atenção para a reestruturação somente naquele momento? 

Einchegreen (2003) acredita que isso se deu, uma vez que as crises que eclodiram, desde a Crise 

Tequila (1994), tinham um importante componente de problema de informação e ação coletiva. 
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Krueger (2002) considera que o perfil dos credores de países emergentes mudou muito 

desde o fim da crise dos anos 1980. Naquela ocasião, conforme as fontes da autora, 66% da 

dívida externa latino-americana era proveniente de credores oficiais. O restante da dívida 

resultava de credores privados e, a maior parte, era advinda de menos de vinte bancos 

comerciais. 

O Plano Brady transformou créditos bancários em instrumentos securitizados, os Brady 

Bonds, e criou um mercado de títulos da dívida dos países em desenvolvimento. Isso fez com 

que aproximadamente 60% dos empréstimos da dívida externa de países latino-americanos se 

transformassem em obrigações negociáveis. Com a securitização da dívida, os antigos 

sindicatos de bancos foram substituídos por numerosos e heterogêneos detentores de títulos, 

trazendo dificuldades aos processos de negociação em meio a crises (KRUEGER, 2002). 

Essa lógica fez com que caíssem as cláusulas de compartilhamento que serviam para 

desestimular litígios oportunistas e também reduziu o poder regulatório e de pressão que o 

governo dos EUA exercia nos anos 1980 para que os credores chegassem a um acordo de 

negociação. Conforme Eichengreen (2003), a crise da dívida externa dos anos 1990 apresentava 

configuração distinta da crise da dívida externa dos anos 1980, sua marca diferencial mais 

importante eram os componentes de problema de informação e ação coletiva inseridos pelos 

mercados financeiros internacionais. 

Mussa (2002) afirma que uma evidência disso é que, após a crise Argentina de 2001, o 

FMI e os governos que eram seus credores dispenderam US$ 3 bilhões com o objetivo de 

melhorar o perfil da dívida argentina. No entanto, frente a uma imensidão de credores e ações, 

ninguém sabia ao certo como realizar essa tarefa. Os empréstimos de salvamento dos 

organismos internacionais têm resultados incertos no que diz respeito a comportamentos 

oportunistas de credores, mas, ainda assim, são utilizados enquanto medida que busca evitar 

catástrofes maiores. 

As discussões sobre opções ou não de reformas tratavam das seguintes possibilidades: 

1) manutenção do status quo; 2) promoção de contratos de dívida mais completos e eficientes; 

3) promoção de mudanças estatutárias no âmbito do FMI com um sistema internacional de 

falências; 4) criação de um sistema de falência completo com um tribunal internacional de 

falências. 
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2.1.2.2 Modelos de organização para reestruturação da dívida dos países emergentes 

 

Krueger (2002) pondera que a falta de tribunais oficiais e de um sistema normativo e 

judicial próprio para efetivação de direitos faz com que a garantia de credores estrangeiros seja 

assegurada por mecanismos de qualidade dos créditos. Com isso, os países vivem sob o risco 

de não conseguir adquirir novos empréstimos, caso não cumpram com suas obrigações. 

As condicionantes em torno da dívida externa são bastante complexas e dependem de 

diversas variáveis externas, como os preços de produtos de exportação no mercado 

internacional e os fluxos de capital. Oscilações nos preços das commoditties podem impactar 

diretamente na estrutura da dívida externa e trazer dificuldades para o seu pagamento. Nesses 

casos, Krueger (2002) entende que deve ser considerada a possibilidade de reescalonamento 

temporal do pagamento da dívida mantendo ou não os valores líquidos da dívida. 

Krueger (2002) considera que, em casos de insustentabilidade da dívida externa de um 

país, a reestruturação deve ser considerada como uma possibilidade. Essa medida deve ocorrer 

com o intuito de garantir a retomada do crescimento econômico e reestabelecer o cumprimento 

das obrigações. Nesse sentido, a crise da dívida externa dos anos 1980 teria gerado um 

importante aprendizado, isto é, a compreensão de que, em alguns casos, a crise da dívida que 

se instala é tão grave que apenas os esforços dos devedores não são suficientes para a resolução 

do problema. Na época da crise da dívida externa da década de 1980, medidas de ajuste eram 

tomadas e recomendadas pelos IFI´s, a partir do diagnóstico de que o problema dos países 

devedores era de liquidez e não de solvência (KRUEGER, 2002). 

Após a crise dos anos 1980, o crescimento econômico dos países e a retomada da 

sustentabilidade dessa dívida só foram possíveis com a reestruturação proposta pelo Plano 

Brady. Cabe destacar que o Plano Brady representou também uma redução nos valores da 

dívida atrelada ao compromisso dos países em praticarem políticas de reformas econômicas 

estruturais baseadas no Consenso de Washington. Entre o início e meados da década de 1990, 

o perfil da dívida externa latino- americana mudou, pois a base de credores privados dilui-se 

entre um maior número de bancos e detentores de títulos. Nesse sentido, Krueger (2002) propõe 

que os credores privados passam a corresponder a dois terços da dívida externa latino-

americana. 

Com o novo perfil da dívida externa, marcada por inúmeros credores, tornou-se muito 

mais difícil a proposição de ações coletivas e aumentou a possibilidade de recusa em relação a 

propostas de reestruturação da dívida. A esperança na recuperação dos créditos, conforme as 

condições contratuais, poderia orientar alguns credores a querer manter as condições originais 
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enquanto os pagamentos ainda estivessem ocorrendo. Caso essa expectativa dos credores não 

se concretizasse e ocorresse um default, a chance de uma ação coletiva seria maior, porém, 

nessa circunstância extrema, a inadimplência traria prejuízos, tanto para os credores, quanto 

para os devedores (KRUEGER, 2002). 

O ideal é que se realize uma negociação que não afete os direitos dos credores e que 

traga maior flexibilidade aos devedores assim que o risco de default é identificado e antes que 

ele aconteça. Assim, estariam garantidas melhores condições a ambos os lados e também ao 

sistema monetário internacional. Krueger (2002) justifica que sua opinião advém de um 

consenso da comunidade internacional, que teria assimilado que a reestruturação da dívida 

externa insustentável é um mecanismo para a resolução de crises financeiras. O consenso se 

encontra na ideia de que a reestruturação da dívida externa de um país, que se tornou 

insustentável, ocasionará maior eficiência, ordenamento e previsibilidade, evitando prejuízos a 

todos. 

Muito se questionou sobre os impactos dessas reformas no fluxo de recursos financeiros 

externos para países emergentes. Sobre isso, Krueger (2002) acredita que tal estrutura daria 

maior previsibilidade em relação a riscos, gerando incentivos para que os credores realizassem 

melhores avaliações. As reformas teriam como vantagem a redução de perdas, aumentando os 

retornos potenciais dos fluxos de capital. 

A partir das declarações de Anne Krueger, economistas passaram a travar uma disputa 

sobre o tipo de mecanismo de reestruturação da dívida externa que deveria prevalecer. No 

centro do debate, estava colocado se o mecanismo deveria funcionar através de particulares ou 

por meio de uma intervenção oficial do FMI. Também emerge a crítica por parte daqueles que 

acreditam que uma intervenção do FMI seria uma ação centralizada que traria disfunções na 

eficiência de mercado dos títulos da dívida dos países emergentes enquanto classe de ativos. 

Adiantando-se às disputas entre a forma de organização de possíveis reestruturações, 

Kruger (2002) apresenta duas possibilidades que entende serem viáveis. A primeira delas 

baseia-se no uso de cláusulas de ações coletivas (CAC’s) e a segunda trata da constituição de 

uma estrutura legal e estatutária centrada no FMI e que estabeleça limites e possibilidades de 

reestruturação da dívida.  

 

2.1.2.2.1 A abordagem contratual 

 

Para Eichengreen (2003) contratos e títulos da dívida externa seriam naturalmente 

incompletos, pois faltaria neles tratar de questões relacionadas à inadimplência, prever um 
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centro de comunicação, estabelecer restrições de litígios e regular condições de votação 

majoritária para mudanças nas formas de pagamento. Essa falta de regras contratuais 

dificultaria a coordenação entre os credores e tornaria a reestruturação da dívida onerosa e de 

difícil operacionalização. Assim, uma forma de se fazer a reestruturação da dívida seria por 

meio da criação de contratos mais completos. 

Por uma tradição que vem do século XIX, os títulos soberanos emitidos em Londres 

possuíam cláusulas de ação coletiva, que estabelecem um sistema de representação coletiva e 

de reestruturação majoritária. Os títulos londrinos preveem um fórum representativo enquanto 

espaço no qual credores trocam informações por meio de reuniões, além disso preveem a figura 

de um agente fiscal como representante dos emissores de títulos e responsável por prestar contas 

aos detentores sobre o pagamento de juros e amortizações. Esses contratos tratam também da 

quantidade de votos necessária para se levar a cabo um processo de reestruturação da dívida 

(EICHENGREEN, 2003). 

No contexto de crise, aproximadamente 70% dos títulos havia sido emitidos conforme 

a legislação estadunidense ou alemã e, portanto, não previam as cláusulas de origem britânicas. 

Na época, essas cláusulas eram praticadas também por Japão e Luxemburgo. As cláusulas são 

apresentadas por Eichengreen (2003) como uma solução de mercado e têm origem no contexto 

de aumento de emissões de ações por corporações industriais e ferroviárias inglesas na década 

de 1870. Nos EUA, os litígios, envolvendo pagamento da dívida externa dos países emergentes, 

eram submetidos a tribunais. Os títulos emitidos nos EUA, no geral, utilizavam regras referentes 

a corporações privadas e em caso de litígio aplicavam normas previstas na Lei de Falência. 

A adoção das cláusulas passou por certas dificuldades que, muitas vezes, complicaram 

a sua implementação. Entre elas, estavam as incertezas dos credores em relação a uma 

reestruturação incentivar novas reestruturações, os potenciais problemas de coordenação e a 

resistência dos credores a mudanças. A reestruturação poderia levar credores a se afastarem 

desse tipo de títulos. Outro problema seria a busca incessante de políticos pela redução de custos 

de curto prazo sem pensar nas consequências futuras de suas medidas. Ainda assim, em 2003, 

haviam diversos exemplos de acréscimo de cláusulas coletivas nos títulos em países como 

Espanha, México e Suécia. Essas experiências foram importantes para que o mercado conferisse 

credibilidade a esse tipo de medida. Esses exemplos também ajudaram a desenvolver certa 

experiência e confiança nos instrumentos contratuais (EICHENGREEN, 2003). 

Apesar de ser uma defensora do modelo estatutário, para Krueger (2002), as CAC’s 

deveriam ser incluídas nos títulos individuais, obrigando todos os detentores de títulos a 

aceitarem a reestruturação quando as mudanças fossem aprovadas pela maioria. Isso faria com 
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que o modelo de títulos inglês fosse replicado e evitaria conflitos em circunstâncias nas quais a 

reestruturação da dívida fosse inevitável. Consoante a ele, essas medidas trariam maior 

eficiência ao processo de negociação. 

 

2.1.2.2.2 A abordagem estatutária 

 

A segunda proposta trata do uso de um mecanismo institucional de restruturação da 

dívida soberana, em inglês, Sovereign Debt Restruturing Mecanism (SDRM), pela via 

estatutária, ou seja, incluindo emendas com novas normas no estatuto do FMI. Enquanto os 

CAC’s iriam por uma via mais diluída, entre os titulares de crédito, o SDRM caminharia pela 

intervenção do FMI de maneira mais centralizada. 

Krueger (2002) pondera que o modelo ideal para viabilizar a organização de 

reestruturações de dívida seria um marco legal estatutário que abarcaria todos os países 

membros do FMI. Essa estrutura se assemelharia ao capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA. 

O modelo mais estruturado seria o SDRM elaborado por Krueger (2002) que apresenta uma 

abordagem judicial. A legislação que serviria como base para tal mecanismo seria o Acordo 

Constitutivo do FMI e, quando necessário, se iniciaria um processo judicial por meio de uma 

ação coletiva. 

Em situações de litígio, as pré-condições para o início de processos seriam: vontade da 

maioria absoluta dos credores; prioridades e garantia de proteção aos credores; voto da maioria 

dos credores para aceitar processo de reestruturação e um fórum de resolução de disputas para 

receber as reinvindicações; garantia da integridade de votação e julgamento das disputas 

(KRUEGER, 2002) 

Krueger (2002) defende que o SDRM só deveria abarcar situações de dívidas 

insustentáveis, tendo o cuidado de não estimular comportamentos que levem à inadimplência. 

As medidas que serão tomadas seguindo esse modelo devem se limitar à resolução de problemas 

que envolvam ações coletivas dos credores e devem ser usadas, preferencialmente, antes da 

ocorrência de casos de inadimplência. O modelo de SDRM pensado por Krueger (2002) prevê 

o máximo de transparência da situação financeira dos devedores e participação dos credores no 

processo de reestruturação por meio de comitês credores. 

Krueger (2002) propôs a inclusão de uma emenda ao Acordo Constitutivo do FMI, a 

qual vincularia todos os países membros do fundo ao SDRM, evitando problemas caso 

houvessem tratamentos distintos dados ao assunto por tratados internacionais posteriores. Além 

disso, ela também propõe a criação de um órgão independente ao fundo que deve ser 
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responsável por registrar reclamações e resolver disputas. Esse órgão seria uma espécie de 

tribunal que poderia se chamar Sovereign Debt Dispute Resolution Forum (SDDRF). 

Herman (2003) considera que, em casos de litígio, o ideal é que, nem o FMI e nem o 

país devedor figurem como juízes. O ideal é que haja um mediador independente na condição 

de facilitador, o qual, preferencialmente, deve ser escolhido dentre uma lista de indivíduos 

reconhecidos por sua probidade e experiência, desde comprovada sua independência. Ademais, 

entende ser necessário criar, em paralelo, instrumentos de mediação de conflitos. 

Para Ghosal e Miller (2003), a proposta de Anne Krueger demonstrava que as pretensões 

do FMI passaram a se dar no sentido da construção de um marco legal e organizacional que 

viabilizasse a reestruturação da dívida externa e não do resgate dos países devedores. Essa 

proposta ficou conhecida como Plano Krueger. Neste contexto, cogitou-se uma proposta 

alternativa de se criar um novo fórum de negociação, o qual receberia o nome de New York 

Club (NYC). Nesse modelo de governança da dívida, as atuações conjuntas do FMI com o NYC 

dariam sustentação para o SDRM. A essência do NYC seria encorajar os credores para que 

participassem do processo de resolução de crises da dívida. 

Herman (2003) afirma que, por mais que as propostas de reforma estatutárias do FMI 

para a viabilização de reestruturações da dívida em casos de insolvência não tenham alcançado 

tanto sucesso, mudanças passaram a se desenrolar desde que a primeira proposta de SRDM foi 

feita, a começar pela inserção de cláusulas contratuais nos títulos. Ainda, o FMI também teria 

enrijecido os critérios de mensuração da sustentabilidade da dívida. 

 

2.1.2.2.3 Manutenção das condições contratuais e o exit consents 

 

Gelpern e Seltser (2003) problematizam as propostas e experiências de reestruturação 

da dívida externa e consideram que a discussão entre reformas contratuais ou estatutárias que 

ocorreram em nível local ou internacional são insuficientes. Conforme Gelpern e Seltser (2003), 

experiências de default ou reestruturações foram desastrosas, pois aumenta a dívida do país e 

ainda gera um sistema complexo de pagamentos e compensações em ações judiciais por todo o 

mundo. Aos Estados, caberia serem confiáveis para terem acesso a financiamentos. Assim, 

deve-se alcançar um equilíbrio entre a soberania dos países e os compromissos firmados. Para 

os autores tentar replicar os mecanismos da quitação definitiva da dívida é algo muito mais 

difícil que encontrar fontes de financiamento provisórios. 

Gelpern e Seltser (2003) consideram que é falsa a possibilidade de igualdade sobre as 

reivindicações dos países, já que esta concepção nunca será igual para cada um deles. Não há 
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definições exatas do que seja igualdade e cada país estabelece critérios próprios do que entende 

como tal. Entretanto, os países sentem-se prejudicados sempre que um tratamento específico é 

dispensado a determinados países em detrimento de outros. Há quem considere a importância 

de esquecer o passado com o fim de não ter sentimento de injustiça. O fato do regime de 

negociação das dívidas ser tão fragmentado gera então visões concorrentes sobre igualdade e 

desigualdade. 

A quebra repentina de regras acaba por anular a confiança no sistema, mesmo levando 

em consideração que a confiança já é naturalmente baixa na temática de dívida externa. 

Portanto, Gelpern e Seltser (2003) defendem a mudança de práticas e normas de forma 

duradoura, a prestação de contas e o equilíbrio entre soberania e compromisso. Para Buchheit 

e Gulati (2000), o problema da dívida externa não pode se tornar um problema do setor 

bancário. Os autores sustentam que as crises de dívida externa podem envolver ou não perigos 

de instabilidade no setor bancário dos países credores. No primeiro caso, elas se tornam muito 

mais difíceis de serem solucionadas e mais perigosas, havendo, portanto, um risco de os bancos 

criarem uma ficção contábil com a finalidade de gerar uma situação virtual de recebimento. 

No período entre o início da crise da dívida externa e o advento do Plano Brady, os 

bancos credores acumularam reservas contra perdas de empréstimos. Assim, caso os 

empréstimos fossem realizados com instituições financeiras e bancos comerciais, qualquer 

proposta de reestruturação levaria em conta os problemas que podem ser causados a essas 

instituições (BUCHHEIT e GULATI, 2000). Buchheit e Gulati (2000) recomendam que se 

tenha tratamento imparcial com os credores em processos de reestruturação, por mais difícil 

que isso seja. Os credores comerciais foram emprestadores preferenciais históricos, bancos 

comerciais são emprestadores de última instância e credores bilaterais têm mecanismos 

geopolíticos. O tratamento diferencial do devedor a algum credor passa a ser visto então como 

um perigo. Caso o devedor faça escolhas de tratamento favorável a determinados credores, sem 

que haja justificativa, pode ocorrer o sentimento de injustiça por parte de outros credores e 

também consequências prejudiciais aos devedores. 

Neste contexto, Buchheit e Gulati (2000) trazem a possibilidade de utilização do 

mecanismo de exit consents, como uma forma de viabilizar a governança da dívida sem causar 

prejuízos ou gerar diferença de tratamento entre os credores. O exit consents apresenta-se como 

uma alternativa na medida em que parte significativa da dívida externa de países emergentes é 

feita na forma de títulos regidos pela lei do Estado de Nova York, o que impõe diversas 

restrições para alterações dos títulos.  
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De acordo com Buchheit e Gulati (2000), o modelo do exit consents baseia-se em uma 

alternativa menos radical e que pode ser aplicada com maior facilidade que outros tipos de 

reestruturação, com base em uma forma de obter um acordo de reestruturação quando os títulos 

não dependem de unanimidade para a alteração de algumas de suas cláusulas, sendo capaz de 

forçar credores resistentes à realização da troca. Os títulos podem se tornar menos atrativos por 

meio da mudança de determinadas cláusulas dos títulos com o consentimento da maioria dos 

credores, viabilizando a reestruturação, já que novos títulos, os quais são oferecidos em troca 

dos títulos antigos que tiveram algumas de suas cláusulas alteradas, forçam a minoria a preferir 

realizar a troca ao invés de ficar com títulos de pior qualidade. Este instrumento é tido como 

capaz de viabilizar situações nas quais a maioria dos credores concorda com a reestruturação 

da dívida, mas encontra resistência de uma minoria. 

 

 2.1.3 Complementariedade entre as reformas contratual e estatutária 

 

Apesar de sair claramente em defesa do SDRM, Kruger (2002) argumenta que o sistema 

de CAC’s deve ser utilizado de forma complementar a ele. A ideia de complementariedade 

entre os CAC’s e o modelo de SDRM vai surgir nos discursos de diversos analistas de modelo 

de governança da reestruturação da dívida. Muitos dos que defendem um ou outro de forma 

mais assídua verão a possibilidade de essas duas medidas se complementarem como forma de 

obter maior eficiência quando a reestruturação se mostrar necessária. 

Consoante Miller (2002), Anne Krueger teria proposto uma mudança substancial ao 

assumir, pela primeira vez, a necessidade de os credores privados compartilharem parte da 

responsabilidade sobre dívidas insustentáveis com devedores. O caso da Argentina em 2001 

teria sido exemplar sobre o que poderia suceder em diversos outros países, caso medidas não 

fossem tomadas. Por isso, o SDRM foi apresentado como uma importante alternativa. 

O IIE organizou um seminário para tratar do tema em abril de 2002. Na ocasião, 

participaram Anne Kruger, que defendia reformas tidas como radicais, no caso o SDRM, Barry 

Eichengreen, que defendia reformas tidas como moderadas, no caso o CAC’s, e pessoas ligadas 

ao mercado financeiro, as quais não defendiam nenhuma reforma e sim o uso de mecanismos 

convencionais de mercado e a preferência pelo cumprimento dos contratos ou do exit consents. 

Propostas de reduzir o papel desempenhado pelo FMI e passar atribuições referentes a 

tomadas de decisão para os credores particulares poderiam ser de difícil aprovação, pois o 

governos dos EUA, que tem poder de veto sobre esse assunto, poderia ficar em suspense sobre 

sua posição em relação às propostas, uma vez que elas representam também uma perda de sua 
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hegemonia no sistema monetário internacional. Miller (2002) destaca os estilos londrino e 

estadunidense de dissuadir problemas relacionados à dívida no século XIX; enquanto o primeiro 

opta por credores organizados, o segundo opta pelo Tribunal de Nova York. Por um lado, 

Londres desenvolveu cláusulas de ação coletiva, nas quais 75% dos credores em reunião 

poderiam alterar qualquer aspecto dos títulos; por outro, Nova York preferiu um sistema no 

qual havia estatutos de instrumentos negociáveis e em que os conflitos passaram a ser resolvidos 

em tribunais. 

Durante o seminário do IEE, o então subsecretário do Tesouro, John Taylor, defendeu 

uma reorientação da dívida conforme os pressupostos de organização do próprio mercado. Para 

isso, ele destacou a necessidade de um sistema stick and carrot, ou seja, de recompensas e 

exigências que, quando não cumpridas, geram punições. Utilizava para tal argumento o fato de 

serem necessárias determinadas ações que previnam contra o risco moral dos devedores 

(MILLER, 2002). 

Durante este seminário, tal quadro fazia com que o FMI, na figura de Krueger, 

defendesse mudanças estatutárias e que o Tesouro dos EUA, na figura de Taylor, defendesse 

mudanças nos contratos. Miller (2002) entendia que as duas posições não deviam ser 

contraditórias, enxergando uma complementariedade potencial entre elas. Para Kruger (2002), 

seria viável a defesa dos direitos e dos ativos dos credores, desde que se promovesse uma 

condição ordenada de reestruturação da dívida dos países insustentáveis, com definições claras 

dos papeis dos devedores, dos credores e da comunidade internacional (IFI’s e estados 

soberanos). 

Do ponto de vista das produções teóricas em torno destas duas possibilidades, enquanto 

Barry Eichengreen, Richard Portes, John Taylor defendiam a adoção de cláusulas de ação 

coletiva, Jeffrey Sachs, Steve Schwarcz e Anne Krueger defendiam a instauração de um 

Tribunal com procedimentos similares à do Lei de Falência dos EUA (capítulo 11). A Lei de 

falência dos EUA prevê: 1) proibições para evitar que o credor tente correr contra a execução 

do patrimônio do devedor individualmente e de forma desorganizada; 2) meios para que os 

credores que viabilizarem novos empréstimos tenham status de credores preferenciais; 3) 

reunião e votação dos credores; 4) estabelecimento de planos concretos de renegociação. 

Miller (2002) defende que, após a crise da dívida da América Latina, em 1980, e dos 

encaminhamentos para a sua solução, sobretudo no que diz respeito ao Plano Brady, os 

mercados emergentes passaram a ter acesso aos mercados internacionais de capital. Em um 

primeiro instante, o capital fluía dos países desenvolvidos e credores para os países emergentes 

e devedores, garantindo a esses últimos um crescimento econômico satisfatório e dando a 
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impressão do surgimento de um novo mundo, o qual seria marcado pela liberdade de fluxos 

financeiros externos e de eminente prosperidade econômica. No entanto, as sucessivas crises 

financeiras que tiveram início com a Crise Tequila, em 1994, no México, dificultaram esse 

processo. Essas crises teriam desestimulado os fluxos financeiros externos e prejudicado a 

economia dos países emergentes. A partir delas, passou-se a falar em reformas e, um elemento 

fundamental para a compreensão do contexto, é que, naquelas circunstâncias, uma parcela 

considerável das dívidas dos países emergentes era em dólar. 

O Tesouro dos EUA defendia, naquele momento, a auto-organização dos credores 

baseada em exemplos históricos de inclusão de cláusulas de ação coletiva nos títulos e 

contratos. O mercado de capitais de Londres, no século XIX, já havia realizado essa prática e, 

na época, as falhas de coordenação levaram à liquidação de muitas empresas. O Relatório Rey 

do G-10 sugeriu que essas cláusulas de ações coletivas fossem acompanhadas por políticas de 

resgate do FMI aos devedores em caso de atrasos no pagamento (MILLER, 2002). 

Com Krueger (2002), o FMI defende que tais eventualidades devam ser tratadas por um 

estatuto. Krueger considera que o estatuto do FMI deveria ser alterado de modo a permitir que 

a maioria absoluta dos credores fizessem a reestruturação sob a supervisão e o arbítrio do FMI 

ou de outro órgão. Como os EUA tem 17% dos votos no FMI e as alterações no estatuto 

demandam a votação de maioria qualificada, no caso, 85% dos acionistas, fica evidente que o 

país forçaria para que a votação ocorresse conforme a sua vontade. Esse quadro refletiu, na 

época, um certo impasse entre o FMI e seu maior acionista, os EUA. Diante dessas 

divergências, tanto Anne Krueger, quanto Randal Quarels, secretário adjunto do Tesouro dos 

EUA (2005 – 2006), começaram a dar declarações sobre a complementariedade das medidas 

de reformas contratuais e estatutárias. Com isso, essas duas figuras importantes passaram a 

defender não apenas uma proposta de reformas, mas sim duas. 

Miller (2002) pensou em uma forma de ambas as reformas ocorrerem de modo 

concomitante. O que o FMI propunha era uma organização para a reestruturação da dívida dos 

países emergentes baseada em mudanças estatutárias e contando com o envolvimento dos 

credores, só que, para isso, precisava do aval dos EUA, que defendiam as mudanças contratuais. 

A proposta complementar de Miller (2002) baseava-se na inclusão das cláusulas de ação 

coletiva de forma imediata e o desenvolvimento das reformas estatutárias do Fundo com maior 

prazo para discussão e negociação. As reformas estatutárias são, naturalmente, mais morosas, 

por dependerem de aprovações e envolverem diversos interesses. Conforme o modelo de Miller 

(2002), a alternativa de solução pelo estatuto do Fundo só seria utilizada em momentos nos 

quais o instrumento contratual não desse conta de solucionar o litígio. 
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2.2 A DÍVIDA EXTERNA LATINO-AMERICANA SOB A PERSPECTIVA DO 

NEOESTRUTURALISMO 

 

Ffrench-Davis (2005) propõe que uma visão neoestruturalista tem um enfoque 

econômico alternativo à visão ortodoxa. Ela não nega o potencial e a importância do mercado, 

porém faz uma reflexão sobre as instituições e os mecanismos que devem acompanhá-lo a fim 

de reduzir suas ineficiências. O neoestruturalismo tem suas raízes no estruturalismo econômico, 

tendência teórica com grande influência keynesiana, promovida pela Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe (CEPAL), a partir dos anos 1950. A CEPAL é uma comissão 

econômica da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Para o neoestruturalismo, a formação de capital tem um papel importante para que haja 

crescimento econômico. Assim, bancos de desenvolvimento, com empréstimos de longo prazo, 

e recursos estrangeiros, de forma suplementar, seriam essenciais. Outro fator determinante 

seriam os investimentos públicos em infraestrutura e em setores estratégicos da indústria, já que 

isso seria: “... un factor de arrastre de la inversión privada, de integración nacional y de 

encadenamientos regionales y sectoriales.” (FFRENCH-DAVIS, 2005, p. 21). 

Griffith-Jones e Ocampo (2003) destacam, como um dos elementos característicos do 

neoestruturalismo, o fato de os fluxos de capital externo serem importantes instrumentos de 

complementação da poupança interna para a promoção do desenvolvimento tecnológico e 

econômico dos países em desenvolvimento. Contudo, alertam que fluxos externos devem se dar 

em níveis sustentáveis e de maneira segura. 

O neoestruturalismo considera necessária a implementação de políticas econômicas 

capazes de melhorar a eficiência e a equidade do mercado, isso prevê que há uma 

responsabilidade muito grande nos agentes internos, em especial no governo, para a promoção 

do desenvolvimento, o que Sunkel (1991) denominou como “desarollo desde adentro”. Uma 

das pré-condições do neoestruturalismo é a integração dos mercados nacionais com as 

economias regionais e mundiais por meio de um setor privado moderno e dinâmico e de um 

Estado ativo e eficiente.  

Para Ffrench-Davis (2005, p. 23): 

 

Este nuevo enfoque debe comprender, entre otros aspectos que poseen gran 

relevancia, los equilibrios macroeconómicos, la coordinación de las políticas de 

corto plazo con los objetivos de largo plazo, la concertación entre los sectores público 

y privado, la construcción de estructuras productivas y de gestión más equitativas, y 

consideraciones respecto de estrategias y políticas que posibiliten un difícil equilibrio 

entre la inserción activa en los mercados internacionales y una mayor autonomía 

nacional. Es lo que entonces puede denominarse “neoestructuralismo” 
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2.2.1 Limites das reformas liberalizantes para o desenvolvimento latino-americano 

 

Stiglitz (2003) considera que as reformas liberalizantes da América Latina inspiradas 

no Consenso de Washington fracassaram. A partir de meados dos anos 1990, alguns países do 

mundo passaram a sofrer recessões, depressões e crises, que, em alguns casos, chegaram a 

lembrar a crise de 1929. As reformas que tinham prometido prosperidade econômica, na 

realidade, retardaram o crescimento e aprofundaram a desigualdade. 

Pelas diretrizes do FMI, o Consenso serviu como indicação de políticas para os países 

que aderissem ao Plano Brady, sendo tido como necessário para superar efeitos deletérios da 

década perdida. Segundo Caro (2002, p. 20): 

 

Los cambios en la orientación política de la región, fueron respaldados por los 

organismos financieros multilaterales que contribuyeron a abordar el problema de 

la deuda a través de la instrumentación del Plan Brady. La propuesta del ex 

secretario del Tesoro norteamericano Nicholas Brady, también a fines de 1989, 

reconoció los valores de mercado de los títulos de la deuda externa como base para 

su reestructuración. Muchos países se acogieron a la propuesta, lo cual significó una 

reducción significativa de los saldos de la deuda, con lo cual el servició disminuyó y 

representó una menor presión sobre sus frágiles economías. 

 

O principal propósito do Consenso de Washington teria sido reestabelecer o equilíbrio 

macroeconômico dos países devedores. No momento do seu lançamento, acreditou-se que ele 

possibilitaria a reestruturação da dívida externa dos países latino-americanos, permitindo o 

pagamento aos credores. Williamson (2004b) advoga que tais medidas permitiriam a esses 

países serem reinseridos de maneira plena no sistema monetário internacional, retomando 

inclusive os fluxos financeiros externos. 

Os IFI’s foram importantes defensores das reformas propostas pelo Consenso de 

Washington. Ocampo (2002) explica que, a partir dos anos 1980, o FMI e o BM passaram a 

assumir novas funções que não estavam previstas orginalmente em Bretton Woods. Essas 

tinham uma finalidade mais ideológica, em defesa de processos de liberalização econômica dos 

países em desenvolvimento, além disso, de certo modo, garantiam a hegemonia e os interesses 

dos EUA e de outras nações desenvolvidas. As IFI’s partiam de um diagnóstico de que o 

excesso de intervenção estatal levou à rigidez nos mercados e à crise. Como essa mudança de 

postura das IFI’s não se deu de forma pactuada ou explícita, fez crer que estava mais associada 

às novas relações de poder mundial, as quais se estabeleciam naquele momento. Conforme 

Ocampo (2002), foi a partir dos anos 1990, as IFI’s passaram a utilizar o Consenso de 

Washington como parte de sua agenda de liberalização econômica para os países emergentes. 
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Tanto por seus elaboradores, quanto pelos IFI’s, o Consenso de Washington havia 

deixado a promessa de desenvolvimento de uma economia competitiva e eficiente na América 

Latina. As mediadas liberalizantes dariam conta do déficit fiscal, reduzindo a dívida no médio 

prazo e viabilizando o crescimento sustentável. Males como corrupção, inflação e burocracia 

seriam combatidos. Esses pressupostos estavam alinhados à importância crescente do mercado 

financeiro internacional, o qual previa maior liberdade de circulação financeira entre os países. 

(CARO, 2002) 

Segundo Caro (2002), os três principais eixos do Consenso de Washington eram a plena 

liberdade de mercado, a desregulação econômica e a disciplina fiscal. Essas medidas, porém, 

não teriam sido suficientes para promover o crescimento econômico na América Latina. 

Ademais, negligenciaram a redução da desigualdade e o combate à pobreza, problemas 

históricos que caracterizam a região e que inviabilizam o seu desenvolvimento. 

Para Gutians e Muns (1999), um dos propósitos do Consenso de Washington era 

estabelecer um enraizamento das medidas propostas, as quais eram baseadas em uma cultura 

de estabilidade econômica para a América Latina. Krugman (1999) assevera que o Consenso 

teria sido resultante de um pacto com o mercado, viabilizando liberdade de aplicação do capital 

pelo mundo e garantindo bons rendimentos. Esse suposto pacto passa a ficar comprometido a 

partir da Crise Tequila, em 1994. A partir de então, ele passa a dar espaço para abordagens 

econômicas alternativas, que darão atenção a temas como o controle de capital e a redução da 

pobreza. 

O fracasso de tais medidas é identificado quando se compara o desempenho econômico 

dos países latino-americanos que empreenderam as reformas com os resultados obtidos por 

outros países. O mesmo ocorre quando se compara o desempenho da região nos anos 1990 ao 

desempenho econômico obtido com as políticas empreendidas nos anos 1950, 1960 e 1970. 

Aqueles que defenderam a reforma liberalizante dos anos 1990 se apegavam à crítica às 

políticas desenvolvimentistas que se deram a partir da meados do século XX na região e as 

consideravam atrasadas e incapazes de viabilizar o desenvolvimento econômico nos novos 

tempos que se avistavam (KRUGMAN, 1999). 

Ocampo (2002) destaca como os fluxos de capitais externos foram determinantes para 

o crescimento econômico na primeira metade dos anos 1990, já que geraram efeitos pró-cíclicos 

na economia latino-americana. No entanto, diante de uma sucessão de crises, como as que 

ocorreram nos anos 1990, a economia latino-americana viu-se exposta a vulnerabilidades que 

se deram devido a sua dependência de fluxos de recursos financeiros externos. Esse fato serviria 
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para explicar as sucessivas variações entre crescimento e queda do PIB entre os países da região, 

levando a baixos níveis de crescimento econômico. 

Stiglitz (2003) mostra que, enquanto o crescimento médio anual do PIB na região na 

década de 1960 foi de 5,32% e na década de 1970 foi de 5,86%, durante a década de 1990, teria 

sido de apenas 3,05%. Ffrench-Davis (2002, p.27) faz uma apreciação positiva do crescimento 

econômico latino-americano alcançado via protagonismo estatal, a partir de meados do século 

XX: 

 

Entre 1950 y 1980 la economía de América Latina creció a una tasa promedio de 

5,5% al año […]. Esta tasa de crecimiento se situó por encima de la tendencia 

prevaleciente en el resto de las regiones en desarrollo (excepto en los países del 

sudeste asiático) y fue claramente superior al promedio alcanzado por los países 

industrializados (4,2%). 

 

Ocampo (2005) vê um equívoco no entendimento de que o crescimento econômico seria 

puxado pelo aumento da produtividade das empresas, porque as empresas latino-americanas, 

no geral, careciam de tecnologia adequada para garantir os processos de inovação e para 

viabilizar a concorrência de seus produtos e serviços no mercado internacional. Stiglitz (2003, 

p.11) considera que: “…las políticas del Consenso de Washington prometieron un crecimiento 

que no se concretó…”. 

Outra falha do Consenso seria não ter pensado em medidas propositivas para a redução 

da pobreza. Após o fracasso, seus defensores diziam que havia a expectativa de que o 

crescimento econômico seria capaz de garantir um aumento generalizado da prosperidade, 

inclusive, aos mais pobres. Para Stiglitz (2003), porém, mesmo que houvesse um crescimento 

econômico significativo, isso não necessariamente representaria uma melhora no combate à 

pobreza na região, já que esse enfrentamento dependeria de políticas distributivas. 

Ocampo (2005) considera que algumas consequências das reformas estruturais da 

América Latina nos anos 1990 foram determinantes para o fracasso econômico da região. Nesse 

sentido, destaca-se o paradigma de que o controle inflacionário e a redução ou eliminação de 

déficits públicos seriam suficientes para que esses países acessassem mercados de capitais 

internacionais e alcançassem crescimento. Apesar de a região ter tido importantes avanços na 

melhora das contas públicas e também no controle dos preços, o crescimento econômico foi 

inferior ao alcançado entre os anos 1950 e 1970, o que fez com que as metas de inflação e de 

superávit primário fossem colocadas em questionamento (FFRENCH-DAVIS, 2002). 

Stiglitz (2003) sustenta que a economia política da região, na época, tendeu a priorizar 

controles inflacionários, mas destaca que as políticas fiscais e econômicas, praticadas para 

alcançar resultados inflacionários tidos como satisfatórios, conduziram também a uma situação 
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de baixo crescimento econômico. Esse quadro teria inviabilizado que se realizasse a expansão 

de indicadores importantes para o aumento da qualidade de vida da classe trabalhadora, como 

o de renda. Mesmo a classe média, importante para o estímulo ao consumo, teria sofrido 

consequências deletérias naquele contexto. Para o autor, isso mostra a negligência distributiva 

do Consenso de Washington. 

Também houve a crença de que a integração comercial e financeira aos moldes da 

globalização geraria, por si só, externalidades positivas aos países latino-americanos. Tal 

entendimento estimulou muitos países da região a praticarem políticas financeiras 

liberalizantes, entretanto, esse foi outro elemento que não se mostrou tão certo na prática, pois 

gerou diversos problemas, como uma concorrência desleal, a qual levou empresas locais à 

falência e que acentuou o desemprego e a presença de capitais voláteis e de curto prazo. 

(OCAMPO, 2005) 

Para Stiglitz (2003), os países latino-americanos têm tradicionalmente sofrido de forma 

mais profunda as consequências das instabilidades dos mercados internacionais. Portanto, para 

que se usufrua das vantagens trazidas pela globalização, é necessária a adaptação de medidas 

econômicas tidas como universais para suas realidades específicas. A abertura de mercados de 

capital praticada na década de 1990 na região, como parte do pacote do Consenso de 

Washington, foi uma das principais causas das crises da meia década perdida. Na época, não 

apenas os IFI’s, mas também o próprio EUA e seus acordos bilaterais motivaram tal prática. 

Uma das maiores falhas das reformas de mercado teria se dado pelo fato de os países da 

região implementarem o Consenso de Washington sem atentar-se para as suas particularidades, 

como se suas diretrizes fossem uma receita única aplicável a qualquer circunstância. Segundo 

Stiglitz (2003, p. 22): 

 

[…] el fracaso de la reforma no fue simplemente un producto de la mala suerte o, 

como les gustaría decir a los defensores del Consenso de Washington, de una 

implementación inadecuada. […] Muchas de las “reformas” en las que se centró la 

atención contribuyeron a exacerbar los problemas de la región. 

 

Ao analisar o Consenso de Washington, Rodrik (2001) afirma que a situação econômica 

da América Latina é historicamente complexa. Um dos aspectos mais relevantes na região seria 

a insegurança econômica.  A insegurança econômica da América Latina é multifacetada e as 

suas fontes, além de diversas, nutrem umas às outras, aprofundando ainda mais esse quadro. As 

razões para isso são de natureza interna e externa e um dos fatores mais importantes se dá por 

conta da dependência dos países da região por fluxos de recursos financeiros externos e graças 

à separação existente entre as políticas internas de estabilização e a economia real. 
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Rodrik (2001) argumenta que é necessário que as políticas macroeconômicas praticadas 

na América Latina sejam capazes de surtir efeitos positivos na economia real, sobretudo, 

aquelas relacionadas a fluxos de capital e câmbio. A política macroeconômica da região, no 

início dos anos 1990, tentou acompanhar o entusiasmo da expansão dos mercados financeiros 

internacionais e isso fez com que se produzisse uma cultura de medidas que satisfaziam 

investimentos de curto prazo. Tanto a política fiscal quanto a política cambial foram colocadas 

para satisfazer a lógica dos fluxos de capital e não para melhorar a estabilidade interna. 

Segundo Rodrik (2001, p. 10): “La política macroeconómica se divorció cada vez más 

de la economía real, lo que exacerbó la volatilidad de los resultados económicos tanto en el 

tiempo como entre los hogares.”. Com práticas como essas e por falta de outras medidas 

importantes, o Consenso de Washington teria deixado de assumir a responsabilidade de 

combater a falta de segurança econômica que assola a região. Rodrik (2001) afirma que o que 

se viu foi, na realidade, um aumento da insegurança, já que a desregulação nas relações 

trabalhistas e a liberalização comercial ocasionavam reduções dos postos de trabalho e as 

privatizações ocasionavam redução de empregos públicos. 

Conforme Stiglitz (2003), não é adequado que o mercado exerça papel preponderante 

na economia, como se achou que seria possível na América Latina na década de 1990. Dessa 

forma, deve-se encontrar a possibilidade de fazer políticas que viabilizem um equilíbrio entre 

o Estado e o mercado, já que ambos são importantes para a promoção do desenvolvimento. 

Além disso, esses setores deveriam ter suas instituições fortalecidas e aperfeiçoadas 

simultaneamente. 

Stiglitz (2003) sugere que algumas estratégias praticadas na década de 1990 sejam 

revistas, complementadas ou até mesmo substituídas. O economista entende que o controle 

inflacionário deve dar espaço à criação de empregos, bem como a privatização de empresas 

deve dar lugar à criação de novas empresas. Ademais, políticas econômicas deveriam estar 

associadas a políticas de desenvolvimento da educação primária e à redução da pobreza.  

Para reforçar a concepção clássica da economia política, que prevê uma forte vinculação 

entre processos econômicos, sociais e políticos, Stiglitz (2003, p. 38) afirma que: 

 

[…] el desarrollo no consiste únicamente en acumular capital y asignar los recursos 

de manera más eficiente, aunque ambos aspectos son importantes. El desarrollo 

representa una transformación de la sociedad. El Consenso de Washington hizo caso 

omiso de estas dimensiones. De cierto modo creía que si permitíamos que los 

mercados funcionaran solos, los países lograrían desarrollarse. Eso no ha sucedido 

y nunca antes sucedió.  
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2.2.1.1 O Consenso de Monterrey 

  

Um dos marcos mais importantes para a retomada da discussão sobre o desenvolvimento 

no âmbito do sistema monetário internacional deu-se durante a International Conference on 

Financing for Development da ONU, realizada na cidade de Monterrey, no México, no ano de 

2002. Essa conferência contou com representantes do BM, FMI, Organização Mundial do 

Comércio (OMC), de países desenvolvidos e em desenvolvimento, do setor privado e da 

sociedade civil. 

Grifith-Jones e Ocampo (2003) consideram que essa conferência internacional, a qual 

denominam apenas como Conferência de Monterrey, tenha proporcionado, pela primeira vez, 

desde o início das reformas liberalizantes inspiradas no Consenso de Washington, uma agenda 

internacional como guia para o desenvolvimento. Entre outras propostas, ela estabeleceu a 

governança da dívida externa como elemento fundamental e previu, inclusive, medidas como o 

alívio e o cancelamento, quando necessário, da dívida de países pobres e em desenvolvimento. 

Ibsate (2002) destaca, como uma das principais preocupações da Conferência de 

Monterrey, a de pensar instrumentos práticos que permitissem viabilizar a Declaração do 

Milênio da ONU, publicada no ano de 2000, em Nova York. O autor partiu do reconhecimento 

de que, apesar de trazer grandes avanços, a globalização não tinha sido capaz de fazer frente à 

erradicação da pobreza e que esse deveria ser um dos principais objetivos econômicos dos 

países em desenvolvimento no início do século XXI.  

Chama a atenção que o Consenso de Monterrey apresentou o combate à pobreza como 

sua meta principal, pois este fato o diferenciava de diretrizes propagadas por políticas 

econômicas liberalizantes. Em seu texto, o Consenso de Monterrey passa a tratar, 

constantemente, sobre o desenvolvimento enquanto meio para se alcançar essa meta, para tanto, 

expõe a necessidade de uma cooperação entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento 

que permita a retomada do crescimento econômico e o desenvolvimento dos países emergentes. 

Além disso, reforça que os sistemas financeiros dos países devem buscar, não apenas metas de 

curto prazo as quais satisfaçam os fluxos externos, mas também questões relativas à economia 

real dos países (IBSATE, 2002). 

Entre as principais medidas apresentadas no relatório final da Conferência estava a 

preocupação em apresentar canais nacionais e internacionais de financiamento para o 

desenvolvimento. Esses recursos deveriam se direcionar a atividades produtivas, 

acompanhados de um modelo de governança que evitasse fugas de capitais. O IED, a 
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cooperação técnica internacional e a busca por estabilidade financeira internacional seriam 

elementos fundamentais para a promoção do desenvolvimento (MONTERREY, 2002). 

Conforme Monterrey (2002, p. 4): 

 

La aplicación de políticas económicas racionales, la existencia de instituciones 

democráticas sólidas que sepan responder a las necesidades de la población y el 

mejoramiento de la infraestructura constituyen la base de un crecimiento económico 

sostenido, de la eliminación de la pobreza y la creación de puestos de trabajo. 

 

Como forma de concretização desses objetivos, Monterrey (2002) considera a 

necessidade de uma reavaliação dos padrões praticados em relação à dívida externa dos países 

em desenvolvimento. Um modelo de financiamento mais viável e um “alívio” do peso 

carregado por esses países quanto a suas dívidas seriam elementares para que se pudesse 

alcançar metas mais audaciosas de desenvolvimento. Assim, passa a ser defendido um modelo 

de governança da dívida externa alternativo ao praticado até então. 

Monterrey (2002) coloca a necessidade de estabelecer estratégias nacionais para 

supervisão e gestão da dívida externa em níveis sustentáveis, as quais devem estar associadas a 

políticas macroeconômicas que sejam capazes de reduzir a vulnerabilidade dos países e, em 

caso de eminência de quadros de insustentabilidade da dívida externa, deveria haver 

compartilhamento de responsabilidade entre credores e devedores.  

Medidas que aliviem o peso da dívida externa sobre os países em desenvolvimento 

podem prever a liberação de recursos para investimentos capazes de promover o crescimento 

econômico. Monterrey (2002) considera que fóruns, como o Clube de Paris e o Clube de 

Londres, devem assumir medidas que vão ao encontro do alívio do peso da dívida dos países 

em desenvolvimento, chegando a citar o cancelamento de dívidas em alguns casos. 

Ao FMI e ao BM caberia estabelecer critérios específicos de alívio da dívida para países 

que se encontrem em situações específicas, como de desastres naturais, conflitos internos ou 

outras situações imprevistas que venham a comprometer sua situação financeira. Para além de 

circunstâncias inesperadas, as normas dos IFI’s deveriam prever um conjunto de princípios que 

estabeleça ações em casos de crises financeiras. Segundo Monterrey (2002, p. 14), o ônus das 

medidas que serão tomadas deve ser repartido: “...entre el sector público y el privado y entre 

deudores, acreedores e inversores.”. 

Essas medidas não devem impactar em possíveis recursos na forma de assistência oficial 

para o desenvolvimento (AOD). A AOD é um instrumento complementar de financiamento 

para o desenvolvimento, o qual é importante para países pobres e em desenvolvimento, 

sobretudo, para aqueles países com dificuldades de atrair recursos na forma de IED. Em alguns 
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casos, ainda, a AOD representa um impacto positivo sobre melhoria da capacidade produtiva e 

do capital humano, sendo capaz de criar condições para o crescimento econômico. De acordo 

com Monterrey (2002, p. 10), a AOD: 

 

[…] es un instrumento de apoyo de importancia crítica para la educación, la salud, 

el desarrollo de la infraestructura pública, la agricultura, el desarrollo rural y el 

aumento de la seguridad alimentaria. Para muchos países de África, países menos 

adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo y países en desarrollo sin 

litoral, la AOD sigue representando el grueso de la financiación externa y es 

indispensable para alcanzar las metas y objetivos de desarrollo enunciados en la 

Declaración del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos 

internacionalmente. 

 

2.2.2 Retomando a agenda do desenvolvimento 

 

Apesar da discussão sobre a necessidade de reforma do sistema monetário internacional 

ter tido início por volta de 1994 e 1995, no contexto da crise mexicana, como destaca Kenen 

(2001), a realidade é que esse tema só passa a ter maior destaque a partir da crise no Leste 

Asiático, em 1997. Esse contexto trouxe a eminência de uma arquitetura monetária 

internacional voltada ao desenvolvimento, que precede de prevenções aos riscos de novas crises 

monetárias e bancárias e melhor gerenciamento de fluxos de capital. 

Ffrench-Davis (2002) defende que as reformas empreendidas no contexto do Consenso 

de Washington resultaram em um crescimento econômico medíocre para a América Latina. Um 

quadro que teria sido ainda pior entre os anos 1998 e 2003, etapa na qual o crescimento 

econômico da região foi de apenas 1,2%. A CEPAL chamou esse período de sexênio perdido. 

Antes disso, a própria CEPAL já havia cunhado o período entre 1998 e 2002 como “media 

década perdida”. 

Caro (2002, p. 28) apontou que as reformas liberalizantes da América Latina levaram a 

um conjunto de falhas de mercado, dentre as quais estão: 

 

La existencia de una competencia imperfecta; la necesidad de garantizar bienes y 

servicios que no podrían ser ofrecidos a través de mercados privados, por no ser 

rentables; la presencia de externalidades; fallas en la provisión de información 

adecuada a los consumidores; la existencia de mercados incompletos, que no 

aseguran la provisión de bienes que el público desea aunque tenga que pagar más 

que el costo de producirlos, son algunas de las que se vienen señalando con mayor 

frecuencia.  

 

Assim, French-Davis (2002) considerou a necessidade de se construir um novo 

consenso para América Latina, o qual seria pensado para garantir o crescimento e processos de 

desenvolvimento capazes de concretizar melhores desempenhos econômicos do que aqueles 

vistos até então. O economista considerou esse processo como necessário para a retomada do 
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desenvolvimento econômico e o denominou reformar las reformas. Conforme Ffrench-Davis 

(2002, p.2), haveria a necessidade de: 

 

[…] avanzar hacia un enfoque más integral, ampliando su cobertura hacia la 

consecución de una mayor equidad y desarrollo social, y un mejor ambiente para la 

construcción de la democracia”. […] Uno de los principales objetivos de las reformas 

ha sido mejorar el entorno de las actividades productivas y lograr un mayor 

crecimiento sostenible del pib.  

 

Para Ocampo (2005), os resultados insatisfatórios obtidos pelos países latino-

americanos após a implementação da agenda de reformas liberalizantes ascenderam uma ampla 

discussão em torno de uma estratégia de desenvolvimento produtivo, a qual se voltaria, 

especificamente, para as nações em desenvolvimento, ou de industrialização tardia. A partir de 

então, passou-se a falar em transformação estrutural e na necessidade de desenvolvimento de 

uma estratégia de investimento interno. A América Latina teria experimentado algo semelhante 

a isso desde os anos 1950 até o início da crise dos anos 1980. Naquele período, a estratégia 

utilizada foi marcada por uma forte intervenção estatal e pelo protecionismo do mercado 

nacional. 

Griffith-Jones e Ocampo (2003) entendem ser necessário o enfoque em cinco aspectos 

para a reforma da arquitetura do sistema financeiro internacional, que vão além da abordagem 

tradicional, a qual prevê apenas a retomada da estabilidade econômica com a finalidade evitar 

que crises financeiras se dissipem. Esses são: 1) consistência macroeconômica nacional dos 

países em desenvolvimento com o crescimento como objetivo central; 2) transparência e 

regulamentação dos sistemas financeiros nacionais a fim de fazer frente aos fluxos de capitais 

internacionais; 3) provisões de liquidez oficiais internacionais para situações de crise; 4) 

mecanismos de suspensão da dívida e 5) mecanismos de promoção do financiamento do 

desenvolvimento nacional dos países em desenvolvimento. Para os autores, tais medidas devem 

serem promovidas por uma rede de instituições nacionais, regionais e internacionais integradas, 

e não por organismos isolados com funções específicas e sem uma coordenação estratégica. 

 

2.2.2.1 Estratégia nacional de desenvolvimento e reformas estruturais 

 

Em meio a críticas sobre as reformas liberalizantes, Rodrik (2001) passa a defender que 

os países em desenvolvimento promovam uma estratégia nacional de investimentos capaz de 

viabilizar o que a CEPAL cunhou, nos anos 2000, como estratégia de transformação estrutural. 

Essa estratégia estaria pautada em compromissos colaborativos entre o Estado e o setor privado 

que prevejam um conjunto de metas, resultados e incentivos. 
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Os fluxos de capital teriam aumentado vertiginosamente em relação às reservas em 

moeda estrangeira dos bancos centrais entre as décadas de 1970 e 1990. Isso se deu, pois, em 

um contexto de abertura financeira, aumentaram os fluxos de capitais para os países latino-

americanos, dos quais uma parte muito significativa passou a ser de capital especulativo. Uma 

das consequências disso foi o aumento da vulnerabilidade desses países (RODRIK, 2001). 

Para além da dinâmica internacional e potenciais fluxos de capital externos que 

surgiriam após as políticas de abertura comercial e financeira propostas na reforma 

liberalizante, Caro (2002) reforça a importância das políticas internas para se alcançar a 

promoção do desenvolvimento e a retomada do crescimento. Isso se dá porque alguns 

elementos, como a formação de capital e o desenvolvimento tecnológico seriam variáveis 

dependentes de processos essencialmente endógenos. Desse modo, ações tomadas no âmbito 

nacional teriam a capacidade de estimular o desenvolvimento social e econômico. 

Os IFI’s teriam realizado um conjunto de reuniões para discutir uma reforma da 

arquitetura financeira internacional (AFI) durante a década de 1990. Sem embargo, esses 

encontros não resultaram em propostas que fossem adequadas para promover o crescimento e 

o desenvolvimento dos países periféricos. Para Tavares e Beluzzo (2002), era necessário fazer 

frente a um vácuo de reformas deixado pelos organismos internacionais, o qual criou a 

possibilidade de os países em desenvolvimento se auto-organizarem no sentido de produzir 

políticas alternativas que garantissem a sua proteção frente à economia mundial. 

A iniciativa de estimular o desenvolvimento prevê a estruturação ordenada das 

atividades capazes de viabilizar esse processo, as quais seriam pautadas em reformas 

institucionais e de organização. Do ponto de vista do marco institucional Ocampo (2005, p. 22) 

considera que: 

 

La creación de instituciones en esta área debería ser compatible con las economías 

abiertas de hoy y debería dar paso a mezclas diferentes de participación de los 

sectores público y privado, y de instrumentos horizontales y selectivos, mediante un 

proceso activo de aprendizaje.  

 

Conforme Tavares e Beluzzo (2002), uma nova estratégia de desenvolvimento deveria 

ser pautada na produção de bens públicos de uso universal e de bens básicos de consumo 

popular. Além disso, seria necessário recuperar a capacidade de produção de bens de capital 

conjuntamente com o desenvolvimento técnico e científico endógeno. O financiamento para 

essas atividades deveria se dar, prioritariamente, por mecanismos tributários e creditícios, 

tornando relevantes a poupança e os mecanismos de financiamento internos. 
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Ocampo (2002) destaca a importância de se realizar o fortalecimento da governabilidade 

da globalização financeira. Bens públicos globais, como a estabilidade financeira 

macroeconômica internacional, geram externalidades positivas às economias dos países. 

Assim, uma estrutura financeira adequada seria aquela capaz de corrigir disparidades existentes 

entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Segundo Tavares e Beluzzo (2002), ao invés do voluntarismo do mercado, caberia às 

nações, que querem buscar um projeto de desenvolvimento, redefinir seus padrões de 

intervenção estatal na economia de forma oposta ao que se realizou durante as reformas 

liberalizantes. Para os autores, o Estado tem de ter a capacidade de defesa contra os choques 

externos e de coordenação sobre os processos econômicos os quais buscam crescimento e 

desenvolvimento. 

Uma indicação bastante propositiva é que os núcleos estratégicos econômicos do Estado 

(tesouro, bancos centrais e bancos nacionais) sejam capazes de oferecer créditos nas áreas 

sociais e produtivas e estabeleçam metas de redução da pobreza. O investimento em áreas de 

produção tecnológica, por se tratarem de produtos com maior valor agregado, seria capaz de 

reequilibrar o balanço comercial e oferecer maior segurança aos países em relação a restrições 

externas que inviabilizassem o crescimento. (BELUZZO, 2002) 

Tavares e Beluzzo (2002, p. 173) advertem que a proposta de retomada de um projeto 

de desenvolvimento: 

 

Não se trata, portanto, de um “pacto social” que elimine a separação entre 

trabalhadores e empresários, produtores e consumidores, capital nacional e 

internacional. Trata-se de uma tentativa de construção de um horizonte de decisões 

privadas e públicas compatíveis entre si e com a retomada do crescimento sustentado.  

 

Inspirado em Amartya Sen e Joseph Stiglitz, Caro (2002) estabelece uma concepção 

ampliada de desenvolvimento, de acordo com a qual esse desenvolvimento trataria de mudanças 

gerais na sociedade, sobretudo, as relacionadas a formas de relações existentes. Assim, a 

mensuração de desenvolvimento deveria levar em conta, não apenas o crescimento do PIB, mas 

também outros elementos importantes, os quais refletem melhoria na qualidade de vida das 

pessoas. Entre esses, destacam-se a expectativa de vida e os níveis de analfabetismo. Essa 

percepção vai além da perspectiva puramente econômica, pensando em processos que 

envolvam as pessoas e a sociedade. Para Caro (2002), isso implica em um abrangente 

investimento social. 

Se os mercados financeiros costumam exercer uma forte oposição a projetos de 

desenvolvimento puramente produtivistas, eles demonstram ainda mais dificuldade em aceitar 
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aqueles que apresentam um viés social, pois há uma tendência de reivindicarem mais políticas 

liberalizantes sem levar em conta outros elementos fundamentais da realidade social e 

econômica dos países. Sobre o mercado financeiro, Caro (2002, p. 30) afirma que: “Esta sigue 

siendo la fuerza dominante en un mundo en el cual la capacidad de acción de los gobiernos 

nacionales se ha debilitado y hay tan sólo una transición precaria hacia políticas globales.”. 

Conforme Caro (2002), o Estado ainda tinha um papel determinante na promoção do 

desenvolvimento na América Latina. Os mercados financeiros seriam bastante voláteis e, por 

isso, as economias precisariam de políticas para fazer frente a crises eminentes. Uma dessas 

políticas seriam as ações que tentariam evitar o endividamento interno e externo excessivo de 

agentes públicos e privados, que implicaria em um conjunto de medidas na forma de 

intervenção estatal sobre a economia. Seria necessário, por exemplo, a regulação sobre preços 

macroeconômicos como juros e câmbio. Além disso, seria necessário praticar algum tipo de 

regulação efetiva sobre o sistema financeiro para estimular créditos de longo prazo para 

pequenos empresários urbanos e pequenos produtores rurais. 

As dívidas pública e privada, interna e externa, teriam de ser alvo de políticas que 

gerassem maior segurança econômica para os países latino-americanos. Nesse sentido, o perfil 

da dívida deveria ser objeto de análises constantes. Entre as recomendações quanto à dívida, 

encontra-se o alargamento de seus prazos, que objetivaria viabilizar o seu pagamento. Ainda, 

destaca-se a necessidade de evitar a entrada de capitais especulativos, principalmente, em 

momentos de prosperidade econômica (CARO, 2002). 

Assim, é necessário distinguir os conceitos de IED do capital de curto prazo. Enquanto 

o IED costuma gerar processos de desenvolvimento maiores nos países emergentes, os fluxos 

de capital de curto prazo, dado seu caráter especulativo, levam a crises monetárias. O fluxo de 

capital estrangeiro destinado ao desenvolvimento, como o que ocorre com o IED, possui maior 

estabilidade e, muitas vezes, vem acompanhado de tecnologia e desenvolvimento (GRIFITTH-

JONES, 2000b). 

Ao contrário, os fluxos de capital de curto prazo trazem o risco de darem início a crises 

financeiras, já que possuem alta volatilidade. Essas crises que, muitas vezes, iniciam-se com 

problemas de natureza cambial têm efeitos em outros campos, como o emprego e o crescimento. 

Segundo Griffith-Jones (2000a, p. 111): 

 

This has been dramatically illustrated by the impact of currency collapses in Mexico 

(1994), South East Asia (1997), Russia (1998) and Brazil (1999); in Mexico GDP fell 

by 7% in 1995, and in the South East Asian crisis countries GDP fell on average by 

8% in 1998; in both cases there were dramatic increases in poverty, affecting millions 

of people. 
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Griffith-Jones et al. (1999) afirma que uma nova arquitetura deve preocupar-se em 

reduzir os capitais especulativos e aumentar os fluxos de capital de longo prazo para os países 

mais pobres e em desenvolvimento. Assim, seria possível fazer frente a algumas das 

vulnerabilidades que os países emergentes apresentaram nos momentos de crise dos anos 1990. 

O crescimento de longo prazo deveria ser uma meta a ser perseguida pelos governos. 

Para tanto, eles devem contar com certa institucionalidade que os permita viabilizar políticas 

anticíclicas ativas ao longo do tempo. Caro (2002) alerta que, no contexto da globalização, 

torna-se ainda mais difícil empreender políticas anticíclicas. Isso se dá por premissas implícitas 

dos mercados financeiros internacionais que impõe limites objetivos à autonomia econômica 

nacional. 

Para a inserção segura de um país em mercados de capitais globais, Griffith-Jones et al. 

(1999) entendem ser necessário um sistema financeiro consolidado, o qual se baseie em um 

sistema bancário e em um mercado de capitais sólidos. Para isso, deveria ser estimulada a 

autonomia para que os países estabelecessem seus próprios níveis de regulação de suas contas 

de capitais. Para os países pobres e emergentes, seria preciso dar prioridade ao acesso do 

financiamento internacional de longo prazo com baixa volatilidade, principalmente o IED. 

Assimetrias de poder na governança financeira internacional existiriam, mas essas não 

seriam resultantes apenas da forte influência exercida pelos países mais ricos e pelas grandes 

corporações multinacionais, mas também da incapacidade de os países em desenvolvimento se 

organizarem internamente e em parceria em torno de uma agenda de desenvolvimento. Para 

Caro (2002), a desorganização dos países em desenvolvimento se reflete de maneira muito 

marcante nos debates internacionais. O resultado mais imediato é um desequilíbrio na agenda 

da globalização, predominando aspectos voltados à liberalização ou outros temas pautados 

pelos países desenvolvidos. 

Os países em desenvolvimento sofrem, por exemplo, com uma assimetria muito 

desfavorável, que é o fato de suas moedas não serem aceitas como meio de troca ou reserva nas 

transações internacionais. Ocampo (2002, p. 166) defende que:  

 

Esta assimetria as situa em um plano desfavorável para enfrentar a volatilidade que 

caracteriza a globalização financeira, pois induz um acesso instável aos mercados 

internacionais e um desvio procíclico das políticas macroeconômicas. 

 

Essa situação só poderia ser encarada com um conjunto de medidas que envolveriam, 

tanto políticas nacionais, quanto uma nova institucionalidade a qual preveja a integração 

regional, para tanto, algumas reformas são necessárias. Um ponto em destaque diz respeito à 
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construção de um marco institucional que viabilize a estabilidade financeira. Ocampo (2002, p. 

166) advoga que esta temática demandaria duas questões de maior relevância: “... a 

regulamentação e supervisão prudencial dos sistemas financeiros e o fornecimento da 

informação necessária para que as autoridades e os mercados financeiros funcionem 

adequadamente.”.  

O economista considera a necessidade de melhoria da coordenação e comunicação entre 

as entidades supervisoras dos países latino-americanos, abrindo a oportunidade para que se 

realize uma supervisão prudencial. Algo recomendável, nesse sentido, seria a inclusão dos 

agentes financeiros não bancários, como fundos mútuos, no processo de regulação. A 

uniformização da qualidade e transparência de informações financeiras e contábeis, com 

parâmetros objetivos acordados internacionalmente, poderia criar um sistema que 

complementasse as classificações por agências de risco (OCAMPO 2002). 

Não há tantas experiências bem sucedidas de integração de países em desenvolvimento 

quanto seria possível. Caro (2002) crê que essa situação se aprofunda na medida em que a lógica 

gerada pela sistemática financeira do modelo de globalização enfatiza as possibilidades de 

fluxos de capital para cada nação individualmente e não em agrupamento de países. 

Muito desse clima é estimulado pelos acordos bilaterais. Isso pode gerar até um 

sentimento de rivalidade e de disputa por fluxos de recursos financeiros externos entre as 

nações, dificultando ainda mais as possibilidades de atuação conjunta. Muitos dos acordos 

comerciais realizados entre os países latino-americanos e os países desenvolvidos ao longo dos 

anos 1990, período de alta das políticas liberalizantes, foram acordos bilaterais, o que teria 

enfraquecido as possibilidades de integração regional ou multilateral (CARO, 2002). 

Caro (2002, p. 40) entende que seria papel das IFI’s exercer algum tipo de regulação 

sobre os mercados financeiros que compense os efeitos negativos que possam surgir no auge 

ou na queda de ciclos econômicos. Essas medidas deveriam se dar de modo que permitam a: 

 

[…] los países adopten políticas anticíclicas (mediante una vigilancia adecuada e 

incentivos que disminuyan los riesgos macroeconómicos y financieros en los períodos 

de euforia, y mecanismos que permitan suavizar los ajustes frente a interrupciones 

abruptas de los flujos de capital). 

 

Consoante Caro (2002) caberia ainda aos IFI’s facilitar a oferta de crédito internacional 

a países que só têm acesso aos mercados privados de capital internacional. Tanto o tema da 

regulação, quanto as propostas de oferta de crédito a países que só têm acesso ao mercado 

privado de capitais são papeis que as instituições de Bretton Woods deveriam exercer. Essa 

abordagem diverge das propostas de reformar do sistema monetário internacional apresentadas 
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por institutos de pesquisa e organizações privadas sediadas nos países desenvolvidos durante 

os anos 1990, em especial das propostas apresentadas pelo FMI. 

 

2.2.2.2 O conceito ampliado de estabilidade e o papel das políticas anticíclicas 

 

Ocampo (2001) questiona o uso do conceito de estabilidade macroeconômica no 

contexto das reformas liberalizantes da América Latina; isso porque este conceito teve diversos 

usos ao longo do tempo. No pós-guerra, por exemplo, em meio à ascensão de políticas 

keynesianas, o conceito representava pleno emprego, crescimento econômico, baixa inflação e 

contas externas equilibradas. A partir dos anos 1970, e ainda mais após a crise dos anos 1980, 

o conceito passa a traduzir apenas estabilidade de preços e equilíbrio das contas externas. 

Um conceito restrito de estabilidade, como o focado apenas na inflação, pode não ser 

capaz de demonstrar todas perdas existentes em uma recessão ou em uma crise. Nessas 

circunstâncias, os prejuízos são de todo tipo de recursos tangíveis e intangíveis. Entre as perdas 

intangíveis mais difíceis de se mensurar encontram-se: o capital social; o conhecimento 

tecnológico e organizacional; os contratos comerciais; a reputação das empresas; o capital 

humano e o conhecimento escolar (OCAMPO, 2001). 

Ffrench-Davis (2002) destaca que certos impactos que uma recessão possa vir a causar 

nas taxas de crescimento podem ter efeitos muito mais deletérios que os aumentos nas taxas de 

inflação. Para o autor, outro ponto é a falta de atenção dada aos déficits privados, embora esses 

possam trazer consequências tão negativas para a economia quanto os déficits públicos. 

Griffith-Jones et al. (1999) avaliam que os dois principais objetivos macroeconômicos 

de um país devem ser evitar níveis muito altos de endividamento público e privado e não deixar 

ocorrer desequilíbrios nos preços de câmbio e ativos domésticos. No entanto, alertam que, do 

ponto de vista fiscal, nem sempre o orçamento público deve estar em equilíbrio ou mesmo com 

déficits baixos, como defende a análise econômica ortodoxa. O orçamento deve ser usado 

também para a promoção de políticas anticíclicas.  

Para tanto, a sustentabilidade da dívida implica mais em políticas prudentes no período 

de alta da economia e déficits fiscais em momentos de baixa. Esses déficits devem fazer frente 

a políticas públicas voltadas à proteção de grupos sociais mais vulneráveis. Os dois principais 

instrumentos anticíclicos devem ser fundos formados pelas receitas de exportações de matérias 

primas e tributárias, que devem ser constituídos no momento de alta, e despesas bem 

estruturadas, com redes de segurança social, no período de queda (downswing). (GRIFFITH-

JONES ET AL. 1999) 
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Em situações de crise, caberia ao Estado praticar políticas anticíclicas, mas essas 

precisam ser usadas com certa cautela. As políticas fiscal, monetária e cambial devem evitar 

que agentes públicos e privados se endividem demasiadamente, caso contrário, haveria 

distorções nas taxas de juros e de cambio e no preço dos ativos. De forma subsidiária a essas 

políticas, é preciso realizar regulações econômicas de modo a amenizar a euforia financeira em 

tempos de alta e preservar recursos para os tempos de queda. Por fim, a política de passivos 

deve viabilizar prazos de vencimento factíveis sobre a dívida interna e externa (OCAMPO, 

2002). 

Desenvolver políticas anticíclicas torna-se algo bastante desafiador na medida em que 

os mercados financeiros tendem a estimular gastos excessivos em períodos de alta e ajustes 

muito restritivos em períodos de recessão. Pelo fato de os mercados financeiros internacionais 

exercerem uma forte influência sobre as economias nacionais, a necessidade de medidas 

anticíclicas serem acompanhadas de demonstrações de confiança ao mercado financeiro é 

colocada. Segundo Ocampo (2002), a adoção de regimes de conversibilidade com câmbio fixo 

ou de uma moeda estrangeira para as transações monetárias, comerciais e financeiras internas 

representam renúncias explicitas à autonomia sobre políticas econômicas. Assim, dois desafios 

que emergem são o papel dos IFI’s enquanto instituições reguladoras capazes de estimular 

políticas anticíclicas e a disponibilidade de recursos na forma de créditos aos países com 

maiores dificuldades de acesso (OCAMPO, 2002). 

Ocampo (2002) defende que a percepção de estabilidade econômica em uma economia 

não foi e nem será capaz de garantir o crescimento econômico, como propagaram os defensores 

das reformas liberalizantes, lembrando que o conceito adotado para definir estabilidade 

econômica, nessas condições, baseia-se apenas no controle inflacionário e no equilíbrio fiscal. 

O economista afirma ainda que as maiores experiências de crescimento econômico, como os 

milagres do sudeste asiático, Brasil e México no pós-guerra ou da China e da Índia no início do 

século XXI não ocorreram em contextos de uma economia liberalizante, e sim de coordenação 

estatal. 

De acordo com Ocampo (2002), o pensamento econômico estruturalista, definido de 

forma ampla, apresenta uma relação explicativa entre as dinâmicas estruturais, investimento e 

crescimento econômico. Esses seriam pressupostos relevantes para se repensar uma concepção 

de estabilidade macroeconômica ampliada que acrescente, no mínimo, o crescimento 

econômico como objetivo. Com isso, as empresas nacionais e o desenvolvimento tecnológico 

e de inovação seriam fundamentais para dar alicerce à estabilidade macroeconômica. 
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 Ao considerar as formulações teóricas de Schumpeter, quando fala sobre a destruição 

criativa, e de Raúl Presbich, quando trata sobre propagação de progresso técnico, Ocampo 

(2002) defende que a evolução das empresas se dá à custa do estancamento de outras. Assim, 

não seriam todos os setores da economia capazes de propagar o progresso técnico. O 

desenvolvimento das empresas estaria atrelado a processos de adaptação e aprendizagem, 

alicerçados no acúmulo de conhecimentos técnicos, comerciais e organizacionais, que 

estabeleceria as bases para uma economia da inovação. 

A liderança empresarial em determinados setores seria capaz de viabilizar o crescimento 

econômico. Em países em desenvolvimento, isso poderia ser alcançado por meio de estratégias 

de produção para a exportação ou de substituição de importações. Se o crescimento econômico 

está associado a critérios estruturais, passam a ter importância os seguintes aspectos da 

realidade econômica:  

 

[...] el aparato productivo y tecnológico, la configuración de los mercados de 

productos y factores, las características de los agentes empresariales, y la forma en 

que estos mercados y agentes se relacionan con el contexto externo. (OCAMPO, 

2001) 

 

2.2.3 A governança da dívida externa para a retomada do desenvolvimento 

 

Griffith-Jones et al. (1999) consideraram que o sistema monetário internacional, da 

forma como se organizava no final dos anos 1990, foi o grande responsável pelas sucessivas e 

recorrentes crises. Essas crises foram marcadas por um alto custo social e de desenvolvimento 

para os países da América Latina, já que a arquitetura do sistema monetário internacional da 

forma como esteve estruturado priorizava o fluxo privado de recursos financeiro externos para 

determinados países em detrimento de outros. 

A crise asiática teria sido um sinal sobre a necessidade de se realizar uma reforma do 

sistema monetário internacional. Todavia, apesar da falta de consenso sobre o tipo de reforma 

que se levaria a cabo, a nova arquitetura deveria dar ênfase às necessidades dos países mais 

pobres, o Heavily Indebted Poor Countries (HIPC). Segundo Griffith-Jones et al. (1999), temas 

como o alto ônus da dívida sobre os países, meios de resgate financeiro e regulação dos fluxos 

de capital passaram a ser diretrizes importantes para se discutir a reforma. 

Em 2003, os títulos da dívida latino-americana estavam mais valorizados do que no 

período da meia década perdida, fato que contradizia o clima que se instaurou quando a 

Argentina realizou o maior default da história e quando Anne Krueger propôs uma reforma 

institucional, em 2001. Isso representou uma mudança de cenário e levantou novas questões 
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referentes à dívida externa dos países emergentes. Para Herman (2003), a realidade é que, 

passada a efervescência de debates em torno das propostas de Krueger uma reestruturação 

adequada da dívida externa dos países latino-americanos, não teria sido realizada. 

Para Griffith-Jones e Ocampo (2003), durante os anos 1990, ocorreram certos avanços 

no que diz respeito a discussões sobre prevenção de crises em países emergentes e o papel que 

deveria ser desempenhado pelo FMI. No entanto, ainda faltaria a implementação de 

instrumentos que viabilizariam a governança financeira internacional, como: mecanismos de 

vigilância macroeconômica; padrões regulatórios; uso do DES no âmbito do FMI; mecanismos 

de suspensão de pagamento da dívida frente à insustentabilidade; financiamento do 

desenvolvimento; alianças regionais na AFI e maior participação dos países em 

desenvolvimento nos fóruns de governança financeira internacional. 

As próximas seções irão destacar características fundamentais acerca dos instrumentos 

de reformas da dívida externa propostos para os países latino-americanos.  

Uma importante característica da forma como esses instrumentos foram idealizados 

baseou-se na preocupação com a integração regional, a qual representaria maior protagonismo 

e uma participação ativa dos países latino-americanos na AFI e teria, como objetivo final, não 

apenas criar medidas que reduzissem suas vulnerabilidades e os protegessem de crises, mas 

também viabilizaria canais concretos para o financiamento de políticas de desenvolvimento que 

conduzissem ao crescimento econômico, à geração de emprego e à redução da pobreza. 

 

2.2.3.1 Canais para o financiamento de emergência 

 

Ocampo (2001) aponta a necessidade de instituição de instrumentos que façam frente às 

crises da dívida, para serem utilizados quando essas ocorrerem ou estiverem prestes a ocorrer. 

Esses instrumentos devem se apresentar por vias multilaterais e devem ser capazes de evitar o 

desencadeamento de crises. Uma das formas de atender essa necessidade seria através da 

consolidação dos financiamentos de emergência. 

Após a Crise de 1982, o FMI estabeleceu o Mecanismo de Financiamento de 

Emergência (MFE). O MFE foi criado para fazer frente a momentos de crise que requerem 

medidas emergenciais e dispõe do Serviço Suplementar de Reservas (SSR), quando envolve 

valores altos, e da Linha de Créditos Contingentes (LCC), para ser usado em situações de 

contágio financeiro (OCAMPO, 2001). 

Ocampo (2001) avalia que o FMI não atua e não tem capacidade de atuar como um 

emprestador de última instância, se assim fosse, ele seria uma espécie de banco central mundial. 
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No máximo, consegue fazer empréstimos pontuais, principalmente, em momentos de crise, 

utilizando seus fundos e, algumas vezes, dependendo de complementação de recursos de outras 

organizações financeiras. 

Ocampo (2001) sugere que, em momentos de crise, o fundo deve emitir Special 

Drawing Rights (SDR). A SDR é um instrumento monetário criado pelo FMI e formado por 

uma cesta de moedas. A SDR não estaria condicionada a nenhum tipo de linha de crédito 

especificamente e, a fim de não gerar liquidez no futuro, esse mecanismo deve ser de alguma 

maneira destruído. O autor enxerga o financiamento de emergência como um mecanismo que 

levará, necessariamente, a uma renegociação entre devedores e credores que poderá levar à 

reprogramação ou à redução da dívida. 

Apesar de não ser um emprestador de última instância dos bancos centrais, o FMI tem 

a possibilidade de criar dinheiro e gerar liquidez na forma de SDR. Contudo, durante os anos 

1990, o FMI costumou fazer acordos de créditos, os arregments to borrow, e atuar com 

contribuições complementares em acordos bilaterias. Essas medidas costumam ser executadas 

junto a países desenvolvidos com o propósito de fazer frente aos programas de resgate dos 

países em desenvolvimento. Ocampo (2002) enxerga a necessidade de uso dos MFE de forma 

mais abrangente e de ampliação de recursos disponibilizados aos países em desenvolvimento 

por meio do SDR. 

Caso o FMI assuma a responsabilidade de atuar como emprestador de última instância 

para os países emergentes, terá também que desenvolver outros mecanismos muito mais 

abrangentes que os previstos no MFE e contar com quantidades maiores de recursos financeiros. 

Segundo Ocampo (2001, p. 67): “Para poder responder flexiblemente a las necessidade de 

financiamento durante los períodos de crisis, los recursos del FMI deben ampliarse 

considerabelmente.”. 

 

2.2.3.2 Suspensão da dívida em casos de insolvência 

 

Outro ponto de destaque da discussão sob a perspectiva de desenvolvimento foca no 

estabelecimento de regras multilaterais para a suspensão e renegociação da dívida externa. 

Ocampo (2001) entende que as suspensões de pagamento, para além de serem medidas 

extremas, ajudam a solucionar problemas de liquidez ou insolvência. No caso de problemas de 

liquidez, a suspensão temporária do pagamento, somada a bons fundamentos 

macroeconômicos, pode evitar problemas permanentes impedindo que ocorram condições 

desfavoráveis a credores e devedores. Em casos de insolvência, a suspensão temporária do 
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pagamento seria uma necessidade. Caso essa não seja praticada, a situação pode se agravar e 

causar prejuízos maiores a credores e devedores. 

Ocampo (2002) não descarta a suspensão unilateral de pagamento do serviço da dívida, 

sobretudo, em circunstâncias nas quais faltam mecanismos de financiamento de emergência. 

Para evitar os custos macroeconômicos, falhas de mercado e redução das desconfianças dos 

agentes privados, essas medidas unilaterais deveriam ser subsidiadas por regras ordenadas de 

caráter multilateral. Conforme Ocampo (2002, p. 169): “Para países com sólidos fundamentos, 

somente em casos extremos deveria ser necessário recorrer a uma suspensão temporária dos 

pagamentos externos.”. 

Em casos de insolvência, a suspensão de pagamento e a renegociação tornam-se 

imperativos, porém Ocampo (2002) considera a renegociação de compromissos externos como 

um complemento do financiamento de emergência. Alguns pressupostos, que dariam maior 

garantia e segurança ao processo de renegociação, são o princípio de negociação voluntária 

entre as partes: regras multilaterais que deem sustentação legal a suspensão. Caso credores não 

concordem em participar, o que caracteriza o problema do carona, ou haja lentidão no processo 

de negociação, tanto credores, quanto devedores sairão perdendo. Isso se enquadra no que se 

conhece como jogo de soma negativa. 

A proposta de institucionalização da suspensão de pagamentos carrega o risco de poder 

acarretar em redução dos fluxos financeiros externos para países emergentes. Assim, ela 

precisaria ser desenvolvida alinhada a um conjunto de outras medidas que pudessem garantir a 

atratividade do crédito e de forma complementar devem existir práticas que aumentem a 

transparência e deem sinais de segurança aos credores (OCAMPO, 2001). 

Ocampo (2001) propõe a criação de um mecanismo internacional para coordenar as 

negociações entre credores e devedores sempre que se fizer necessário algum tipo de suspensão 

de pagamento. Esse deve ter, enquanto princípio, a negociação voluntária entre as partes. Além 

disso, considerando que são comuns os casos em que as negociações são demoradas ou que os 

credores podem não concordar em participar, o mecanismo tornaria as negociações mais 

eficientes. Uma proposta apresentada por Ocampo (2002) trata de acrescentar cláusulas aos 

contratos da dívida, essas seriam aplicadas, tanto nos contratos dos países em desenvolvimento, 

quanto nos contratos dos países desenvolvidos. Essa iniciativa se dá com o intuito de coibir a 

cobrança de taxas de juros maiores pelos mercados caso ocorra a suspensão do pagamento da 

dívida. 

O acréscimo de cláusulas é algo que aconteceria independente da dívida externa ser 

adquirida via títulos públicos, títulos privados ou de forma contratual junto a bancos ou 
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instituições financeiras. Ocampo (2001) indica que essas cláusulas prevejam, em determinadas 

circunstâncias pré-estabelecidas, que os pagamentos possam ser postergados por um tempo 

limitado ou que países insolventes possam declarar unilateralmente a suspensão. Para evitar 

problemas de risco moral, o FMI ou outro órgão ficaria responsável por analisar e autorizar que 

essas medidas sejam tomadas pelos devedores.  

Conforme Herman (2003), além das cláusulas, seria necessária a instituição de um 

código aplicado aos particulares detentores de títulos da dívida. Neste código, duas questões 

importantes deveriam ser previstas. A primeira é o compromisso dos credores em estabelecer 

negociações e diálogos em momentos de crise. A segunda baseia-se na disposição em tomar 

determinadas medidas as quais evitem que o país devedor aprofunde a crise, já que isso poderia 

colocá-lo em uma situação ainda maior de insolvência. Herman (2003, p. 77) complementa que:  

 

En el proyecto de código se les aconseja a los acreedores privados no esperar una 

operación de salvamento del FMI, mantener sus líneas de crédito comerciales, 

refinanciar los vencimientos de corto plazo y negociar de buena fe. 

 

Apesar de ser o país devedor o que decreta a suspensão de pagamento, houve o 

entendimento de que o FMI poderia assumir o papel de órgão que legitima as suspensões de 

pagamento, com o fim de evitar atitudes oportunistas por parte dos países devedores, como 

risco moral. Além disso, haveria a necessidade de consolidação de um órgão que realizasse 

mediação e arbitragem, mas esse papel costuma ser destinado a um órgão multilateral diferente 

do FMI, pois o FMI também é credor, fato que poderia ocasionar vícios de processo (OCAMPO, 

2002). 

Após a suspensão e a renegociação da dívida haveriam restrições aos países devedores 

em relação ao acesso a mercados de capitais privados. Essa prática costuma ser uma espécie de 

punição automática do mercado de empréstimos. Os bancos multilaterais seriam uma 

importante alternativa para fazer frente à disponibilidade de recursos aos países emergentes. 

Tradicionalmente, bancos multilaterais de desenvolvimento desempenharam importante papel 

na provisão de créditos a países que não têm acesso ao mercado privado de capitais. Um atrativo 

muito importante dos empréstimos cedidos por esses bancos no que diz respeito à promoção do 

desenvolvimento é que algumas linhas de créditos são direcionadas à promoção de políticas 

anticíclicas e investimentos sociais (OCAMPO, 2002). 
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2.2.3.3 A integração regional e os bancos multilaterais de investimento 

 

Kenen (2001) considerou as reformas que ocorreram no sistema monetário 

internacional, a partir da segunda metade dos anos 1990 e início dos anos 2000, como de caráter 

incremental, diferenciando-se da reforma estrutural a qual se desenvolveu nos anos 1940, com 

os acordos de Bretton Woods. Para Griffith-Jones e Ocampo (2003), as reformas levadas a 

termo deram destaque para componentes nacionais e pouco trataram de componentes regionais 

e internacionais, negligenciando o financiamento para o desenvolvimento. 

O que Kenen (2001) considera como reformas incrementais, Griffith-Jones e Ocampo 

(2003) interpretaram como mudanças em fóruns de discussão que ocorreram de maneira 

desagregada e com baixa participação dos países devedores. Mesmo a iniciativa HIPC, lançada 

em 1996, e o programa HIPC, lançado em 1999, os quais buscaram alcançar níveis mais 

adequados de sustentabilidade da dívida de países pobres teriam tido resultados insuficientes 

frente às reformas necessárias. 

Ocampo (2001) entende que as iniciativas sobre a dívida externa não devem partir 

apenas de organizações de caráter mundial. Os mecanismos regionais também seriam capazes 

de contribuir na solução de crises. Um caminho necessário, diz respeito ao fortalecimento da 

integração sub-regional em torno do tema da dívida externa. Isso se dá, inclusive, levando em 

conta que países de uma mesma região costumam compartilhar problemas financeiros 

internacionais comuns. Assim sendo: 

 

[...] instituciones regionales capaces de prevenir y manejar crisis en un país podrían 

tener externalidades importantes para los demás países de una región. Un modelo de 

esta naturaleza reconoce, además, que la globalización actual es también un proceso 

de regionalismo abierto, donde los organismos de carácter subregional y regional 

deben desempeñar por tanto un papel cada vez más importante. (OCAMPO, 2001, p. 

70) 

 

Griffth-Jones (2000b) considera a integração dos países em desenvolvimento, com a 

finalidade de fazer frente à economia global, como uma prática vantajosa e repleta de efeitos 

positivos. Ao analisar as quedas de fluxos de capitais privados para países em desenvolvimento 

a partir da crise asiática em 1997, Griffith-Jones (2004) identificou os prejuízos trazidos para a 

continuidade de projetos de infraestrutura que estavam em andamento ou que ainda seriam 

iniciados. Assim, enxergou os bancos nacionais e regionais de desenvolvimento, como 

alternativa a quedas nos fluxos de capitais e na oferta de créditos destinados à promoção de 

políticas anticíclicas.  
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Como exemplo de iniciativas regionais, Ocampo (2001) cita o Fondo Latinoamericano 

de Reservas (FLAR), o qual viabiliza créditos no âmbito da Comunidad Andina (CAN). Países 

como Equador e Bolívia já fizeram uso de recursos financeiros do fundo em proporções que se 

aproximam a quantidades de recursos que obtiveram junto ao FMI. O fundo, além de ampliar 

as reservas internacionais à disposição dos países, também teria a possibilidade de coordenar 

políticas macroeconômicas e normas prudenciais entre os países membros. Os fundos regionais 

funcionariam como intermediários entre os países e o FMI, sendo parte do sistema monetário 

internacional e teriam, inclusive, atribuições que permitissem acessar recursos do FMI com 

maior autonomia, viabilizando uma coordenação regional que desse acesso, de forma mais 

rápida, a recursos e outros mecanismos internacionais (OCAMPO, 2001). 

Um modelo a ser analisado e, eventualmente, seguido é o de cooperação existente entre 

os bancos de desenvolvimento. Junto ao ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

atuam outros bancos sub-regionais latino-americanos: Corporación Andina de Fomento (CAF); 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Banco de Desarollo del Caribe 

(BDC) e Fondo Financeiro para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata 

(FONPLATA) (OCAMPO, 2001). 

Ocampo (2002, p. 171-172) considera que: 

 

Convém ressaltar nesse contexto, a prioridade que estas entidades atribuem a projetos 

de desenvolvimento social, seu papel pioneiro no financiamento de programas de 

desenvolvimento sustentável e a canalização de recursos para setores produtivos 

tradicionalmente excluídos, sobretudo a pequena e média empresa. 

 

Outros benefícios seriam linhas de crédito voltadas a programas de modernização do 

Estado, desenvolvimento de infraestrutura física e de operações de comércio exterior associadas 

à integração regional. Instituições multilaterais costumam ter uma credibilidade associada a 

investimentos sólidos e às relações privilegiadas que estabelecem com os governos. Esses 

mesmos bancos multilaterais poderiam exercer influências positivas para o desenvolvimento 

dos mercados financeiros dos países latino-americanos e isso poderia dar-se por meio de 

instituições que viabilizassem a governabilidade e a modernização dos mercados financeiros 

locais. Uma estratégia possível seria o estímulo à criação de bancos nacionais de 

desenvolvimento, com foco em créditos para micro, pequenas e médias empresas urbanas e 

rurais (OCAMPO, 2001). 

Outras duas ações benéficas, que costumam ser exercidas pelos bancos multilaterais e 

que podem ser ampliadas, são as de emissão de títulos próprios enquanto uma espécie de 

poupança de longo prazo e assistência técnica, aos países membros, vinculada a financiamentos 
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de projetos. Além de poderem atuar em áreas de desenvolvimento social, por meio da oferta de 

bens públicos globais, como saúde pública e meio ambiente, os bancos multilaterais também 

podem servir como espaço de encontros para intercâmbio de informações e análise de 

experiências de desenvolvimento bem-sucedidas entre os países membros (OCAMPO, 2002). 

Por mais que seja necessário desenvolver-se, aprimorar-se e expandir-se, Ocampo 

(2002) considera que a América Latina já conta com uma rede regional de bancos multilaterais. 

Apesar de incipiente, essa rede seria uma das mais importantes entre os países em 

desenvolvimento. Esses espaços regionais e sub-regionais seriam importantes para a retomada 

de um resgate, mesmo que parcial, da autonomia dos países da região. Diante disso, segundo 

Ocampo (2002, p. 172): “A região conta igualmente, com alguns dos processos de integração 

comercial mais avançados e com um dos poucos mecanismos regionais de apoio ao balanço de 

pagamentos do mundo em desenvolvimento”. 

Entre os desafios para os bancos multilaterais, estão os de tentar promover integração 

entre bancos centrais e ministérios da fazenda dos diferentes países, supervisão 

macroeconômica, metas comuns de política fiscal, monetária e de endividamento interno e 

externo, formação de mecanismos de coordenação que podem vir tornar-se uniões monetárias. 

Desse modo, poderiam gerar mecanismos de coordenação de políticas de regulamentação e 

supervisão dos sistemas financeiros. Essas medidas reduziriam as possibilidades de contágio 

financeiro (OCAMPO, 2002). 

Para Ocampo (2002, p. 173): “Este sistema ofereceria aos países participantes recursos 

de forma mais rápida, em melhores condições e potencialmente em maiores volumes, 

permitindo-lhes assim contar com defesas muito maiores diante das crises”. Os fundos regionais 

poderiam estar alinhados ao FMI, integrando o sistema monetário internacional, desse modo, 

eles poderiam ter acesso a crédito com maior facilidade e estariam autorizados a adquirir SDR, 

utilizando moedas nacionais dos países membros. 

 

2.2.3.4 Limites do SDRM e a participação em órgãos internacionais 

 

Segundo Herman (2003), o mecanismo proposto pelo FMI, em forma de SRDM, não 

era um espaço de negociação, e sim um tribunal internacional para situações de insolvência de 

governos. Assim, haveria a necessidade de se ter um mecanismo efetivo que permitisse a 

participação de todos os atores possíveis em torno da questão da dívida externa. Esse 

mecanismo viabilizaria a negociação entre todos os interessados na reestruturação. Para o autor, 
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a negociação entre todas as partes é um meio mais adequado que uma solução analítica ou um 

sistema de julgamento interno e que, por sua vez, será parcial. 

Herman (2003) entende que, a despeito da oposição do Clube de Paris, a proposta de 

SDRM do FMI somente seria interessante caso se constituísse enquanto um verdadeiro fórum 

de negociações. Nessa concepção, o fórum serviria como espaço para que representantes dos 

diversos grupos de credores pudessem negociar com os países devedores. Nesse sentido, se 

discutiria, a partir de análises econômicas, se as medidas a serem tomadas no processo de 

negociação terão um efeito positivo ou deletério à economia dos países devedores. A própria 

estruturação e a instituição do fórum deveriam partir de um entendimento consensual entre 

credores e devedores. 

Um problema na forma como o fórum estava sendo pensado era o protagonismo que o 

FMI teria. O órgão, que é público e internacional, tem sido foco de desconfiança, 

principalmente, por tomar decisões que beneficiam mais os seus “sócios” majoritários, no caso, 

os países mais ricos. Herman (2003) defende que, no lugar de agir com independência, o Fundo 

tem sido instrumento de viabilização de políticas nacionais e internacionais dos países credores. 

Segundo Herman (2003, p. 75): 

 

Ineludiblemente, el FMI es vulnerable a la presión de sus grandes accionistas, que a 

su vez son presionados para que impongan determinadas medidas de política 

exterior, financieras u otras, merced a la influencia que tienen en él. En suma, es poco 

probable que una institución política desempeñe bien una función judicial. 

  

Herman (2003) afirma que os países devedores foram esquecidos até mesmo das 

discussões que ocorreram acerca das CAC’s. Assim, as determinações que foram discutidas 

sobre as cláusulas partiam de propostas apresentadas pelo Grupo dos 10 ou por parte das 

maiores organizações financeiras do mundo as quais são detentoras de títulos de países 

emergentes. Esse último grupo realizou reuniões e manifestou-se oficialmente e em conjunto. 

Griffith-Jones e Ocampo (2003) enxergam que qualquer reforma que venha a se dar no 

sistema monetário internacional deve aumentar tanto a voz quanto o poder de barganha dos 

países em desenvolvimento, com o intuito de permitir que eles tenham uma participação mais 

proativa nos principais fóruns internacionais. Assim, a promoção do desenvolvimento e a 

redução da pobreza dos países em desenvolvimento devem ser objetivos cruciais a serem 

perseguidos pelas propostas de reformas do sistema monetário internacional. 

A participação dos países em desenvolvimento poderia ocasionar, tanto maior rapidez 

nas reformas, quanto aumento da legitimidade das IFI’s. Griffith-Jones e Ocampo (2003) 

destacam que houve certa evolução com a criação do G-20, já que esse órgão passou a contar 
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com o G-7, mais dois países desenvolvidos, 10 dez países em desenvolvimento e a Rússia. No 

entanto, entendem que esse grupo é limitado, no que diz respeito à inserção dos países em 

desenvolvimento no processo decisório do sistema monetário internacional, inclusive, porque 

o G-20 exclui países pequenos ou muito pobres. Dessa forma, seria necessária a participação 

dos países em desenvolvimento no Bank for International Settlements (BIS), no Financial 

Stability Forum (FSF) e nos Comitês de Basiléia. De forma complementar, esses países 

deveriam também aumentar sua participação em processos decisórios do BM e do FMI, uma 

vez que, no sistema de cotas, estão sub-representados no Conselho Executivo. 

 

2.3 QUADROS TEÓRICOS ANALÍTICOS 

  

A abordagem utilizada para a realização do estudo dos casos de Argentina, Brasil e 

Equador será a análise de congruência. A análise de congruência permite realizar o teste de 

pressupostos de diferentes teorias com observações de aspectos empíricos dos casos 

(BLATTER; HAVERLAND, 2012). Na construção dos quadros analíticos, buscou-se deduzir 

implicações observáveis das teorias ortodoxa e neoestruturalista, as quais subsidiassem os testes 

de correspondência entre implicações e evidências. Com o intuito de se evitar certo relativismo 

teórico, proposições que refletem fundamentos reais da teoria foram selecionadas. Os quadros 

analíticos desenvolvidos destacam os modelos teóricos, os autores que subsidiaram cada uma 

das teorias, as categorias analíticas que se apresentam como proposições de cada modelo 

teórico, os indicadores que servem enquanto implicações observáveis das categorias analíticas 

e as fontes de dados para os indicadores observados.  

Para o desenvolvimento dos quadros analíticos que subsidiarão os estudos de casos, três 

eixos foram utilizados, os quais apresentam a natureza das categorias analíticas. Eles serviram 

de base para viabilizar a seleção e organização das categorias analíticas das duas perspectivas 

teóricas utilizadas: a ortodoxia e o neoestruturalismo. Os três eixos, que representam a natureza 

das categorias analíticas, buscam identificar os pressupostos teóricos a partir de: 1) Indicadores 

Macroeconômicos; 2) Política Econômica e 3) Institutos Internacionais.  
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Quadro 1- Eixos correspondentes às categorias analíticas das teorias 

NATUREZA DAS 

CATEGORIAS (EIXOS) 

CATEGORIAS ANALITICAS 

ORTODOXIA NEOESTRUTURALISMO 

INDICADORES 

ECONÔMICOS 
Sustentabilidade da Dívida Desenvolvimento Estrutural 

POLÍTICA 

ECONÔMICA 

Novos Arranjos para a Dívida 

Externa 

Novos Termos para a 

Dívida Externa 

INSTITUTOS 

INTERNACIONAIS 

Mecanismos Internacionais de 

Reestruturação 

Integração Regional 

Financeira 

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base na pesquisa bibliográfica. 

Quadro 2- Quadro teórico analítico da ortodoxia econômica 

 TEORIA AUTORES CATEGORIAS 

ANALÍTICAS 

INDICADORES FONTE 

Ortodoxia 

Econômica 

Buchheit e Gulati 

(2000), Eichengreen 

(2003), Gelpern e 

Setser (2003), 

Goldstein (2003), 

Goldstein & Turner 

(2004), 

Krueger (2002), 

Williamson (2004a, 

2004b) 

 

Sustentabilidade da 

Dívida 

Superávit Primário CEPAL, DP 

Superávit em Conta 

Corrente 

CEPAL, DP 

Reservas Internacionais CEPAL, DP 

Dívida Pública/PIB CEPAL, DP 

Dívida Externa/ 

Exportações 

BM, DP 

Novos Arranjos para a 

Dívida Pública Externa 

Fundo de reservas para 

estabilização 

CEPAL, DP, 

STN,  

Desestímulos à 

empréstimos 

estrangeiros 

CEPAL, DP, 

STN,  

Emissão de títulos 

externos em moeda local 

DP, STN 

Redução de títulos 

internos em moedas 

estrangeiras 

DP, STN 

Mecanismos 

Internacionais 

Reestruturação 

Inclusão de CAC´s nos 

títulos 

BCRA, CEPAL, 

CERIR, DP, 

FMI, STN  

Marco institucional de 

reestruturação (SDRM) 

DP, FMI  

Cumprimento dos termos 

do contrato/ Exit 

Consents 

BCRA, CEPAL, 

CERIR, DP, 

FMI, STN  

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base na pesquisa bibliográfica. 

 

Assim buscou-se identificar em cada uma das duas teorias quais foram as perspectivas 

apresentadas para cada um desses eixos no que diz respeito ao enfrentamento da questão da 
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dívida externa. Essas perspectivas teóricas segundo a orientação da natureza da categoria foi o 

que permitiu chegar as categorias analíticas de cada teoria. As categorias analíticas de cada uma 

das teorias foram organizadas por denominações que as representassem em termos gerais. 

Quadro 3- Quadro teórico analítico do neoestruturalismo 

TEORIA AUTORES CATEGORIAS 

ANALÍTICAS 

INDICADORES FONTE 

Neoestruturalismo 

 

Caro (2002), 

Ffrench-Davis 

(2005) 

Griffith Jones 

(1999, 2000a, 

2000b), 

Griffith Jones & 

Ocampo (2003), 

Herman (2003), 

Monterrey 

(2002), 

Ocampo (2001, 

2002), 

Tavares e 

Beluzzo (2002), 

Stiglitz (2003) 

 

Desenvolviment

o Estrutural 

PIB CEPAL, DP 

Capital Financeiro CEPAL, DP 

Investimentos 

Estrangeiros Diretos 

CEPAL, DP 

Novos Termos 

para a Dívida 

Pública Externa  

 

Suspensão do 

pagamento dívida 

externa 

BM, CAIC, 

CEPAL, CEPI 

CERIR, DP, 

FMI, IIS 

Linhas de crédito 

externas para o 

financiamento de 

emergência 

BM, CEPAL, 

CERIR, DP, 

FMI 

Responsabilização de 

credores sobre a dívida 

BM, CEPAL, 

CERIR, DP, 

FMI 

Condições diferentes 

das originais 

BM, CAIC, 

CEPAL, CEPI 

CERIR, DP, 

FM, IIS 

Integração 

Regional 

Financeira 

Financiamento de 

bancos regionais 

BID, CAF, 

CEPAL, DP 

FLAR, 

FONPLATA  

Participação no 

processo decisório 

internacional 

BM, CEPAL, 

DP, FMI, IIL  

Mecanismos de 

coordenação e de troca 

de informações 

BCRA, BM, 

CEPAL, DP, 

IIL, FMI  

Cooperação 

regional 

BM, 

CEPAL, 

CERIR, DP, 

IIL, FMI  

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base na pesquisa bibliográfica. 
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 A categoria analítica representante dos indicadores macroeconômicos previstos pela 

ortodoxia para o enfrentamento da questão da dívida externa foi denominada como 

sustentabilidade da dívida, já a do neoestruturalismo foi denominada como desenvolvimento 

estrutural. A categoria analítica representante da política econômica para o enfrentamento da 

questão da dívida externa da ortodoxia foi denominada como novos arranjos para a dívida 

externa, já a do neoestruturalismo foi denominada como novos termos para a dívida externa. A 

categoria analítica representante dos institutos internacionais da ortodoxia para o enfrentamento 

da questão da dívida externa foi denominada como mecanismos internacionais de 

reestruturação, já a do neoestruturalismo foi denominada como integração regional financeira.  

Por sua a vez e com o propósito de viabilizar a constatação empírica, estas categorias analíticas 

foram representadas por indicadores que podem ser obtidos por fontes de dados secundários e 

que são apresentados no quadro analítico. 
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3. OS ANTECEDENTES DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: A DÍVIDA EXTERNA 

NA AMÉRICA LATINA ENTRE AS DÉCADAS DE 1970 E 1990 

 

To preserve their independence, we must not let our rulers load us with 

perpetual debt. 

Thomas Jefferson, Presidente dos Estados Unidos 

 

 

Fale para os ingleses terem cuidado, são eles que vendem o açúcar, mas 

somos nós que cortamos a cana.  

General Jose Dolores, personagem do filme “Queimada” de Gillo 

Pontecorvo. 

 

 

Este capítulo apresenta o desenvolvimento de aspectos da dívida externa latino-

americana entre a década de 1970 e a década de 1990, com o intuito de destacar ocorrências em 

que se identifiquem as proposições da ortodoxia econômica e do neoestruturalismo, 

representadas na forma de indicadores no quadro teórico analítico do capítulo 2 (resultado da 

extração de elementos constitutivos da teoria que sejam observáveis). Para tanto, buscou-se 

identificar correspondências desses indicadores nos vários períodos de desenvolvimento da 

dívida externa latino-americana, desde 1973 até fins da década de 1990 e início da década de 

2000. O recorte temporal justifica-se pela mudança radical de paradigma que acontece no 

sistema monetário internacional em 1973, que levou a um conjunto de acontecimentos 

econômicos os quais tinham a dívida externa como elemento central. 

Em vista desse propósito, o capítulo se organiza em dois subcapítulos. O primeiro deles, 

cujo título é Os pressupostos teóricos desde o período da alta liquidez até a titularização da 

dívida, resulta de uma pesquisa bibliográfica baseada em obras que apresentam dinâmicas de 

desenvolvimento econômico e do sistema monetário internacional, da América Latina, da 

Argentina, do Brasil e do Equador entre os anos de 1973 e 1996, tendo como enfoque os 

aspectos relacionados à agenda da dívida externa. As principais obras que serviram de 

referência para esta pesquisa foram: Acosta (2006), Bustillo e Velloso (2014), Correa (2015), 

Gremaud et al. (1997; 2018), Kucinski e Branford (1987), Mallmann (2008), Rapoport (2010) 

e Thorp (1998). 

Já o segundo subcapítulo, Os pressupostos teóricos durante a meia década perdida, 

também investiga elementos que se referem ou se aproximam dos indicadores dos quadros 

teóricos analíticos, porém, enfoca o período que ficou conhecido como da meia década perdida: 

1998-2002. A pesquisa que originou este capítulo foi resultante de fontes documentais, mais 
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especificamente, dos relatórios anuais da CEPAL: Estudio Económico de América Latina y el 

Caribe, entre os anos de 1997 e 2003. A partir dessa base de referência, analisou-se os 

elementos relacionados ao sistema monetário internacional e à dívida externa latino-americana 

neste período, com destaque para os países estudados: Argentina, Brasil e Equador. 

 

3.1 OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DESDE O PERÍODO DA ALTA LIQUIDEZ ATÉ A 

TITULARIZAÇÃO DA DÍVIDA. 

  

Esta seção divide-se em quatro períodos relacionados à dívida externa latino-americana 

entre os anos de 1973 e 1996: alta liquidez (1973-1978), choque de juros e crise da dívida 

externa (1979-1982), década perdida (1983-1988) e titularização da dívida e retomada dos 

fluxos financeiros (1989-1996). Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando-

se de obras que apresentam a história de processos econômicos dos três países estudados, 

buscando identificar, em cada uma destas etapas, elementos que remetem aos indicadores dos 

quadros teóricos analíticos. A síntese com o cenário desses períodos para o sistema monetário 

internacional e para a América Latina - a Argentina, Brasil e Equador - são apresentados na 

última subseção junto aos quadros com os antecedentes dos pressupostos teóricos divididos nos 

três eixos: indicadores econômicos, políticas econômicas e institutos internacionais. 

 

3.1.1 O período de alta liquidez: 1973 - 1978 

  

As mudanças no sistema monetário internacional durante os anos 1970, as quais 

permitiram a consolidação do DWSR e o fortalecimento da hegemonia dos EUA nas finanças 

globais (GOWAN, 2006), se deu principalmente na oferta de créditos externos, impactando, 

assim, o nível de endividamento externo dos países da América Latina. Por conta desse 

contexto, a dinâmica econômica latino-americana também passa por diversas transformações. 

Segundo Thorp (1998, p. 215):  

 

Examinar el último cuarto de siglo presenta problemas complejos e específicos, 

porque tanto en el ámbito nacional como en el internacional se han producidos 

cambios radicales que todavía están demasiado próximos para que sus consecuencias 

puedan ser justamente evaluadas. 

 

Em 1973, aconteceu o primeiro choque do petróleo, que através de uma relação 

complexa, viabilizou o aumento da liquidez internacional. Isso se deu porque o euromercado 

capitava excedentes de dólares de países da OPEP e os transformava em créditos para os países 
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do terceiro mundo, ou seja, inaugura-se um sistema de empréstimos dos recursos oriundos de 

petrodólares. A partir de então se inicia um processo de expansão de recursos externos sendo 

oferecidos à juros baixos. Segundo Cooney (2007, p. 13):“During the mid to late 1970s, the 

imf  and other international financial institution were promoting countries to take on  debt due 

to excess petrodollars on the world market”.  Na época, realizar empréstimos externos tornou-

se uma opção economicamente racional. Porém, como estes empréstimos se davam por 

contratos pós-fixados, tanto o setor público como o privado latino-americano não se atentaram 

para a possibilidade futura de alteração das estruturas econômicas. (KUCINSKI; BRANFORD, 

1987). 

Conforme Rapoport (2010), o período entre 1974 e 1979 caracterizou-se pela prática de 

uma política econômica rentista-financeira na Argentina. Em 1976, o governo argentino iniciou 

um programa econômico inspirado nas teorias econômicas promovidas pela Universidade de 

Chicago intitulado El Proceso de Reorganización Nacional. Este programa priorizava os 

setores financeiro e agroexportador, além de prever a hegemonia do mercado na alocação de 

recursos, redução da participação estatal na economia e a interrupção da inflação e equilíbrio 

da balança de pagamentos (COONEY, 2007). No ano seguinte, em 1977, o governo argentino 

empreitou uma reforma financeira que se baseava na liberalização dos mercados internos e na 

vinculação do país aos mercados internacionais, a qual implicou, por exemplo, na criação de 

mil cento e noventa e sete agências financeiras entre 1978 e 1979 (RAPOPORT, 2010). 

Tal processo na economia argentina fez com que acontecesse um aumento nos setores 

financeiro e agroexportador em detrimento do setor industrial: entre 1975 e 1983, houve uma 

redução de 30% na construção civil e de 12,4% na indústria, ao passo que houve um aumento 

de 19% no setor agropecuário, de 29% na extração mineral e de 40% no setor financeiro. Os 

empréstimos estrangeiros a juros baixos permitiram que a Argentina vivesse um boom 

importador, através do qual o endividamento externo passou a servir ao financiamento de 

déficits fiscais e comerciais. A aquisição de empréstimos em dólares a juros baixos e posterior 

troca desses dólares por pesos para serem aplicados em títulos públicos a juros altos, tornou-se 

prática corriqueira. Após gerar altos rendimentos, estes recursos eram muitas vezes 

transformados novamente em dólares e aplicados em contas no exterior. Isso permitiu o uso de 

recursos externos para atividades financeiras especulativas. Ademais, outra prática comum na 

época foi o uso de empresas estatais como intermediárias para o endividamento externo 

(RAPOPORT, 2010). 

Entre os anos de 1968 e 1973, período conhecido como o “milagre econômico” 

(VELOSO, ET AL. 2008), o Brasil vivenciou um crescimento do produto de em média 11%. 
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Com o primeiro choque do petróleo em 1973, a economia brasileira interrompe esta onda de 

alto crescimento e começa a dar sinais de recessão. Diante disso, em 1974, o governo brasileiro 

lança o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), que se baseou em uma estratégia de 

financiamento público, com o objetivo de alcançar crescimento econômico em um quadro 

recessivo. Na época, o plano, também conhecido como crescimento em marcha forçada, previa 

ambiciosos programas energéticos que iam desde a construção de hidrelétricas até projetos 

nucleares, de carvão e de petróleo. Entre 1974 e 1979, a indústria brasileira cresceu 35%, sendo 

que os maiores desempenhos deram-se na metalurgia (45%), material elétrico (49%) e no setor 

químico, com 48% (GREMAUD ET AL. 2018). Esta etapa, conhecida como de crescimento 

pós-milagre, dependeu principalmente de recursos externos oriundos da reciclagem dos 

petrodólares, sendo que as empresas estatais brasileiras constituíram-se como importantes 

tomadores de empréstimos externos.  

A expansão de empréstimos externos no Brasil também gerou práticas especulativas, já 

que o setor privado realizava a captação desses recursos com o objetivo de aplicá-los em títulos 

públicos internos. Estes títulos, por sua vez, possuíam liquidez garantida, pois acompanhavam 

carta de recompra. Foi comum na época, instituições financeiras privadas transferirem seus 

débitos externos denominados em dólar ao Banco Central, em troca de depósitos em moeda 

nacional, o que gerou um processo de transferência dos custos do endividamento externo do 

setor privado para o setor público. O fato de o Estado brasileiro assumir passivos externos 

elevados esteve então associado a um processo que ficou conhecido como ciranda financeira. 

Este foi um círculo especulativo realimentado pela expansão do endividamento público. 

Segundo Gremaud et al. (1997, p. 218):  

 

A entrada de recursos acima do necessário leva ao acúmulo de reservas e a pressões 

expansionistas na base monetária, contrabalançada pelo aumento do endividamento 

público interno que se faz a juros crescentes, autonomizando-se seu crescimento. Com 

os maiores juros, os títulos vão se tornando ainda mais atraentes para os recursos 

ociosos, ampliando a massa de recursos que se direciona ao sistema financeiro. 

 

O Equador sempre se destacou como um país produtor e exportador de produtos 

agrícolas, principalmente de banana e cacau. Foi somente após a II Guerra Mundial que o país 

iniciou projetos de industrialização baseados na substituição de importações. No entanto, na 

década de 1960, a descoberta de reservas petrolíferas causou um profundo impacto nas 

estruturas econômicas equatorianas. Por conta disso, diferente de outros países latino-

americanos, a economia equatoriana se beneficiou com o choque do petróleo em 1973. Acosta 

(2006) destaca como o barril do petróleo equatoriano do tipo cru Oriente que valia US$ 3,83 

em 1973 passou a valer US$ 13,4 em 1974. Entre 1971 e 1981 o Equador vivenciou uma média 



103 

 

de crescimento do produto de 8%, sendo que em 1973 ela foi de 25%. Porém, este crescimento 

atrelado ao aumento do preço do petróleo também permitiu que ocorresse o fenômeno da 

doença holandesa no país, já que houve uma valorização da moeda equatoriana associada à 

exportação de uma determinada commodity, a qual a economia do país tornou-se dependente 

(CORREA, 2015). 

Mesmo diante deste quadro de valorização do preço do petróleo e crescimento da 

economia, o Equador viveu um processo quase que paradoxal. Em meio à redução de juros 

internacionais e aumento da oferta de empréstimos, o país inicia um crescente processo de 

endividamento externo. Estes recursos estrangeiros financiaram diversos projetos de 

infraestrutura, como: Oleoduto Trans-equatoriano, Refinaria Estatal de Esmeraldas, Poliduto 

Esmeraldas-Quito-Ambato, Poliduto Shusufindi-Quito, hidrelétricas de Paute, Pisayambo, 

Agoyan e Daule-Peripa e reservatórios hídricos de Poza Honda e La Esperanza. No entanto, 

desenvolveu-se uma política de subsídios privados que levou à expansão fiscal, fazendo com 

que o Estado não consolidasse uma base tributária sólida e nem o setor privado constituísse 

uma poupança interna (ACOSTA, 2006). 

 

3.1.2 O choque de juros e a crise da dívida externa: 1979-1982 

 

Segundo Gowan (2003), uma parte dos recursos externos adquiridos pelos países da 

América Latina foi usada para a realização de investimentos, enquanto outra parte foi destinada 

para financiar importações ou atividades especulativas. Conforme Thorp (1998, p.222): “Las 

empresas públicas e las administraciones locales obtenían préstamos sin que nadie percibiese 

que si bien cada decisión individual era nacional, el conjunto podía ser mucho más desastroso 

que la suma de sus partes”. Acontece que no final da década de 1970 ocorreram mudanças nos 

padrões financeiros marcadas pelo aumento nas taxas de juros internacionais e revalorização 

do dólar (TAVARES; FIORI, 1993).  

Em 1979, Paul Volcker, então Presidente do FED, iniciou uma política de aumento das 

taxas de juros com o propósito de realizar controle inflacionário. Este modelo de política 

monetária restritiva também foi seguida pelo Reino Unido nos anos seguintes (STREEK, 2011). 

Para evitar a fuga de capitais, outros países da Europa também passaram a praticar uma política 

de aumento de juros e a consequência mais imediata destas práticas para os países latino-

americanos foi um encarecimento dos empréstimos, impedindo novas contratações e gerando 
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dificuldades de cumprimento das obrigações dos empréstimos já realizados, cujos juros eram 

flutuantes. (MARTINS, 2005). 

Este cenário trouxe diversos problemas para as economias latino-americanas, como 

destaca Thorp (1998, p.231-232): “Para o Brasil, por ejemplo, un incremento de un punto 

porcentual en las tasas internacionales de interés significaba que este país debía aumentar sus 

exportaciones en un 3% sólo para cubrir la mayor carga del pago de intereses”. O aumento 

das taxas de juros e valorização do dólar culminou no que ficou conhecido como crise da dívida 

externa da América Latina e do Leste Europeu, ressaltando-se que as suas consequências foram 

maiores para os países latino-americanos, já que a maior parte da dívida externa se concentrava 

na região. Para Kucinski e Branford (1987, p. 32): 

 

Apesar de envolver todo o Terceiro Mundo, a crise do endividamento é uma tragédia 

essencialmente latino-americana. Em 1982, mostra o economista Pedro Pablo 

Kuczynski, a América Latina devia metade de toda a dívida do Terceiro Mundo, e 

para resgatar US$ 300 bilhões do principal da dívida gastaria 3,4 anos de suas 

receitas de exportações. 

 

O momento que marcou o início da crise da dívida externa na América Latina se deu 

com a crise do México de 1982, ocasião em que o país anunciou a impossibilidade de pagar os 

compromissos de sua dívida externa. Isto gerou uma intensa fuga de capitais do país e um corte 

abrupto da oferta de empréstimos de bancos estrangeiros para a região. Como consequência, 

começaram a acontecer crises fiscais e desequilíbrios no balanço de pagamentos dos países 

latino-americanos, o que, de imediato, levou muitos deles a realizar reduções em suas 

importações (THORP, 1998). 

A Argentina teve um crescimento absoluto de 2,3% entre 1976 e 1983, sentindo os 

efeitos dos aumentos dos juros desde 1980, algo que se tornou ainda mais marcante em 1981. 

Bastante dependente dos fluxos financeiros externos, já que esses financiavam os seus déficits 

comerciais e em conta corrente, o país viu suas reservas diminuírem em 1980 – uma redução 

de US$ 2,8 bilhões de reservas de divisas e um acréscimo de US$ 4,5 bilhões no endividamento 

público – e, nesse mesmo ano, o Banco Intercambio Regional (BIR) fechou junto com outros 

três bancos grandes e alguns pequenos. Estima-se que a fuga de capitais da Argentina esteve 

em torno de US$ 22 bilhões entre 1981 e 1982, além de que o aumento nas taxas de juros 

pressionava os custos do setor produtivo e aprofundava a recessão. 

Em 1981, o governo realizou uma desvalorização da moeda argentina que gerou uma 

crise de confiança e corrida aos bancos para saque dos depósitos. Os recursos retirados dos 

bancos eram convertidos em dólar (RAPOPORT, 2010). Ainda em 1981, o governo argentino 

resolve emitir mais moeda, o que também gera um profundo descontrole inflacionário. Em meio 
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a essas perdas inflacionárias, cria-se medidas para reduzir o ônus da dívida para o setor privado. 

Isto ocasionou o aprofundamento do modelo de endividamento das empresas estatais e 

liquidação da dívida privada em detrimento do aumento da dívida pública. Este processo ficou 

conhecido como estatização da dívida externa privada.  

Em 1982, a Argentina inicia a Guerra das Malvinas contra o Reino Unido, a qual surtiu 

mais efeitos recessivos e inflacionários à economia do país. Entre 1982 e 1983, o governo 

decidiu ampliar o sistema de seguros governamentais sobre a dívida externa privada argentina 

por meio do seu refinanciamento, através da emissão de títulos públicos que eram substituídos 

pela dívida privada externa, de modo que o governo a assumia. Com o aumento da inflação, os 

credores destes títulos públicos tiveram maior facilidade para liquidar suas dívidas, já que houve 

um processo de desvalorização da moeda nacional. Estima-se que este processo gerou um 

subsídio do governo argentino de aproximadamente US$ 5,5 bilhões aos devedores. 

(RAPOPORT, 2010). 

Também o Brasil, desde 1981, passou a sofrer aumentos de sua taxa de inflação 

acompanhada de recessão. Com o aprofundamento da crise da dívida externa da América 

Latina, em 1982, esta situação se agrava. Diante da redução dos fluxos de recursos externos, 

inicia-se, então, um esforço de geração de superávits comerciais para fazer frente aos 

compromissos da dívida externa. Além de optar por políticas de viés ortodoxo, o governo 

brasileiro também passa a se reunir com o FMI a fim de se conseguir um acordo que permita a 

realização de empréstimos ou mesmo um aval para a negociação de sua dívida externa. Na 

ocasião, o Brasil passa a sofrer também uma crise cambial e o acordo com o fundo seria uma 

forma de evitar que esta crise tomasse maiores proporções. O resultado dessas tentativas de 

negociação foram apenas algumas cartas de intenções, sendo que o fundo exigia do país a 

geração de superávits comerciais para honrar com seus compromissos. (GREMAUD ET AL. 

1997). 

No contexto da crise da dívida externa da América Latina, a economia brasileira 

apresentava um problema estrutural: três quartos da dívida externa pertenciam ao setor público, 

sendo que as divisas se concentravam no setor privado. Diante dessa lógica, o setor público se 

vê obrigado a se apropriar das divisas do setor privado, ou seja, o governo brasileiro inicia um 

processo de endividamento público interno para o pagamento da dívida externa. O Brasil não 

sofreu de forma grave com fuga de capital, já que praticou uma política de moeda indexada que 

garantia a correção monetária. Em contrapartida, esta lógica fez com que recursos antes 

destinados a aplicações em ativos fixos migrassem para aplicações financeiras. Dessa maneira, 

os ganhos do sistema financeiro no Brasil passam a se desvincular do setor produtivo na medida 
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em que se hospedam na dívida pública e na apropriação de ganhos inflacionários. Para Gremaud 

et al. (1997, p. 226): 

 

[...] a política adotada no início dos anos 80, se obteve sucesso na geração dos recursos 

para a transferência ao exterior, provocou grande aceleração inflacionária, de difícil 

solução, e pior o fez às custas da penhora do estado, aprofundando a crise fiscal-

financeira que se mostraria de mais difícil solução.  

 

Com o início da crise da dívida externa, em 1982, o governo equatoriano inicia ajustes 

sobre a economia (CASTRO et al.). Naquele momento, o Equador enfrentava problemas como 

a dependência cambial e fiscal em relação ao petróleo (um setor industrial muito dependente de 

importações) e o aumento da dívida externa. Segundo Montalvo (2017), o petróleo representava 

63,3% das exportações, os produtos agrícolas, 26,2%, e as manufaturas os 10,5% restantes. 

Junto à crise da dívida externa, inicia-se uma redução gradual dos preços do petróleo, a qual 

fez com que o Equador reduzisse as suas receitas de exportações, aumentando os déficits 

públicos e as taxas de inflação. 

A balança comercial do país passou a ter problemas, já que as divisas recebidas com a 

venda de petróleo eram uma importante fonte de financiamento das importações. Naranjo 

(2004) destaca que a estratégia de ISI praticada pelo Equador dependia das receitas oriundas da 

exportação de petróleo para o financiamento das importações necessárias à indústria. De 

maneira quase paradoxal, no período do boom petroleiro, a dívida externa equatoriana também 

cresceu: em 1970, era de US$ 229 milhões e passou a ser de US$ 4,42 bilhões em 1981. Assim, 

no início da década de 1980, o Equador se viu em uma situação na qual, além de ter de cumprir 

com as obrigações dos juros altos, sua principal fonte de receitas externas se reduzia 

paulatinamente. Para piorar a situação econômica, o país se envolveu na Guerra do Paquisha 

contra o Peru em 1981 e teve grandes perdas de produção agrícola devido aos efeitos do El 

Niño em 1982. Conforme Montalvo (2017, p.216): La crisis de la deuda poso fin a la bonanza 

petrolera y la política social fue supeditada al cumplimiento de las obligaciones 

internacionales. 

 

3.1.3 O período do ajuste e a década perdida: 1983-1988 

  

Gowan (2003) destaca que entre os anos 1970 e 1980 houve um conjunto de 

transformações nas estruturas econômicas estadunidenses e europeias no sentido de gerar maior 

liberalização econômica. Foram marcos muito importantes dessas transformações as eleições 

de Margareth Thatcher como primeira-ministra do Reino Unido em 1979 e de Ronald Reagan 
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como Presidente dos EUA em 1980. Ambos líderes políticos defendiam para suas nações e 

outras nações do mundo reformas econômicas que buscassem uma radicalização de um modelo 

liberal. 

  Entre os pontos mais marcantes dessa mudança estava a desregulamentação dos 

mercados, a abertura comercial e financeira, a privatização de empresas estatais, a redução das 

funções do Estado e os ajustes econômicos. Estas pautas tanto passam a se tornar paradigmas 

de políticas econômicas para os IFI’s, a exemplo do BM e FMI, como também passam a ser 

consideradas, em diversos círculos econômicos, capazes de solucionar problemas econômicos 

de países latino-americanos que se encontravam em crise. Nestas circunstâncias, BM e FMI 

passam a apresentar, com certa frequência, diretrizes de ajustes estruturais para países asiáticos 

e latino-americanos. O FMI, por exemplo, chegou a afirmar que com estes ajustes estruturais, 

os países latino-americanos sanariam problemas relacionados aos pagamentos de sua dívida 

externa (GOWAN, 2003). 

No período que seguiu os acontecimentos de 1982, os países da América Latina 

encontraram-se em uma situação de crise econômica, pois sofriam os efeitos do crescimento de 

suas dívidas públicas externas e da queda de fontes de receitas externas (TAVARES; FIORI, 

1993). O efeito mais imediato disso foi a redução do crescimento econômico desses países e a 

tentativa de experiências isoladas de ajustes internos de seus governos. Um fato que reitera a 

profundidade da crise econômica que a América Latina inicia a partir de 1982 foi a 

denominação dos relatórios econômicos da CEPAL da década de 1980 como “década perdida”. 

Tanto que Navarrete (1987, p. 38) descreve que: 

 

[...] el total de la deuda externa de la región era de más de la mitad del producto 

regional bruto y tres veces mayor que sus exportaciones anuales; los pagos por 

servicios de la deuda se estaban incrementando al doble de como lo hacían las ventas 

de exportación, y el pago promedio anual por servicio de la deuda era de más de 29 

mil millones de dólares; con cada aumento de un punto porcentual en las tasas de 

interés se agregaban 2 mil 500 milliones de dólares al gasto anual en el servicio de 

la deuda. 

 

Neste contexto, o FMI assume um protagonismo junto a estes países, passando a 

estabelecer cada vez mais que o ajuste econômico é condição para aquisição de novos 

empréstimos e renegociação dos antigos, além do que as receitas de exportações deveriam ser 

destinadas ao pagamento da dívida externa (MONTALVO, 2017). Para Navarrete (1987), os 

ajustes econômicos baseados em cortes de gastos públicos e redução das importações 

aprofundavam a recessão econômica. Bresser-Pereira (1991) considera que as tentativas de 

ajustes praticadas pelos países da América Latina partiam de um diagnóstico que apontava 

aquela situação para um problema exclusivamente de liquidez.  
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Em 1985, as taxas de juros internacionais permaneciam altas, ocorreram novas reduções 

de oferta de empréstimos externos aos países latino-americanos e os principais produtos de 

exportação dos países da região continuavam a sofrer quedas generalizadas de preços 

(NAVARRETE, 1987). Para Montalvo (2017), as experiências de ajuste levaram à redução nos 

investimentos, desmantelamento da indústria e redução de despesas públicas em políticas 

sociais. Conforme Roddick (1990, p.38):  

 

La deuda externa también sirvió de mecanismo financiero para interrumpir la iSi, 

pues obligó a los países latinoamericanos a desmantelar la protección a sus 

industrias, a disminuir la participación del Estado en la economía, y a reducir la 

inversión y el gasto social para asegurar el pago de las obligaciones externas. 

 

A partir de 1983, a Argentina passa a ter o FMI como um importante ator no processo 

de renegociação de sua dívida externa. Em um contexto no qual esta última fazia crescer as 

obrigações do setor público e influenciava no aumento da inflação, os acordos propostos pelo 

fundo previam medidas de ajustes econômicos. Para Rapoport (2010), a elevada dívida externa 

e posição delicada no balanço de pagamentos lesava grupos como os pequenos e médios 

industriais e as classes média e trabalhadora. Além disso, fazia com que as decisões futuras do 

Estado ficassem em situação de vulnerabilidade e sujeitas à aprovação de organismos 

internacionais. Rapoport (2010) considera ainda que esta lógica desarticulou a possibilidade de 

continuidade de uma política de ISI. 

Torna-se muito comum os capitais privados hospedarem-se cada vez mais no setor 

financeiro, em detrimento dos investimentos industriais. Em algumas fábricas argentinas, por 

exemplo, os custos financeiros passam a ser superiores à folha de pagamento e assuntos como 

empréstimos e aplicações financeiras passam a ser tratados com maior prioridade que 

produtividade, investimentos em bens de capital e criação e incorporação de novas tecnologias. 

Tanto que em 1983 o produto industrial argentino era 10% menor que em 1976, a inflação do 

país chegava a 400%, não havia reservas internacionais e a dívida externa era de US$ 46,2 

bilhões, o equivalente a 70% do PIB argentino (RAPOPORT, 2010). 

Em 1983, com uma dívida externa que correspondia a cinco vezes as exportações anuais 

do país; e devido aos atrasos no pagamento das obrigações da mesma, houve uma drástica 

redução nos fluxos de recursos externos para a Argentina. Apesar de o governo iniciar um 

esforço de produção de superávits comerciais para fazer frente às obrigações externas, há uma 

constante desvalorização dos seus principais produtos de exportação no mercado internacional: 

carnes e cereais. As tentativas de redução de importações traduzem-se internamente em maiores 

efeitos recessivos. Diante disso, em 1984, o governo argentino passa a aplicar uma política não 
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recessiva que contrariava o FMI, filiando-se a uma frente de negociação da dívida externa 

formada por países latino-americanos que ficou conhecida como Consenso de Cartagena. No 

primeiro semestre de 1984, a Argentina suspendeu o pagamento de sua dívida e afirmou buscar 

um acordo no qual o pagamento anual não superasse 15% do valor de suas exportações 

(RAPOPORT, 2010). 

Entretanto, as medidas econômicas não surtiram resultados anticíclicos e aprofundaram 

ainda mais o processo inflacionário. Com isso a Argentina reiniciou políticas de ajuste no 

segundo semestre de 1984. Após nova tentativa de estabelecer uma política de investimentos e 

crescimento no primeiro semestre de 1985, no segundo semestre do mesmo ano a o governo 

argentino passa a praticar uma política de ajuste econômico baseado na redução de 

investimentos e gastos públicos, privatizações e aumento de tarifas (RAPOPORT, 2010).  

Em junho de 1985, com o intuito de atender expectativas e estabelecer um acordo para 

negociação da dívida externa com o FMI, o governo lança um programa chamado Plano Austral 

que, além da substituição da moeda, previa políticas fiscal e monetária contracionistas e 

congelamento de preços, salários e tarifas. Apesar dos efeitos sobre o controle de preços, o 

plano não foi capaz de reativar o crescimento e o investimento, além de que gerou um círculo 

vicioso de emissão de títulos públicos no mercado interno, produzindo aumento de juros e, 

portanto, do serviço da dívida. Diante do agravamento da crise e do déficit na balança 

comercial, em 1988 a Argentina suspendeu o pagamento de sua dívida externa com bancos 

comerciais, havendo ainda mais recessão, com a inflação chegando a 400% no semestre. Isso 

acarretou uma explosão dos valores da dívida e fez com que o governo implementasse um 

programa de congelamento de preços e salários, abertura econômica e privatizações que levou 

o nome de Plano Primavera. (RAPOPORT, 2010). 

Com o início da crise da dívida externa, o Brasil tentou uma política de ajuste econômico 

baseada em austeridade fiscal e controle monetário e creditício. No entanto, a inflação do país 

em 1985 chegava a 200%. Em 1986, o governo brasileiro tentou, então, um novo programa 

econômico que recebeu o nome de Plano Cruzado, o qual previa a substituição da moeda, o 

congelamento de preços, taxas fixas de câmbio e metas fiscais e monetárias. Em um primeiro 

instante ele surtiu efeito no controle inflacionário, porém, com a escassez de produtos, retomada 

do aumento da inflação e constantes déficits públicos, o governo lança o Plano Cruzado II, 

baseado no aumento de tarifas com o intuito de se conter a demanda e a inflação. (GREMAUD 

ET AL. 2018) 

Com uma inflação mensal de 17% e em um contexto no qual havia reduções contínuas 

do superávit da balança comercial, em 1987 as reservas de divisas encontram-se em quantidades 
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extremamente baixas e o governo decide suspender o pagamento da dívida externa que totlizava 

aproximadamente US$ 107 bilhões, o que situou o Brasil como o maior devedor externo do 

mundo entre os países em desenvolvimento. Isso gera uma forte repercussão na comunidade 

financeira internacional e os empréstimos externos, que já eram escassos, cessam para toda a 

América Latina. Neste ano, aprofundou-se ainda mais os saldos negativos em seu balanço de 

pagamento e as reservas em moedas estrangeiras reduziram-se ainda mais. No final de 1987, o 

governo brasileiro congelou a captação de empréstimos externos e reestabeleceu o pagamento 

de sua dívida externa. (GREMAUD ET AL. 2018). 

Durante a década de 1980, a economia equatoriana encontrava-se em recessão, sendo 

que somente em 1983 houve um decréscimo de seu PIB de 19%. Diante de quedas continuadas 

no preço do barril de petróleo e da produção agrícola devido os efeitos do El Ninõ, durante a 

década de 1980 o governo do Equador praticou um conjunto de ajustes econômicos 

recomendados pelo FMI, os quais ficaram conhecidos na época como paquetazos (NARANJO, 

2004). Dessa maneira, foram estabelecidos acordos de concessão de crédito com o fundo nos 

anos de 1983, 1985, 1986 e 1988 (ACOSTA, 2006).  

A política de ISI equatoriana foi substituída por uma política de equilíbrio fiscal, de 

modo que o controle do déficit público era visto como um dos principais instrumentos para o 

pagamento da dívida externa equatoriana, acompanhado de uma política de privatizações, 

desregulações e abertura comercial. Para Montalvo (2017), a importância que tinha até então a 

Junta Nacional de Planificación passou para a Junta Monetária del BCE, sendo que o Banco 

Central do Equador (BCE) torna-se interlocutor do FMI, que cumpriu diversas missões no país. 

Esses encontros entre representantes do governo e do fundo implicaram em acordos na forma 

de cartas de intenções que previam o cumprimento de políticas de ajuste e metas 

macroeconômicas. Condições estas que permitiam ao país realizar negociações com o Clube de 

Paris, FMI e BM (NARANJO, 2004). 

Entre 1983 e 1988, o BCE assume por volta de US$ 1,5 bilhões da dívida externa privada 

equatoriana. Este processo que resultou em um aumento da dívida pública externa ficou 

conhecido na época como de sucretização da dívida externa equatoriana. Isso porque o BCE 

assumia o pagamento de dívidas externas em dólares de agentes privados estrangeiros em troca 

do recebimento dos devedores equatorianos em sucre. De forma complementar, em 1984, o 

governo equatoriano ampliou o prazo e congelou as taxas de juros da dívida em sucre dos 

agentes internos, o que gerou mais uma espécie de subsídio aos devedores privados 

equatorianos. Em 1986, o governo equatoriano praticou uma política de abertura comercial e 

de câmbio e juros flutuantes, sendo que as divisas arrecadadas com a exportação de petróleo 
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eram prioritariamente utilizadas no pagamento do serviço da dívida pública externa 

(NARANJO, 2004). 

Em 1987 esta lógica se mostrou insustentável. A situação econômica equatoriana se 

agravou a ponto de acontecer uma redução de 6,5% do PIB, afora que o déficit fiscal foi de 

9,7% do PIB, a taxa de inflação anual de 32,5% e as reservas internacionais foram negativas, 

em US$ 330 milhões. Além do mais, terremotos danificaram o sistema oleoducto ecuatoriano 

(SOTE) em março de 1987, o que causou a suspensão da produção de petróleo no país por seis 

meses e agravou a situação de seu balanço comercial. Diante desse quadro, o governo 

equatoriano realizou a suspensão dos pagamentos de sua dívida externa junto aos bancos 

internacionais privados, ainda que tenha continuado pagando suas dívidas externas bilaterais 

com organismos financeiros internacionais. Além disso, iniciou-se também a prática de 

transferência da dívida pública externa à Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), a 

qual, de acordo com Acosta (2006), fortaleceu o argumento de ineficiência das empresas 

estatais, o que justificaria as suas privatizações. (ACOSTA, 2006).  

Em termos regionais, no período da década perdida, houve um movimento de integração 

regional entre os países latino-americanos em torno da questão da dívida externa. Movimento 

este formado pela iniciativa da Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, México, Peru e 

Venezuela por meio de uma declaração conjunta ao G-7, sendo que, em 1984, juntaram-se a 

estes países Bolívia, Chile, República Dominicana e Uruguai durante a Conferência Econômica 

Latino-americana de Quito, na qual publicaram a Declaração de Quito. Esta última incentivava 

a formação de instituições regionais para tratar da questão da dívida externa latino-americana 

com esforços coletivos, além de advogar por reformas do sistema monetário internacional. Na 

ocasião, estes países formaram uma instância de discussão permanente sobre a dívida externa 

latino-americana que recebeu o nome de Consenso de Cartagena (MALLMANN, 2008). 

A formação deste grupo de países devedores partia do pressuposto que as políticas de 

ajuste econômico recomendadas pelo FMI tinham fracassado. Entre os temas que estiveram em 

pauta nas reuniões do consenso estavam: corresponsabilidade dos credores e devedores sobre a 

dívida externa; tratamento político sobre o problema da dívida externa; mudança na legislação 

bancária dos países credores; redução das taxas de juros; estabelecimento de prazos de 

pagamento conforme a capacidade do devedor, aumento dos prazos de pagamento e período de 

carência e criação de linhas de créditos aos países devedores. Além do mais, também se colocou 

a necessidade de que um novo sistema monetário internacional permitisse o crescimento 

econômico dos países subdesenvolvidos (MALLMANN, 2008).  
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Ao todo, aconteceram cinco reuniões do Consenso de Cartagena: Quito, no Equador em 

1984; Mar del Plata, na Argentina, em 1984; Santo Domingo, na República Dominicana, em 

1985; e Montevidéu, no Uruguai, em 1985. Um encaminhamento prático destas reuniões foi a 

formação de um mecanismo de acompanhamento e consultas que serviu para o intercâmbio 

regional de informações e para o contato com países devedores de outros continentes. Ainda 

assim, entre 1982 e 1988, a região transferiu US$ 180 bilhões para o pagamento de sua dívida 

externa, sendo que em 1987 a transferência líquida de exportações para esta finalidade 

correspondeu a 15% e em 1988 a 24%, o que para Mallmann (2008), fez com que a iniciativa 

do Consenso de Cartagena não tenha gerado ganhos efetivos aos países devedores.  

Já no âmbito internacional, para os governos dos EUA e de outros países credores, a 

questão da dívida externa tratava-se de um assunto de natureza exclusivamente econômica e de 

uma relação privada entre bancos internacionais e países devedores. No entanto, o entendimento 

de que não deveria ser dado tratamento político à questão da dívida externa latino-americana 

mudou em 1985, durante reunião anual conjunta entre o BM e FMI, em Seul. Na ocasião, foi 

discutido sobre os efeitos indesejáveis generalizados que o sacrifício dos países devedores 

poderia trazer. Com isso, anunciou-se um programa que buscava viabilizar novamente o acesso 

dos países latino-americanos à poupança internacional, o chamado Plano Baker, em 

homenagem ao então secretário do Tesouro dos EUA, James Baker. Nesse momento, o 

diagnóstico apresentado para a crise da dívida externa da América Latina foi o de que a região 

só tinha apenas uma fonte de financiamento externo, sendo que para sair da crise precisaria de 

fontes de recursos financeiros externos diversificadas (NAVARRETE, 1987). 

Esse programa de continuidade e ampliação da oferta de recursos externos aos países 

latino-americanos previa um total de US$ 29 bilhões cuja fonte dividia-se entre bancos 

comerciais dos EUA, bancos comerciais de outros países, o BM e o BID (MALMANN, 2008). 

Montaño e Durighetto (2011) apontam que a adesão ao Plano Baker implicaria aos países latino-

americanos liberalização comercial, privatizações, redução do déficit público e elevação dos 

juros. No entanto, a resistência dos países em aderir aos programas econômicos do FMI e a falta 

de adesão até mesmo do BID e BM fez com que o plano não passasse de uma carta de intenções. 

Com o fracasso do Plano Baker, alguns bancos regionais estadunidenses e europeus iniciaram 

um processo de venda de parte da dívida externa dos países latino-americanos no mercado 

secundário (NAVARRETE, 1987). 
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3.1.4 O plano Brady e a retomada dos fluxos de capital: 1989-1997 

   

Existiu um conjunto de problemas sociais que foram consequência da crise da década 

de 1980 na América Latina. Segundo Thorp (1998, p. 241): “…el encarecimiento resultante de 

los alimentos y de algunos servicios públicos tuvo graves consecuencias a corto plazo sobre el 

bienestar social”. Por conta desse quadro, em fevereiro de 1989, a Venezuela, por exemplo, 

presenciou uma grande manifestação que durou nove dias e teve aproximadamente 3 mil 

mortos. Tal acontecimento tinha como principal causa a situação econômica do país, o qual 

sofria com os efeitos tanto da baixa do preço do petróleo no mercado internacional como da 

crise da dívida externa. Na ocasião, o governo venezuelano aplicava as políticas de ajuste 

indicadas pelo FMI. Nestas condições, os EUA começaram a manifestar preocupação com a 

situação da região, além de que em países como Brasil e Argentina havia a possibilidade de 

eleição de governos declaradamente opositores aos Estados Unidos. Em 1989, com o 

agravamento da crise venezuelana, o Presidente dos Estados Unidos George Hebert Bush 

declara que o problema da dívida externa da América Latina era um problema também de 

natureza política e que, portanto, demandava soluções políticas (MALMMAN, 2008). 

Naquele instante, a conjuntura era diferente de quando se iniciou a crise da dívida 

externa em 1982, pois os bancos privados dos EUA tinham passado por uma melhora em sua 

situação financeira que os permitiam arcar com certas perdas. Assim, em março de 1989, o 

então Secretário do Tesouro dos EUA, Nicolas Brady, apresentou o Plano Brady, cujo objetivo 

era superar a grave situação econômica dos países afetados pela crise da dívida externa. Em sua 

essência, baseava-se na troca da dívida externa contratual por títulos que recebiam o nome de 

bônus Brady, os quais, por sua vez, eram emitidos pelos países devedores e serviam como 

mecanismo de negociação dos empréstimos externos em situação de suspensão. Uma inovação 

desse sistema é que os títulos possuíam garantia do Tesouro dos EUA e os países devedores 

poderiam comprá-los no mercado secundário. Desse modo, o Plano Brady apresentava-se como 

uma reestruturação da dívida externa latino-americana (BUSTILLO; VELLOSO, 2014).  

Esse modelo de reestruturação da dívida externa expresso no Plano Brady foi inspirado 

em uma proposta apresentada pelo governo japonês na Reunião Anual do BM e FMI de Berlim, 

em 1988 (STALLINGS, 2014). Nele, parte-se do pressuposto de que o problema não era apenas 

de liquidez, mas também de insolvência; e de que o perdão de parte da dívida era condição 

necessária tanto para superar a situação de crise, como para retomar o crescimento dos países 

endividados. Por isso, no instante das trocas, havia descontos nos valores originais das dívidas.  
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O plano teve uma ampla aceitação entre os bancos credores e órgãos financeiros 

internacionais, tanto que com o passar do tempo e diante da adesão às trocas, foram emitidos 

também títulos sem garantia do Tesouro dos EUA. As primeiras emissões de bônus Brady 

deram-se em março de 1989 no México, após as quais outros países latino-americanos também 

aderiram ao plano: Costa Rica (1990), Venezuela (1990), Uruguai (1991), Argentina (1993), 

Brasil (1994), República Dominicana (1994), Equador (1995), Panamá (1996) e Peru (1996). 

O resultado foi que os países que aderiram a este programa de reestruturação tiveram uma queda 

no montante de sua dívida externa (BUSTILLO; VELLOSO, 2014). 

O Plano Brady alterava o antigo mercado de empréstimos junto a bancos internacionais 

privados para um mercado de títulos, mas a adesão a ele compreendia acordos com os IFI’s. 

Conforme Bustillo e Velloso (2014, p. 91), estes acordos previam reformas estruturais:  

 

Si reestructuraba su deuda, un país podía obtener una condonación parcial y, al 

mismo tiempo, diferir durante unos años una parte del principal y del pago de 

intereses, ganando así tiempo para que las reformas se dejaran sentir en la economía 

y para mejorar el flujo de fondos y la balanza de pagos. 

 

Quadro 4 - Cenário internacional e da América Latina por períodos 

PERÍODOS SISTEMA MONETÁRIO 

INTERNACIONAL 

AMÉRICA LATINA 

Alta 

Liquidez 

(1973-1978) 

Expansão da liquidez de recursos 

financeiros e juros baixos 

internacionais. 

Empréstimos externos como medida 

economicamente racional e armadilha do 

endividamento. 

Crise da 

Dívida 

Externa 

(1979-1982) 

Revalorização do dólar e aumento nas 

taxas de juros. 

Crise da dívida externa e redução do 

acesso a empréstimos externos. 

Década 

Perdida 

(1983-1988) 

Aumento do protagonismo do IFIs nas 

finanças globais e programas de 

ajustes econômicos do FMI e BM. 

Recessão econômica, ajustes 

econômicos, deterioração dos balanços 

de conta corrente e suspensões do 

pagamento da dívida externa. 

Titularização 

da Dívida 

Externa 

(1989-1996) 

Titularização da dívida com garantia 

do Tesouro dos EUA (Plano Brady); 

indicação de reformas estruturais 

liberalizantes (Consenso de 

Washington) 

Reestruturação da dívida externa (Plano 

Brady); retomada dos fluxos de recursos 

externos; adesão ao Consenso de 

Washington. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da pesquisa bibliográfica. 

 

Em novembro de 1989, o IIE realizou uma conferência com representantes de oito países 

latino-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela. Na 

ocasião, o economista John Williamson apresentou um documento com dez medidas que 

deviam nortear a reforma estrutural dos países da América Latina e cujas premissas garantiam 

retomar o crescimento econômico e conter a inflação na região. Esse fato ficou conhecido como 

Consenso de Washington, já que tinha o apoio de diversas organizações sediadas em 
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Washington: Congresso, Tesouro e governo dos EUA, BID, BM, FED e FMI (BANDEIRA, 

2000). 

As dez medidas que compunham o Consenso de Washington baseavam-se em: 1) 

disciplina fiscal; 2) mudanças nas prioridades de despesas públicas; 3) reforma tributária; 4) 

liberalização do sistema financeiro e prática de taxas de juros positivas; 5) taxa de câmbio 

flexível; 6) abertura comercial; 7) liberalização de investimentos estrangeiros; 8) privatização 

de empresas estatais; 9) desregulação da economia e das relações de trabalho; 10) garantia ao 

direito de propriedade (BANDEIRA, 2002; PETRY, 2008). A agenda do Consenso de 

Washington que, de acordo com Amaral (2007), priorizava o controle inflacionário e o 

equilíbrio fiscal, foi amplamente aplicada nos países latino-americanos durante a década de 

1990. 

 

Quadro 5 - Cenários de Argentina, Brasil e Equador por períodos 

PERÍODO ARGENTINA BRASIL EQUADOR 

Alta 

Liquidez 

(1973-1978) 

Aplicação de recursos 

financeiros externos em 

atividades financeiras e 

especulativas. 

Uso dos recursos 

financeiros externos na 

indústria; ciranda 

financeira e estatização 

da dívida privada externa. 

Dependência do petróleo 

(doença holandesa) e 

aumento da dívida externa. 

Crise da 

Dívida 

Externa 

(1979-1982) 

Estatização da dívida 

externa privada; 

migração de capitais da 

indústria para o setor 

financeiro e redução das 

reservas. 

Estatização da dívida 

externa privada; migração 

de capitais da indústria 

para o setor financeiro; 

redução dos fluxos 

externos e reservas; 

negociações com o FMI. 

Aumento da dívida 

externa/ exportações; 

redução dos fluxos 

externos; negociações com 

o FMI; migração de 

capitais da indústria para o 

setor financeiro.  

Década 

Perdida 

(1983-1988) 

Negociações com o 

FMI; suspensão no 

pagamento da dívida 

externa; Consenso de 

Cartagena. 

Fim das reservas 

estrangeiras; suspensão 

no pagamento da dívida 

externa; Consenso de 

Cartagena. 

Fim das reservas 

estrangeiras; suspensão do 

pagamento da dívida 

externa; negociações com 

o FMI; estatização da 

dívida externa privada; 

Consenso de Cartagena. 

Titularização 

da Dívida 

Externa 

(1989-1996) 

Adesão ao Plano Brady 

em 1993. 

Adesão ao Plano Brady 

em 1994. 

Adesão ao Plano Brady em 

1995. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da pesquisa bibliográfica. 

 

O processo de recompra dos bônus Brady pelos países latino-americanos iniciou-se em 

meados da década de 1990. Entre 1996 e 2000 foram retirados do mercado secundário quase 

todos os títulos desta natureza, principalmente por meio da recompra no mercado secundário; 

da troca por eurobônus, bônus globais ou por dívida interna com compromisso de pagamento 

vinculado a receitas tributárias; e pelo uso para pagamentos de privatizações e da opção de 
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compra e vencimento dos bônus. Ressalta-se que eurobônus e bônus globais eram títulos mais 

simples e seguros, o que permitia o pagamento de juros menores sobre eles. 

Assim, os países latino-americanos transformaram a sua dívida externa contratual em 

uma classe de ativos mais ampla, que se tornou importante para o mercado de títulos e de 

derivativos, já que o antigo modelo de empréstimos junto a bancos comerciais estrangeiros se 

transformou em títulos negociáveis no mercado secundário. Sendo assim, os bancos passam a 

não ser mais os únicos credores da dívida externa dos países latino-americanos. (BUSTILLO; 

VELLOSO, 2014). 

 

3.1.5 Evidências teóricas identificadas no período entre a alta liquidez e a titularização da 

dívida 

 

No período entre a alta da liquidez e a titularização da dívida externa latino-americana, 

foi possível observar ocorrências que remetem aos indicadores econômicos da ortodoxia 

econômica e do neoestruturalismo. O Brasil, em 1982, no contexto da crise da dívida externa, 

realizou um esforço no sentido de tentar gerar superávits comerciais por meio de ajustes. Algo 

que a Argentina também tentou fazer em 1983, por meio da redução de importações. Isso 

evidencia o quanto foi marcante nos três países, no período da década perdida, um esforço no 

sentido do controle fiscal. A Argentina, por exemplo, tanto em 1983, quando realizava uma 

tentativa de acordo com o FMI, como em 1985, praticou políticas de ajustes baseadas na 

redução das despesas públicas, estabelecendo metas fiscais com o Plano Austral. Essa redução 

de despesas para se alcançar um melhor desempenho fiscal também foi perseguido por Brasil e 

Equador, países que, além disso, implementaram iniciativas no sentido de reduzir as 

importações, com o intuito de tentar equilibrar os seus balanços comerciais e em conta corrente. 

O Equador, inclusive, chegou a institucionalizar as medidas de ajuste econômico, de modo que 

transferiu atribuições da Junta Nacional de Planificación para o BCE.  

Outro ponto marcante dessa fase foi a reivindicação por reformas no sistema monetário 

internacional promovida pelos três países no âmbito do Consenso de Cartagena. Apesar de não 

ter tido muitos efeitos práticos concretos, a proposta levantada por eles considerava a 

necessidade de que o sistema desenvolvesse uma nova arquitetura internacional que priorizasse 

o crescimento econômico. Na contramão das propostas do Consenso de Cartagena, a 

transformação da dívida externa contratual dos países latino-americanos em títulos negociáveis 

no mercado secundário por meio do Plano Brady levaram a um aumento significativo nos fluxos 

de recursos externos para os países da América Latina. Diante deste cenário e em um contexto 
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de reformas estruturais inspiradas no Consenso de Washington, a Argentina, o Brasil e o 

Equador passaram a manifestar taxas de crescimento de seus produtos em alguns anos. O ano 

de 1994 foi o de maior destaque no crescimento do produto para a região: Argentina (5,8%), 

Brasil (5,9%) e Equador (4,3%). 

  

Quadro 6 - Antecedentes dos pressupostos teóricos: indicadores econômicos 
CATEGORIA 

ANALÍTICA 

ELEMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO 

PAÍSES CARÁTER PERÍODO 

Sustentabilidade 

da Dívida 

Geração de 

superávits comerciais 

Brasil  Realizado Crise da Dívida Externa  

Ajustes econômicos: 

redução de despesas 

e importações.  

Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Realizado Década Perdida  

Metas fiscais Argentina Realizado Década Perdida  

Equilíbrio fiscal e 

controle sobre o 

déficit público. 

Equador Realizado Década Perdida  

Desenvolviment

o Estrutural 

Crescimento do PIB Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Realizado Alta Liquidez  

Reformas no sistema 

monetário 

internacional  

Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Proposto Década Perdida  

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da pesquisa bibliográfica. 

  

No que diz respeito às políticas econômicas relacionadas às proposições da teoria da 

ortodoxia econômica, foi possível identificar apenas uma manifestação que se remeteu a ela: 

trata-se do congelamento de captação de empréstimos externos realizado pelo Brasil no ano de 

1987. No entanto, este ato do governo brasileiro esteve associado mais a uma medida de 

emergência em meio à crise do que propriamente a uma ação no sentido de desestimular a 

realização de empréstimos externos. Já em relação às políticas econômicas da teoria do 

neoestruturalismo, os três países realizaram suspensão do pagamento da dívida externa no 

período da década perdida: Argentina (1984 e 1988), Brasil (1987) e Equador (1987). Além 

disso, apresentaram no âmbito do Consenso de Cartagena propostas que não foram 

concretizadas, mas que remetiam a elementos da categoria analítica dos novos termos para a 

dívida externa, tais como: a responsabilização de credores e a criação de linhas de créditos para 

os países da América Latina em crise. O Brasil ainda empreendeu inciativas com o objetivo de 

tentar firmar um empréstimo de emergência com o FMI em 1981; e a Argentina propôs o 

estabelecimento de limites para o pagamento da dívida externa baseados nas exportações do 

país em 1984. Em ambos os casos, no entanto, não foram efetivadas as propostas. 
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Quadro 7 - Antecedentes dos pressupostos teóricos: políticas econômicas 
CATEGORIA 

ANALÍTICA 

ELEMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO 

PAÍSES CARÁTER PERÍODO 

Novos Arranjos 

para a Dívida 

Externa 

Congelamento da 

captação de empréstimos 

externos 

Brasil Realizado Década Perdida 

Novos Termos 

para a Dívida 

Externa 

Empréstimo de 

emergência com o FMI 

Brasil Proposto Crise da Dívida 

Externa 

Suspensão do pagamento 

da dívida 

Argentina, 

Brasil, 

Equador  

Realizado Década Perdida  

Limite de pagamento 

baseado nas exportações 

Argentina Proposto Década Perdida  

Responsabilização de 

credores 

Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Proposto Década Perdida  

Criação de linhas de 

créditos para os países 

devedores. 

Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Proposto Década Perdida 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da pesquisa bibliográfica. 

  

A partir de 1989, os países da América Latina passam a aderir, então, a um amplo 

programa de reestruturação da dívida externa que, apesar de não representar nenhum dos 

modelos identificados na teoria da ortodoxia econômica, teve por característica ser uma 

proposta que partiu dos IFI’s (com destaque para os EUA e o FMI, importantes apoiadores e 

viabilizadores desse programa) em parceria com os países credores. Trata-se do Plano Brady, 

o qual, como já dito anteriormente, teve por objetivo principal transformar as antigas dívidas 

externas contratuais dos países latino-americanos em dívidas titularizadas negociáveis no 

mercado secundário. Foi esse processo que viabilizou a retomada dos fluxos de recursos 

externos para a região na década de 1990, permitindo que, no contexto da crise da meia década 

perdida, se pudesse emergir propostas de reestruturações específicas a essa dívida externa agora 

titularizada, como: o SDRM, as CAC’s e o exit consents. 

No âmbito do Consenso de Cartagena, Argentina, Brasil e Equador realizaram propostas 

ou medidas que apresentam relação com elementos dos aspectos dos institutos internacionais 

relacionados à teoria do neoestruturalismo. O próprio consenso surgiu com o propósito de ser 

uma frente de países latino-americanos para a negociação da dívida externa, no contexto da 

década perdida. Tanto que entre as propostas que saíram do Consenso de Cartagena esteve a 

criação de uma instituição regional permanente para discutir e dar encaminhamentos concretos 

à questão da dívida externa. Imaginava-se que a união destes países, em torno deste objetivo 

comum, fortaleceria a capacidade de pressão e traria melhores condições de negociação junto 

aos credores e os IFI’s. Entretanto, apesar da realização periódica de reuniões entre 1984 e 
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1985, não foram efetivadas ações que caracterizaram uma negociação conjunta dos países que 

participaram deste fórum, sendo que algumas das principais negociações realizadas no período 

subsequente se deram de forma bilateral, a exemplo das que ocorreram entre o México e a 

Venezuela junto ao FMI. Apesar disso, vale ressaltar uma medida que se concretizou: a criação 

de um mecanismo de acompanhamento e consulta, o qual viabilizou a troca de informações 

tanto entre os próprios países latino-americanos, como com os credores.  

 

Quadro 8 - Antecedentes dos pressupostos teóricos: institutos internacionais 
CATEGORIA 

ANALÍTICA 

ELEMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO 

PAÍSES CARÁTER PERÍODO 

Mecanismos 

Internacionais 

de 

Reestruturação 

Titularização da 

dívida contratual 

Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Realizado Titularização da 

Dívida Externa 

Integração 

Regional 

Financeira 

Frente de 

negociação de países 

latino-americanos  

Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Proposto Década Perdida  

Instituições 

regionais para tratar 

da dívida externa. 

Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Proposto Década Perdida  

Mecanismo regional 

de troca de 

informações 

Argentina, 

Brasil e 

Equador 

Realizado Década Perdida 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da pesquisa bibliográfica. 

 

3.2 OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DURANTE A MEIA DÉCADA PERDIDA 

  

Esta seção enfoca o que ficou conhecido como a meia década perdida da América 

Latina, considerada aqui como o período entre 1998 e 2002, apesar de alguns autores apontarem 

o ano de 1997 como o do início dessa fase. Esse momento foi a etapa de crises dos países da 

América Latina cujas causas estavam associadas às crises financeiras internacionais da Ásia e 

da Rússia. Neste contexto, a dívida externa esteve novamente no centro das atenções, sendo 

objeto de um amplo debate acadêmico, de políticas nacionais e da agenda de organismos 

internacionais. Destaca-se, no entanto, que é inaugurado um diferencial importante em relação 

à dívida externa latino-americana que foi objeto da crise da década de 1980, já que esta deixa 

de ser contratual e passa a ser uma dívida titularizada e negociável no mercado secundário. 

O propósito desta seção é, portanto, identificar elementos relacionados às teorias da 

ortodoxia econômica e do neostruturalismo no que diz respeito à agenda da dívida externa 

latino-americana no período da meia década perdida. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

documental nos relatórios da CEPAL Estudio Económico de América Latina y el Caribe entre 
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os anos de 1997 e 2003. Em um primeiro instante, realizou-se uma análise geral das crises 

financeiras internacionais e de seus impactos para a América Latina; e em um segundo instante, 

fez-se uma análise específica de cada um dos países estudados. Esta última se baseou no período 

de cinco anos: o ano do ápice da crise de cada um deles, Brasil (1999), Equador (1999) e 

Argentina (2001), mais os dois anos anteriores e os dois anos que as sucederam. Vale ressaltar 

que o enfoque da análise se deu a partir das categorias que compõem os quadros teóricos 

analíticos, criando-se quadros indicativos que apresentam antecedentes dos pressupostos 

teóricos neste período. 

 

3.2.1 As crises financeiras internacionais e a meia década perdida para a América Latina 

 

A América Latina iniciou a década de 1990 com uma adesão gradativa dos países ao 

Plano Brady. Isto fez com que a dívida externa contratual com bancos internacionais, que 

estavam em grande parte em suspensão de pagamento, fosse transformada em uma dívida na 

forma de títulos. Além desse processo de reestruturação da dívida externa latino- americana ter 

ampliado prazos de pagamento e reduzido valores nominais e o serviço da dívida, também a 

tornou negociável no mercado secundário. Junto ao Plano Brady, veio, além do mais, um 

conjunto de ideias que advogavam por maior liberalização da economia na região e que se 

consolidaram em torno do Consenso de Washington. Assim, os países latino-americanos que 

haviam sofrido com a crise da dívida externa e aderiram ao Plano Brady passaram, aos poucos, 

a praticar as políticas econômicas previstas neste consenso, sendo que a adesão a essas medidas 

eram resultantes de acordos junto ao FMI ou partiam de iniciativa dos próprios governos. 

Os resultados econômicos dos países latino-americanos melhoraram e as economias 

passaram a vivenciar estabilidade de preços e um significativo crescimento do produto. Assim, 

esse cenário fez com que, entre a primeira metade e o início da segunda metade dos anos 1990, 

a dívida externa não tivesse o mesmo peso de antes e se retomassem os fluxos de capital para a 

América Latina. 

No entanto, em 1994, durante o governo de Carlos Salinas de Gortari, o México 

começou a sofrer os efeitos da Crise Tequila, a qual estava relacionada a atividades 

especulativas na economia mexicana e também à redução de reservas internacionais. Como até 

então o governo mexicano tinha implementado uma programa de abertura comercial, financeira 

e uma política econômica inspirada no Consenso de Washington, este fato gerou uma crise de 

confiança nas economias emergentes e motivou diversos países latino-americanos a realizar 

reformas em seus sistemas bancários. Mas passada essa fase, as economias afetadas mostraram 



121 

 

uma importante recuperação e a expectativa era de que o crescimento e a estabilidade se 

estabeleceriam na América Latina. 

Tanto que, por conta disso, a região teve, no ano de 1997, um de seus melhores 

desempenhos econômicos dentro das duas últimas décadas: o seu produto cresceu 5,4%, a taxa 

de inflação diminuiu 10,4% e o coeficiente dívida externa/exportações de 198% tinha sido o 

menor daquela década. Entretanto, ainda em 1997 inicia-se uma sucessão de crises financeiras 

internacionais que tiveram efeitos sobre a América Latina, a exemplo da crise financeira 

asiática, a qual teve como causa problemas cambiais nos países do sudeste asiático. Isso 

contaminou a economia dos países latino-americanos, de modo que o crescimento do produto 

na região em 1998 foi de 2,3%, e havia uma perspectiva de estagnação ou redução do PIB para 

1999. (CEPAL, 1999) 

Para a Cepal (2003), a expansão e maior facilidade de acesso a recursos financeiros 

internacionais e as mudanças trazidas pelo Plano Brady fizeram que o período de 1989 a 1998 

fosse marcado por certa acumulação de obrigações externas dos países da América Latina. 

Segundo a CEPAL (2003), “... entre 1989 e 1998, la deuda externa ascendió de 421.000 a 

766.000 millones de dólares...” na América Latina e Caribe. Com o aprofundamento da crise, 

diversas moedas latino-americanas começaram a sofrer investidas especulativas. Circunstâncias 

as quais também fizeram que o período da primeira metade da década de 1990 fosse 

considerado como da bonança de capitais de curto prazo. (CEPAL, 1999).    

Ademais, outros fatores contribuíram com o agravamento desse quadro. Como antes do 

início das crises financeiras, os países do leste e sudeste asiático eram responsáveis por 

aproximadamente 15% da demanda mundial de produtos agrícolas e minerais, reduziram-se 

também o volume de transações e preços de alguns produtos de exportação da América Latina. 

Somado a isso, em 1998, o fenômeno climático El Niño assolou a região causando perdas de 

produção agrícola e destruição de infraestrutura. Esta situação se agravou ainda mais com o 

início da crise financeira na Rússia nesse mesmo ano, já que os agentes do mercado financeiro 

internacional passaram a reavaliar o risco da dívida externa latino-americana e os preços das 

ações da região passaram a sofrer constantes quedas. Dessa forma, a redução drástica de 

recursos financeiros internacionais disponíveis para os países emergentes que se iniciou com a 

crise asiática, alcançou seus piores momentos após o início da crise russa. (CEPAL, 2003, 

p.117).  

Diante da profunda crise que se instalou, a CEPAL cunhou o período entre 1998 e 2002 

para a América Latina como o da meia década perdida (CEPAL, 1999). Uma das implicações 

do cenário que se instaurou foi a dificuldade dos países latino-americanos cumprirem com os 
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compromissos relativos às suas dívidas externas, pois a região apresentava um histórico do que 

se denominou como crises trillizas, sendo estas bancárias, cambiais e da dívida externa ao 

mesmo tempo. Em um primeiro momento, as medidas econômicas mais praticadas pelos 

governos desses países em resposta às crises internacionais basearam-se em ajustes fiscal e 

monetário, praticando, por exemplo, a redução de despesas públicas e o aumento da carga 

tributária. Também o aumento das taxas de juros foi uma estratégia utilizada a fim de evitar 

perdas de reservas internacionais e depósitos nos sistemas bancários. Na falta de reservas 

internacionais, alguns países tiveram acesso a programas de resgate oferecidos pela 

comunidade internacional. (CEPAL, 1999) 

No ano de 1999, em que as taxas de juros internacionais estavam crescendo 

gradativamente como consequência direta do ciclo de retração de financiamento externo gerado 

pelas crises asiática e russa, a América Latina fazia, pela primeira vez desde 1990, uma 

transferência bruta de recursos para o exterior maior que o ingresso de recursos externos. A 

saída na forma de lucros e juros tinha sido de US$ 54 bilhões.  Desse modo, a dívida externa 

da América Latina aumentou, chegando a uma cifra de US$ 757 bilhões (CEPAL, 1997).  Para 

a Cepal (1999, p. 117): “Si se toma el indicador de los intereses pagados con respecto a las 

exportaciones de bienes y servicios, en siete economías ese coeficiente supera el 20%.”, sendo 

que “...al incluir las amortizaciones, el servicio de la deuda regional se habría incrementado 

a más de 35% de las exportaciones, el más alto valor por los año noventa”. 

Nos anos posteriores a 1999, os países da América Latina viveram uma situação 

econômica marcada por pouco crescimento, baixo investimento e aumento de desemprego, o 

que resultou em uma certa interrupção das reformas estruturais com inspiração no Consenso de 

Washington. Assim, leilões de empresas estatais passaram a ter cada vez menos a participação 

de investidores interessados e projetos de privatização eram suspensos. Tanto que no ano de 

2001 a economia da região teve crescimento praticamente nulo com um nível de desemprego 

bastante alarmante de 9% (CEPAL, 2002). 

As transferências brutas de recursos externos para a América Latina foram praticamente 

nulas em 2000, sendo que uma boa parcela dos ingressos destinados à região acabou destinada 

ao pagamento de juros e amortizações da dívida externa. Mesmo assim, houve uma queda no 

total da dívida externa da região para US$ 738 bilhões, o que para a CEPAL (2001, p. 99): 

“Parte de ese resultado se explica por la apreciación del dólar, sobre todo con respecto al 

euro; así, se redujo los pasivos en los principales componentes de la deuda, es decir, bonos y 

préstamos bancarios”. Outro acontecimento importante do ano 2000 foi a melhora nas 

exportações, que contribuiu para a redução do coeficiente dívida externa/exportações. Entre os 
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anos 1999 e 2000 a dívida externa latino-americana representou aproximadamente 190% das 

exportações de bens e serviços da região. Conforme CEPAL (2001, p.39):  

 

La pérdida de ímpetu de la inversión extranjera directa en la región en el año 2000 

interrumpió el crecimiento sostenido iniciado en 1993. El factor más determinante de 

esta situación fue la conclusión de las compras de activos existentes, aunque también 

empezaron a sentirse los efectos de la incipiente crisis argentina. 

 

Devido ao baixo desempenho econômico dos países industrializados, os preços dos 

produtos de exportação latino-americanos mantiveram-se baixos; e em 2001, pelo quarto ano 

consecutivo, as entradas de recursos financeiros estrangeiros na América Latina não foram 

capazes de cobrir os pagamentos de juros e lucros para o exterior. Ressalte-se que nesse ano 

diversos países tiveram uma queda abrupta de suas reservas internacionais, de maneira que a 

transferência de recursos do exterior só não foi negativa porque aconteceram investimentos 

estrangeiros diretos e foram realizados alguns empréstimos de emergência junto a organismos 

internacionais. Com a continuidade de redução dos fluxos de capital estrangeiro para os países 

da região, muitos governos optaram por continuar a aplicar políticas de ajuste econômico. 

(CEPAL, 2002). 

A situação econômica da região se agravou com a eclosão da crise argentina em 2001. 

Crise esta que teve efeitos internacionais tão impactantes quanto a asiática e a russa. O país 

platino reduziu suas importações impactando diretamente nas exportações de seus parceiros 

comerciais da região, principalmente dos membros do MERCOSUL. Outra consequência desta 

crise foi o encarecimento dos empréstimos externos para os países latino-americanos, além de 

que a percepção de risco pelos agentes do mercado financeiro internacional sobre a região fez 

com que houvesse a redução dos prazos de vencimento na emissão de títulos da dívida externa.  

Ainda assim, a dívida bruta externa diminuiu para US$ 730 bilhões em 2001, sendo que o 

coeficiente dívida externa/exportações manteve-se em torno de 180%. No entanto, devido ao 

quadro de redução do PIB latino-americano o coeficiente dívida externa/PIB que havia sido de 

37,5% em 2000 aumentou para 39% em 2001 (CEPAL, 2001). No ano de 2002 o produto por 

habitante na América Latina era 2% inferior a 1997 (CEPAL, 2003). 

Porém, ainda no primeiro semestre de 2002 houve uma melhora no endividamento 

externo, de modo que aconteceu uma colocação de títulos no mercado internacional - superior 

em US$ 12 bilhões em relação ao mesmo período do ano anterior -, cujos recursos destinavam-

se quase que exclusivamente às amortizações de dívidas vencidas. No entanto, as condições de 

endividamento externo para a América Latina sofreram uma piora no segundo semestre. Em 

junho de 2002 houve uma grande preocupação de contágio financeiro da crise argentina pelas 
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economias dos demais países e a média de juros para a região passou a ser de 14%, o que 

implicou na redução das colocações de títulos no mercado internacional. Havia naquele instante 

uma grande diferenciação creditícia praticada pelo mercado em relação aos países da América 

Latina, sendo que para alguns deles se praticavam juros muito maiores que para outros. Ao final 

do ano de 2002, o valor bruto da dívida externa latino-americana era de US$ 727 bilhões, muito 

próximo ao do ano anterior e que tem como uma das justificativas as dificuldades de acesso ao 

financiamento externo neste ano (CEPAL, 2003). 

Dadas essas condições, o contexto da meia década perdida fez emergir um amplo debate 

internacional, em que a dívida externa teve uma atenção especial, acerca dos paradigmas 

econômicos praticados na América Latina. Com isso, surgiu um conjunto de discussões e de 

ações que apresentavam novos padrões para a dívida externa latino-americana, a começar pelo 

questionamento às reformas estruturais praticadas na década de 1990 que seguiam as diretrizes 

do Consenso de Washington (CEPAL, 1999). Passa a emergir, dessa forma, a ideia de que os 

padrões econômicos praticados até então não eram capazes de alcançar sustentabilidade social 

e econômica, já que diversos países latino-americanos se encontravam em recessão econômica 

e elevado desemprego (CEPAL, 2002). Assim, inicia-se a discussão em torno de um novo 

consenso que: 

 

[…] responda a iniciativas de carácter global orientadas a mejorar la inserción de 

los países en desarrollo en orden mundial y faciliten la aplicación de políticas 

nacionales y regionales de desarrollo más activas que las prevalecientes en la última 

década. (CEPAL 2001, p. 15). 

 

Foi diante deste panorama que teve início a defesa mais sistêmica por reformas 

econômicas capazes de viabilizar o aumento dos investimentos públicos e o crescimento 

econômico. Prova disso foi o fato de que, em novembro de 2001, lançou-se uma rodada de 

desenvolvimento da OMC em Doha, no Catar, e em março de 2002 ocorreu a Cúpula das 

Nações Unidas sobre Financiamento para o Desenvolvimento em Monterrey no México. Para 

a Cepal (2001, p. 15), esses eventos “...demuestran la voluntad de la comunidad internacional 

de fomentar más activamente una agenda de desarrollo y reducir las asimetrías derivadas de 

la globalización.”. Um dos pontos apresentados nestes fóruns versou sobre a necessidade de 

reforma da arquitetura financeira internacional junto à criação de mecanismos formais de 

renegociação da dívida externa dos países emergentes (CEPAL, 1999). 

Outro ponto de destaque abordou a necessidade dos países latino-americanos 

estabelecerem proteção contra fatores financeiros exógenos. Tal premissa partia do pressuposto 

de que políticas liberalizantes tinham gerado vulnerabilidade ao balanço de pagamento e dado 
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abertura à conta de capital, a ponto de viabilizar a entrada de capitais especulativos. Isto faz 

surgir também o apontamento da necessidade de maior coordenação das políticas 

macroeconômicas em âmbito regional (CEPAL, 1999), tanto que os países membros do 

MERCOSUL realizaram uma discussão que levantou uma crítica acerca das políticas cambiais 

extremas, como a livre flutuação ou a dolarização.  O entendimento foi de que medidas como 

essas não seriam adequadas para quadros de fragilidade institucional e macroeconômica em um 

cenário cada vez mais marcado pela interdependência comercial e financeira dos países. 

(CEPAL, 2002).  

Outra opção cogitada pelos países da América Latina que se encontravam em crise no 

final da década de 1990 e início da década de 2000 foi a criação de um fundo de estabilização 

econômica pelos países devedores, o qual seria uma reserva formada no momento de expansão 

econômica para que fosse utilizada em casos de recessão. Esse mecanismo deveria ser utilizado 

para desestimular capitais de curto prazo com propósitos especulativos, já que a sua estrutura 

criaria desestímulos a capitais externos mais voláteis e que buscassem se hospedar nos países 

da região (CEPAL, 1999).  

Por parte do FMI e de outros organismos financeiros multilaterais, havia um pensamento 

difundido de que políticas de apoio do FMI a países em crise podem levar a problemas de risco 

moral, distorcendo todo o funcionamento do sistema monetário internacional. Isso permitiu o 

desenvolvimento da ideia de que tanto devedores quanto credores eram responsáveis pelas suas 

decisões e que o setor privado seria um importante ator na resolução da crise. O papel deste 

último, portanto, dava-se tanto como participante do processo de renegociação da dívida como 

no fornecimento de novos recursos a esses países. Foi esse entendimento que fez surgir a 

expressão Private Sector Involvement in Crisis Resolution (PSI).   

Em 1996 o BM e o FMI, juntos ao G-7, lançaram a iniciativa para os Países Pobres 

Muito Endividados (PPME), cujo objetivo era reduzir o peso das suas dívidas externas, 

exigindo, em contrapartida, que estes países seguissem um programa de ajuste econômico. Em 

1998, a Bolívia aderiu à iniciativa e no ano 2000 já tinha alcançado determinadas metas do 

programa, ficando habilitada a participar de uma segunda etapa da iniciativa. Isso fez com que 

alguns países em situação similar se interessasse em também participar da iniciativa PPME 

(CEPAL, 2001). 

A reestruturação da dívida externa foi outra medida cogitada pelo FMI e demais 

organismos internacionais, com destaque para as CAC’S, o SDRM e o exit consents. As CAC’s, 

cuja essência é habilitar alguns credores para que modifiquem cláusulas dos títulos, passaram 

a ser discutidas ou incluídas em títulos após a crise do México de 1994, quando se considerou 
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que o mercado por si só não seria capaz de apresentar soluções para crises da dívida e que seria 

necessário buscar novos mecanismos de resolução. O FMI também apresentou uma proposta 

de reestruturação a partir de um marco institucional: o SDRM. Coube ao Comitê Monetário e 

Financeiro Internacional (CMFI) verificar a possibilidade de implantação tanto das CAC’s 

quanto do SDRM. Já o exit consents é um mecanismo usado quando os títulos não dependem 

de unanimidade dos credores para alteração das cláusulas, permitindo que títulos sejam 

modificados de modo a se tornarem menos atrativos do que os títulos oferecidos em um 

processo de reestruturação (CEPAL, 1999). 

Este cenário fez que os países latino-americanos realizassem propostas ou praticassem 

reestruturação de suas dívidas externas. Um caso bastante marcante neste sentido foi o do 

Uruguai. O país tinha alcançado um bom desempenho econômico entre o começo da década de 

1990 e o início da crise asiática, mas a partir de 1998, passa a registrar quedas no seu PIB, sendo 

que em 2001 sua dívida denominada em moeda estrangeira correspondia a 78% do mesmo. 

Então, em 2003, o governo uruguaio apresenta uma proposta de reestruturação baseada na 

oferta de novos títulos com prazos estendidos, valendo-se do exit consents para a realização das 

trocas (CEPAL, 2003). 

Estes novos títulos possuíam CAC’s e cláusulas de agregação que estabeleciam que 

“...la mayoría mínima del 75% requerida para modificar los términos de repago de cada título 

individual puede reducirse a dos tercios, si el 85% o más de los tenedores de los títulos que se 

quieren modificar acepta esos cambio” (CEPAL, 2003). A reestruturação uruguaia foi aceita 

por 90% dos credores, o que viabilizou a redução de amortizações e do valor bruto da dívida. 

Como parte desse processo, o governo se comprometeu em realizar superávits primários 

crescentes que chegariam a 4% do PIB (CEPAL, 2003).  

 

3.2.2 O contexto de crise da meia década perdida para Argentina, Brasil e Equador 

 

O Brasil obteve um crescimento de 3% em 1997 e a menor inflação da segunda metade 

do século XX. Naquele ano, o país dava continuidade a um conjunto de reformas estruturais 

que havia iniciado em 1995. No entanto, a economia brasileira se mostrava muito dependente 

de fluxos de recursos financeiros externos para que não incorresse em déficits em conta 

corrente. Desse modo, as privatizações eram importantes fontes de recursos para este fim. Mas 

com o início da crise asiática, inicia-se um ataque especulativo contra o mercado de cambio 

brasileiro e o BCB decide realizar a venda de quantidades cada vez maiores de reservas 

internacionais; ao mesmo tempo em que o governo realizava políticas fiscal e monetária 
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contracionistas, praticando uma taxa de juros de 35% a.a. e se comprometendo em realizar um 

superávit primário de 2,5% do PIB (CEPAL, 1998). 

Em 1997, o governo federal brasileiro havia iniciado a renegociação da dívida dos 

estados e municípios sob a exigência de que estes entes praticassem políticas de austeridade 

fiscal. Entretanto, com o agravamento da crise asiática e a tendência de redução dos fluxos de 

capital, no fim deste ano, o governo passou a aumentar as exportações e as taxas básicas de 

juros, reduzindo os prazos de vencimento dos títulos emitidos, além de também reafirmar seu 

compromisso com políticas fiscais austeras. Assim, os recursos oriundos de privatizações 

permitiram ao governo brasileiro aumentar suas reservas internacionais, que chegaram a US$ 

62 bilhões no final do ano. A dívida pública em relação ao PIB que era de 21,4% no início de 

1997 passou a ser de 29,9% no final deste mesmo ano e de 35,8% em fevereiro de 1998. A 

dívida pública externa de médio e longo prazo era de US$ 82,2 bilhões no primeiro trimestre 

de 1998 (CEPAL, 1998). 

Em 1998, o produto brasileiro esteve praticamente estagnado, apresentando um 

crescimento de apenas 0,2%. Além de que os fluxos de recursos financeiros estrangeiros 

continuaram diminuindo, o que foi impactando em sucessivas quedas nas reservas 

internacionais as quais totalizaram um refluxo de US$ 35 bilhões naquele ano, apresentando 

um estoque equivalente a nove meses de importações. Dessa forma, o foco da política 

econômica em 1998 foi a redução do déficit público. Mas com o início da crise russa ficou 

evidente que os recursos externos eram elementos fundamentais para o financiamento do 

investimento e do consumo brasileiro, além de que exercia papel preponderante no modelo de 

estabilização iniciado em 1994 com o Plano Real (CEPAL, 1999). 

O anuncio da moratória russa fez com que os títulos externos brasileiros tivessem uma 

grande queda de valor, levando o governo a praticar ainda mais ajustes fiscais e aumentar a taxa 

básica de juros. Porém, devido às contínuas quedas de reservas estrangeiras, o governo 

brasileiro fecha um acordo de US$ 41 bilhões disponibilizados para o período de três anos com 

o FMI, BM e BID. Em contrapartida, compromete-se em efetivar reformas estruturais, que 

levaram à realização de privatizações e de reformas constitucionais administrativas e 

previdenciárias naquele mesmo ano (CEPAL, 1999). 

No ano de 1999, com um crescimento de 1% do PIB, a economia brasileira deu os sinais 

mais claros de crise. O anúncio de moratória da dívida do estado de Minas Gerais gerou uma 

desconfiança generalizada dos agentes do mercado financeiro e intensificou a redução de fluxos 

externos de capitais que já vinha ocorrendo por causa da crise russa. O preço de diversos 

produtos agrícolas e minerais também se reduziu, levando à queda de 7% das receitas com 
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vendas externas. Com isso, o país demonstrava uma forte vulnerabilidade em sua balança de 

pagamentos, de modo que, para fazer frente a este cenário de crise, o BCB tomou a decisão de 

modificar radicalmente o sistema cambial no dia 15 de janeiro de 1999 (CEPAL, 2000). 

 Esse novo modelo ficou conhecido como tripé macroeconômico, com o qual a política 

fiscal passou a ter padrões de austeridade a fim de reduzir os déficits e a relação Dívida 

Pública/PIB. Desse modo, a política monetária, de forma ainda mais clara, começou a ser 

utilizada como mecanismo de controle das taxas de inflação, tanto que o governo brasileiro 

passou a apresentar metas de inflação e tendências de sua taxa básica de juros. Isso foi feito em 

paralelo ao uso de recursos estrangeiros oriundos de organismos multilaterais: dos US$ 41 

bilhões acordados com organismos internacionais em 1998, US$ 17 bilhões foram utilizados 

para aumentar as reservas internacionais e intervir no mercado cambial quando necessário. Em 

consequência, o governo fechou o ano com um superávit primário de 3,1% do PIB. No entanto, 

a dívida pública bruta saltou de 42,7% do PIB no fim de 1998 para 51,7% do PIB em fevereiro 

de 2000. (CEPAL, 2000) 

 O desenvolvimento das negociações da dívida dos estados e municípios brasileiros com 

o governo federal culminou na publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal em abril de 2000, 

a qual estabelecia um marco para a gestão fiscal brasileira, com destaque para o estabelecimento 

de limites máximos de despesas para todos os níveis da federação.  Uma inovação importante 

da LRF foi o fim de emissão de títulos pelo BCB, cabendo esta atribuição apenas ao Tesouro, 

ou seja, a partir de então o BCB só utilizaria títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. (CEPAL, 

2001).  

Em abril de 2000, o BCB fez uma devolução de US$ 10 bilhões aos seus credores, 

implicando em redução nos débitos junto a organismos internacionais. Naquele contexto, o PIB 

cresceu 4,5% e as reservas internacionais chegaram a US$ 29 bilhões, aproximando-se do valor 

de reservas que o país possuía antes da crise. Além disso, os mercados de títulos públicos 

estavam menos voláteis e cresciam os fluxos de capitais estrangeiros, também havendo 

melhoras nas taxas de juros, que permitiram a expansão do crédito e um aumento no consumo. 

Com isso, a dívida externa brasileira, que era de 45,6% do PIB em 1999 caiu para 39,7% do 

PIB em 2000; a dívida externa bruta reduziu para US$ 236 bilhões; e o superávit primário 

alcançado representou 3,5% do PIB, o que impactou na redução da média dos juros pagos pelo 

setor público. Assim, o país terminou o ano se enquadrando no programa de ajuste acordado 

com o FMI (CEPAL, 2001).  

No início de 2001, com o desenrolar da crise argentina e a desvalorização do real, inicia-

se um processo de aumento nos custos do serviço da dívida externa e dos títulos fixados em 
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moeda estrangeira. Diante do contexto de deterioração da economia Argentina, a moeda 

brasileira, que havia se estabilizado na proporção de R$ 1,85 por dólar se desvalorizou e passou 

a valer R$ 2,00 por dólar; as exportações tiveram um aumento de 5,7%; o crescimento 

econômico ficou em 1,5%; o superávit primário foi semelhante ao do ano anterior, de 3,7% do 

PIB; e as reservas internacionais mantiveram-se em valores semelhantes ao do ano anterior: 

US$ 36,7 bilhões. Neste ano, o Brasil também sofreu com os efeitos da crise energética que 

afetava o país e gerou redução na produtividade (CEPAL, 2002).  

Em setembro de 2001, o BCB estabeleceu uma nova metodologia para a mensuração da 

dívida externa do país em que “... se deducen del valor total los compromisos convertidos en 

inversiones, perdonados o afectados por quebra del deudor; en tanto los prestamos entre 

empresas pasan a ser computados como inversiones diretas” (CEPAL, 2002, p. 128). Tendo 

esse parâmetro de mensuração, no final do ano de 2001, do total da dívida externa brasileira, 

de US$ 193 bilhões, US$ 10 bilhões eram de curto prazo, de maneira que, com a exclusão dos 

empréstimos entre empresas do cálculo, foram suprimidos US$ 16 bilhões da apuração. 

Naquele instante, 60% da dívida externa brasileira era na forma de títulos, mas 46% desse 

percentual tinha vencimento para até três anos. Um ponto marcante de mudança do perfil da 

dívida externa é que em 2001 aproximadamente 60% dela estava expressa em taxas fixas de 

juros, sendo que no início dos anos 1990, apenas 25% se encontrava nessas condições. 

Desde 1994, o Equador vinha praticando uma política de aumento de juros e estabilidade 

cambial que favoreceu a expansão do mercado financeiro e a entrada de recursos financeiros 

externos. 1997 foi um ano de recuperação econômica para o Equador, com crescimento de 3,7% 

motivado pelo aumento das exportações, a exemplo da banana e do camarão, que tiveram um 

aumento de valor e quantidade exportada. Na ocasião, ainda que o governo equatoriano 

praticasse uma política de ajuste baseada em baixo déficit público e no controle inflacionário, 

promovendo tentativas de reformas estruturais, como a reforma constitucional que delegava à 

empresas privadas serviços públicos, não reestabeleceu o pagamento do serviço da dívida 

atrasado com os países membros do Clube de Paris. Além disso, foi retirando capital público 

da Corporación Financiera Nacional (CFN) e tentou realizar o leilão de uma parcela da 

Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones (EMETEL). Com essas medidas, houve entrada 

de recursos financeiros externos na forma de investimentos nos setores telefônico e petrolífero; 

as reversas internacionais aumentaram em 1997, chegando a US$ 2,1 bilhões, valor US$ 200 

milhões superior ao ano anterior; e em abril de 1997 o governo equatoriano fez colocações de 

eurobônus no valor de US$ 500 bilhões, usando metade deste valor para realizar recompra de 
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bônus Brady. Assim, nesse mesmo ano, a dívida pública externa do país reduziu para 63% do 

PIB. (CEPAL, 1998) 

Todavia, em 1998, a economia equatoriana já começa a dar sinais de crise, sendo que o 

crescimento do seu produto foi de 0,4%, o pior dos últimos dez anos. Muito desse resultado 

justificou-se pelas perdas de vidas humanas, produção agrícola, e infraestrutura acarretadas pelo 

fenômeno El Niño. O preço do petróleo, bem de exportação fundamental para o país, sofria 

constantes quedas. E, apesar da crise asiática de 1997 não ter tido efeitos tão impactantes sobre 

a economia equatoriana, a crise russa em 1998 iria levar a uma queda repentina no 

financiamento externo privado para o Equador. A forte instabilidade monetária e cambial 

resultante desse contexto levou, por sua vez, à criação de uma determinação legal de maior 

independência para o Banco Central del Ecuador (BCE). (CEPAL, 1998)  

Em meio a uma profunda crise política, nem o governo provisório antes de agosto de 

1998 ou o governo eleito que assumiu em seu lugar conseguiram alcançar a meta de déficit 

público de 2,5% do PIB, o qual ficou em 6,2% naquele ano. Por conta do aumento dos gastos 

de capital para atenuar os desastres climáticos, as despesas com serviços da dívida chegavam 

ao equivalente a 25% das despesas primárias, além de que o uso das reservas internacionais 

para a administração da banda cambial, somado à intervenção do Banco Central no mercado 

monetário, resultaram em um aumento das taxas de juros. A consequência foi o início de uma 

profunda crise financeira no último trimestre de 1998. Com a redução da oferta de créditos 

externos como resultado da crise russa, o governo decide aplicar um imposto sobre a circulação 

de capitais para o ano de 1999, impuesto a la circulación de capitales (ICC), que resulta na 

redução da liquidez do sistema financeiro. (CEPAL, 1999) 

Uma crise econômica de natureza financeira e cambial começa a se desenhar mais 

claramente em 1999. Neste ano, o PIB equatoriano sofreu uma contração de 7,3%, sendo que a 

demanda interna diminuiu 18,3% e a formação bruta de capital 35,5%; o nível de pobreza no 

país chegou a 69%, do qual 88% na zona rural; e a desvalorização do sucre entre janeiro e março 

de 1999 foi de 24%. Cada vez mais os agentes econômicos passam, então, a dar preferência ao 

dólar em detrimento do sucre, o que se intensifica quando o sistema cambial de bandas vai 

tornando-se insustentável. Medidas do governo, como a venda de reservas de moeda estrangeira 

e aumento das taxas de juros, não conseguem barrar a deterioração cambial e se toma a decisão 

de se estabelecer um regime de flutuação suja, além da realização de constantes ações 

restritivas, tais como a redução de investimentos e controle do déficit fiscal. Em março de 1999, 

chega-se a instituir um congelamento das poupanças para evitar uma corrida bancária, o que 

potencializou o efeito de contração sobre a economia. No mês seguinte do mesmo ano, o 
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Equador realiza um acordo de empréstimos stand-by com o FMI pelo período de 12 meses com 

o propósito de estabilizar seu sistema financeiro e sua economia e de iniciar negociações com 

a comunidade financeira internacional (CEPAL, 2000). 

O governo equatoriano encontrava-se com uma redução contínua de suas reservas 

internacionais e as despesas públicas aumentaram para 29,6% do PIB. Esse último fator se deu 

principalmente por causa do aumento das despesas com taxas de juros devido à depreciação do 

sucre. Dessa forma, em 1999: os pagamentos de juros podem ter chegado a 8,7% do PIB; em 

setembro, o então Presidente Jamil Mahuad anunciou a suspensão do pagamento de metade do 

bônus Brady correspondentes à dívida pública externa do país; e também houve um aumento 

com despesas de capital destinadas a investimentos na reconstrução de infraestrutura de áreas 

afetadas pelo El Niño (CEPAL, 1999). Assim, o déficit fiscal, de 4,8% do PIB neste ano, foi 

parcialmente financiado com a ajuda de recursos internacionais de governos estrangeiros e 

órgãos multilaterais. Porém, a interrupção de fluxos de capitais externos e a saída de capitais 

externos de curto prazo trouxeram problemas para as contas do setor externo. (CEPAL, 2000). 

O aprofundamento da desvalorização do sucre foi formando no país um mercado 

informal de dólar que contribuiu para maiores desvalorizações da moeda. O sucre que no fim 

de 1998 tinha o valor de S/. 7.000,00 por dólar, no final de 1999 se desvalorizou ao ponto de 

valer S/. 20.000,00 por dólar. Essa depreciação criava uma enorme dificuldade para o 

cumprimento do serviço da dívida pública fixada em dólar, de modo que em outubro de 1999 

o governo suspende o seu pagamento a credores privados detentores de bônus Brady, de 

eurobônus e de títulos internos fixados em dólar. Conforme a Cepal (2000, p. 213): 

 
Entre 1998 y 1999, los pagos de intereses aumentaron de 22,5% a 36,8% de los gastos 

totales del gobierno central. Con la fuerte caída del PIB en dólares el endeudamiento 

público externo pasó a representar 100% del producto. […] Hasta fines del año la 

deuda atrasada alcanzó 925 millones de dólares, la mayor parte correspondiendo al 

Club de París.  

 

Em janeiro de 2000 o governo equatoriano anuncia a substituição do sucre pelo dólar 

como moeda de curso legal no país, o que representava uma mudança profunda no sistema 

monetário do país, já que a opção pela dolarização da economia reduz a possibilidade de uma 

política monetária surtir efeitos e a política fiscal passa a ter um papel preponderante na política 

econômica. Dessa maneira, o dólar passou a ser moeda legal em curso no valor de S/. 25.000,00, 

sendo que o câmbio se estabilizou neste mesmo valor após o período de transição. Para efetivar 

a mudança, o governo lançou a Ley para la Transformación Económica del Ecuador (LTEE), 

que além de prever os meios para organização do novo sistema monetário, também estabeleceu 

reformas monetárias, cambiais, trabalhistas, fiscais e estruturais. A LTEE estipulou limites às 
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despesas públicas, sendo o controle sobre o déficit fiscal tido como um instrumento importante 

para a viabilização da dolarização da economia (CEPAL, 2001). 

Diante de um aumento nos preços do petróleo e na demanda interna, o Equador teve um 

crescimento de 2,3% do PIB em 2000, sendo que a formação bruta de capital cresceu 12%. O 

governo usou, então, os recursos do acordo stand-by com o FMI para reprogramar sua dívida 

pública externa com credores privados e iniciar acordos preliminares com os países membros 

do Clube de Paris. No mesmo ano, o governo equatoriano também empreendeu uma 

reestruturação de sua dívida pública externa com credores privados, o que permitiu a 

normalização das relações financeira externas do país. Para tanto, aplicou o instrumento de 

consentimento de saídas: o exit consents, o qual é usado em títulos que não dependem de 

unanimidade dos credores para alteração de cláusulas e faz com que títulos antigos entregues 

em troca de novos sejam modificados de modo a se tornarem menos atrativos, forçando 

credores resistentes a aceitar a reestruturação (CEPAL, 2003).  

Durante esta última, os bônus Brady e eurobônus que tinham tido seus pagamentos 

suspensos em 1999, foram trocados por bônus globais com vencimentos em 2012 e 2030. Isso 

permitiu que a dívida pública externa reduzisse de US$ 13,8 bilhões no fim de 1999 para US$ 

11,3 bilhões no fim de 2000 (CEPAL, 2001).  Segundo a Cepal (2001, p. 177): 

 

La normalización de las relaciones financieras incidió en un leve aumento de los 

flujos de capital hacia el sector público, mientras que debido a la precaria situación 

del sector bancario los flujos financieros al sector privado nuevamente fueron 

negativos, si bien en menor magnitud que el año anterior. 

 

Em junho de 2001 houve a finalização da conversão de sucre por dólar, a qual contou 

com um fundo de liquidez financiado com créditos de instituições internacionais. Nesse ano, 

houve uma importante recuperação da economia alavancada pelo consumo interno, com 

crescimento do PIB de 5,6%, o qual foi maior crescimento econômico entre os países da região 

naquele ano e do Equador nos últimos treze anos. Por mais que se tenha realizado uma profunda 

reforma no sistema bancário que leiloou bancos fechados, unificou valores de depósitos 

compulsórios, implementou normas prudenciais do Acordo de Basiléia, reforçou a 

superintendência de bancos e realizou auditorias externas, houve a quebra de dois bancos 

equatorianos importantes: Filabanco e Banco del Pacífico. Além de que, mesmo com o 

crescimento dos investimentos públicos, com destaque para o início da construção do 

Oleoducto de Crudo Pesado (OCP), houve um déficit na balança de pagamentos de US$ 230 

milhões que implicou na utilização de US$ 103 milhões de reservas internacionais. O resultado 

disso foi que os valores de déficits restantes foram cobertos com o uso de créditos do FMI e 
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outros financiamentos excepcionais; e saldo da dívida externa bruta aumentou em 6%, 

chegando em US$ 14,4 bilhões (CEPAL 2002). 

Já a Argentina sentia, em 1999, os primeiros efeitos da crise, com retração do seu 

produto em 3%. Em um cenário de diminuição das exportações de bens e serviços frente à 

queda no valor dos produtos exportados, o governo argentino continuou a praticar uma política 

de câmbio fixo com ajustes baseados na redução das despesas públicas, principalmente 

despesas com seguridade social. A Argentina já sofria com as reduções de fluxos financeiros 

externos após o início da crise russa quando o Brasil, seu mais importante sócio econômico, 

entrou em crise em 1999. Devido a isso, o país realizou um acordo com o FMI em 1999, 

aprovando, em contrapartida, uma lei na qual o governo federal se comprometia com a redução 

dos déficits públicos (CEPAL, 2000).  

Nesse contexto, estabelece-se uma ampla discussão sobre a política de câmbio fixo e as 

possibilidades de dolarização da economia ou de construção de mecanismos de coordenação 

macroeconômica regional. Isso porque o aumento no pagamento de juros, que tinham sido 22% 

superiores ao ano anterior, acentuava os problemas fiscais e a dívida pública argentina se elevou 

em 8%, chegando a US$ 122 bilhões e 43% do PIB, além de que os US$ 12 bilhões de títulos 

colocados pela Argentina no mercado internacional destinaram-se principalmente à Europa, já 

que sofriam rejeição nos EUA.  Desse modo, a dívida externa bruta aumentou para a US$ 144 

bilhões, o equivalente a 50% do PIB e seis vezes mais o valor das exportações do país, sendo 

que “… algo menos de 60% de los pasivos correspondió al sector público no financiero y el 

Banco Central…” (CEPAL 2000, p. 150). 

Em 2000 ocorreu uma retração do PIB argentino de 0,5% e da formação bruta de capital 

de 17,6%. Em janeiro desse mesmo ano a Argentina havia firmado um convênio que estabelecia 

metas fiscais com o FMI. Além disso, diante da diminuição da demanda por títulos públicos 

externos argentinos, o governo também intensificou a tentativa de acordos para empréstimos 

com órgãos multilaterais, bancos e governos estrangeiros. As políticas econômicas praticadas 

eram de ajuste econômico, com uma tendência de aumento dos impostos, ao mesmo tempo que 

as despesas com a dívida pública consumiam quantidades cada vez maiores dos recursos 

públicos. Para a CEPAL (2001, p. 107):  

 

[...] los rendimientos exigidos se elevaron hasta valores característicos de episodios 

críticos. Esto comprometió seriamente las posibilidades de acceso al crédito y llevo 

a iniciar intensas gestiones para aliviar la situación financiera. El resultado de tales 

esfuerzos fue la obtención de un paquete de préstamos (“blindaje financiero”) de un 

conjunto de entidades entre la que se contaban el FMI, el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) , bancos privados y administradoras de fondos 

de pensiones del país. 
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Após um conjunto de tentativas de acordos com o FMI, em dezembro de 2000 o governo 

argentino realizou uma transação que ficou conhecida como el blindaje. O acordo previa um 

total de US$ 38 bilhões de dólares com aportes do FMI, BM, BID e outros organismos 

financeiros. O objetivo principal desta blindagem financeira foi reduzir a expectativa de que a 

Argentina não poderia custear as obrigações de sua dívida externa. Desse modo, esse recurso 

seria utilizado para realizar a recompra da dívida vencida, havendo a expectativa de que ele 

supriria todas as necessidade financeiras para o ano de 2001 (CEPAL, 2002).  

O superávit primário, excluindo as privatizações, eram de 0,9% do PIB em 2000. 

Mesmo esse sendo o melhor desempenho dos últimos seis anos, haviam conflitos muito 

marcantes entre o equilíbrio das contas públicas e o peso crescente do serviço da dívida pública. 

Os títulos colocados pelo governo no mercado internacional naquele ano somavam mais de 

US$ 12 bilhões e seu prazos médios eram de doze meses, sendo que a metade deles estava 

denominada em dólar e 40% em euro. Como resultado, mesmo que a dívida externa argentina 

tenha aumentado, chegando a US$ 148 bilhões no início do último trimestre de 2000, houve 

uma redução do coeficiente dívida externa/exportações. (CEPAL, 2001) 

Em 2001, no entanto, a crise argentina alcança seu momento mais crítico. O PIB sofreu 

uma redução de 4,5% e o déficit do setor público chegou a mais de 3% do PIB. Essa recessão 

econômica fez que essa fosse uma das piores crises econômicas da história argentina. Ela se 

manifestava por conta da redução das reservas internacionais do BCRA, interrupção dos fluxos 

de créditos, nas restrições de liquidez, no aumento de demanda de moeda estrangeira, na 

dificuldade do setor público financiar suas despesas e pagar o juros e amortização de sua dívida 

e nas dificuldades em se realizar negociações com o FMI. Durante o seu ápice, governos 

provinciais chegaram até a emitir papeis que circulavam como se fossem dinheiro de 

emergência (CEPAL, 2002). 

Devido às operações financeiras com o FMI, que ficaram conhecidas como el blindaje, 

o governo argentino havia aumentado em US$ 10 bilhões sua dívida junto a organismos 

internacionais.  Apesar das operações de el blindaje ter reduzido as percepções de risco e ter 

dado ao país um alívio financeiro para necessidades imediatas, o governo não alcançava êxito 

em cumprir com as metas de déficits fiscais acordadas com o FMI, além do que os depósitos 

bancários e reservas internacionais se reduziam. Diante do fato de que o acordo conseguiu dar 

um alívio até março de 2001, o governo argentino inicia um processo de aumento nas taxas de 

juros e “... se aceptó pagar primas significativas sobre los valores de mercado y, a partir de 
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2004, se incrementarían apreciablemente los cupones de los títulos de mediano plazo 

(“Globales 2008”)” (CEPAL, 203, p. 121). 

Em meados de 2001 faltavam compradores para os títulos públicos argentinos e o 

governo decide então suspender a emissão de títulos. Depois disso, a Argentina negociou um 

novo acordo com o FMI e realizou uma grande oferta de títulos que ficou conhecida como 

megacanje. O acordo com o fundo, que previa a ampliação de créditos e o desembolso imediato 

de US$ 3 bilhões, fez com que a Argentina aprovasse, no final de julho de 2001, a Ley de Déficit 

Cero (LDC). Segundo a Cepal (2003, p. 121): 

 

Se presentaron al canje títulos por un importe de 32.818 millones de dólares –monto 

superior a los 20.000 millones de previstos-, de los que aceptaron títulos por 24.494 

millones de dólares. El valor nominal de los nuevos títulos emitidos fue de 30.401 

millones de dólares, lo que, comparado con el valor técnico residual de los bonos 

rescatados, implicaba un aumento de 2.255 millones de dólares del valor nominal de 

la deuda pública. 

 

Após a megacanje houve um aprofundamento da recessão e continuaram as perdas de 

reservas internacionais. Assim, em outubro de 2001, com o propósito de superar a crise, o 

governo argentino anunciou uma nova ação que ficou conhecida como fase 1 de la 

reestructuración de la deuda pública, primeira etapa de um programa de reestruturação da 

dívida pública que seria dividido em duas fases. O foco naquele instante eram os credores 

nacionais, sendo que os credores estrangeiros ficariam para o segundo momento. O feito se 

concretizou em novembro quando o governo realizou um acordo de reestruturação com os 

credores nacionais, compreendendo títulos que totalizavam US$ 58 bilhões. Com essa 

reestruturação, os títulos, que estavam em sua maioria denominados em dólar, foram 

convertidos em títulos do governo nacional denominados em pesos. No entanto:   

 

Días después, el Fondo Monetario decidió que, dado que el país no había cumplido 

con las metas de déficit fiscal acordadas, no podía aprobar la revisión del acuerdo 

vigente y no efectuaría el desembolso previsto, de otros 1.300 millones de dólares. En 

consecuencia, el acuerdo con el Fondo Monetario quedó en suspenso y solo se 

reanudaría a principios del 2003. CEPAL (2003, p. 121) 

 

Em meio a políticas de ajuste econômico e diante do aprofundamento da recessão, no 

final de 2001, a Argentina entrou em uma profunda crise econômica. Diante de uma fuga de 

capitais de aproximadamente US$ 4 bilhões, no mês de novembro de 2001, o governo impôs 

restrições à compra de moeda estrangeira e transferência de recursos para o exterior a fim de 

barrar a corrida bancária e cambial. Já no dia 3 de dezembro do mesmo ano, o governo anunciou 

o corralito, medida que estabelecia restrições aos depósitos e movimentações financeiras. Além 

de esse processo ter feito o sistema monetário argentino perder a credibilidade, no dia 23 de 
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dezembro de 2001 a Argentina anuncia a suspensão do pagamento de sua dívida pública 

externa, o que na prática foi um anuncio de que o governo se encontrava incapacitado de 

cumprir com suas obrigações. A consequência imediata foi a desvalorização do peso, o que 

aumentou substancialmente o coeficiente dívida pública/PIB, já que grande parte da dívida 

ainda estava denominada em moeda estrangeira. A maior parte dos valores da dívida suspensa 

correspondia a títulos emitidos conforme leis internacionais. (CEPAL, 2003) 

No dia 6 de janeiro de 2002, o Congresso da Nação Argentina revogou a lei de 

conversibilidade, encerrando o sistema de paridade do dólar ao peso que perdurou por uma 

década.  Isso impactava diretamente nas transações creditícias argentinas, as quais, em sua 

grande maioria, estavam denominadas em dólar. Em um quadro de perturbações financeiras e 

de continuidade na interrupção do cumprimento das obrigações com a dívida, o governo 

argentino inicia um diálogo com o FMI na busca de um novo acordo. Então, no dia 6 de 

fevereiro de 2002, o governo anunciou a pesificación dos depósitos em dólar. Conforme a 

CEPAL (2003, p. 141): 

 

La “pesificación” de los depósitos en dólares decidida por las autoridades despertó 

la fuerte oposición de los ahorradores, en forma de protestas públicas y acciones 

judiciales, y también generó tensiones entre el gobierno y los bancos por la 

compensación de activos y pasivos. La población mostró ansiedad por retirar sus 

tenencias del sistema financiero y adquirir divisas. 

 

Neste ano a queda do produto foi de 10,9%, uma das maiores em décadas. Com isso, o 

produto argentino passou a ser quase que 20% inferior ao do ano de 1993. O PIB per capita, 

que era de US$ 8.000,00 em 2001, passou para US$ 2.700,00 em 2002. Somou-se a isso a fuga 

de capitais e a contínua desvalorização cambial. O governo praticava uma política de redução 

das despesas públicas e no final do ano o BCRA conseguiu acumular reservas internacionais, 

passando a realizar intervenções na tentativa de gerar sustentabilidade no preço do dólar. Dessa 

maneira, foram realizadas amortizações de empréstimos com organismos internacionais que 

totalizaram 3% do PIB, mas ainda assim a dívida do governo nacional elevou-se para US$ 155 

bilhões e o valor dos atrasos de obrigações da dívida externa argentina neste ano somaram US$ 

8 bilhões (CEPAL, 2003). 

Em 2003 o governo argentino se reuniu com credores e organismos internacionais em 

busca da reestruturação da dívida externa que se encontrava em suspensão de pagamento. Isso 

implicou em um conjunto de encontros com o FMI, marcados em sua maioria pela tensão. Neste 

ano, o país passou por uma importante recuperação econômica, sendo que o crescimento do seu 

PIB foi de quase 9% e da sua formação bruta de capital fixo foi de 38,2%. Com isso, a 

arrecadação de receitas públicas melhorou e o superávit primário superou 2% do PIB. Ainda 
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em 2003 houve um aumento nas reservas em moedas internacionais e uma redução na saída de 

capitais e no déficit em conta corrente. As melhoras nas perspectivas econômicas do país 

estiveram associadas com o aumento de exportações a países asiáticos. A China, por exemplo, 

passou a comprar quantidades cada vez maiores de soja argentina (CEPAL, 2004). 

 

3.2.3 Evidências teóricas identificadas no período da meia década perdida 

 

Na análise realizada, foram identificadas ocorrências que remetem aos indicadores dos 

quadros teóricos analíticos da ortodoxia econômica e do neoestruturalismo durante o período 

da meia década perdida. Em relação aos indicadores econômicos, observou-se, nos três países 

estudados, a manifestação do superávit primário. Isso se deu tanto nos saldos positivos de 

percentual do superávit primário em relação ao PIB, como na aprovação de legislação com 

regramentos sobre o controle fiscal, a exemplo da LRF no Brasil (2000), LTEE no Equador 

(2000) e LDC na Argentina (2001) que já havia firmado, em 2000, um acordo com o FMI 

prevendo metas fiscais.  

  

Quadro 9 - Antecedentes dos pressupostos teóricos durante a meia década perdida: indicadores 

econômicos 
CATEGORIA 

ANALÍTICA 

ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PAÍSES CARÁTER 

Sustentabilidade 

da Dívida 

Superávit primário  Argentina, Brasil Realizado 

Aumentos pontuais das reservas 

internacionais 

Argentina, Brasil, 

Equador 

Realizado 

Legislação para controle fiscal (LDC, 

LRF, LTEE) 

Argentina, Brasil, 

Equador 

Realizado 

Convênio com o FMI prevendo metas 

fiscais 

Argentina Realizado 

Desenvolvimento 

Estrutural 
Crescimentos econômicos pontuais 

Argentina, Brasil e 

Equador 
Realizado 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da pesquisa ao relatório Estudio Económico de América Latina y el Caribe 

da CEPAL. 

 

Em relação às reservas internacionais foi possível observar que os três países 

apresentaram crescimentos pontuais em alguns anos específicos: Equador em 1997; Brasil em 

1999 e 2000; e Argentina em 2003. Os três países também apresentaram crescimentos 

econômicos pontuais, mas estes se deram em anos que antecederam ou que sucederam suas 

crises: Equador (1997, 2000 e 2001), Brasil (2000) e Argentina (2003).   
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Quadro 10 - Antecedentes dos pressupostos teóricos durante a meia década perdida: políticas 

econômicas 
CATEGORIA 

ANALÍTICA 

ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PAÍSES CARÁTER 

Novos Arranjos 

para a Dívida 

Externa 

Troca de títulos em moeda estrangeira 

por títulos em moeda local. 

Argentina Realizado 

Suspensão da emissão de títulos Argentina Realizado 

Novos Termos 

para a Dívida 

Externa 

Financiamento de organismos 

internacionais. 

Brasil, 

Equador 

Realizado 

Suspensão do pagamento da dívida. Argentina, 

Equador 

Realizado 

Fundo de liquidez com créditos de 

instituições internacionais. 

Equador Realizado 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da pesquisa ao relatório Estudio Económico de América Latina y el 

Caribe da CEPAL. 

 

No que diz respeito a políticas econômicas, a Argentina realizou, em 2001, uma 

reestruturação da dívida de modo que títulos denominados em dólar foram trocados por títulos 

denominados em peso. Em meados deste mesmo ano, diante da baixa procura por títulos 

públicos argentinos no mercado internacional, o governo argentino decidiu suspender a emissão 

de títulos. Tanto Argentina como Equador conseguiram financiamento em caráter de 

emergência junto a organismos internacionais, principalmente o FMI, e o Equador adquiriu 

também empréstimos junto a outros países. Tanto o governo do Equador quanto da Argentina 

suspenderam o pagamento de sua dívida pública externa, respectivamente em 2000 e 2001. Em 

2001, com a finalidade de concluir a dolarização da economia, o governo do Equador contou 

com um fundo de liquidez formado por recursos de instituições financeiras internacionais. 

 

Quadro 11 - Antecedentes dos pressupostos teóricos durante a meia década perdida: institutos 

internacionais 

CATEGORIA 

ANALÍTICA 

ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PAÍSES CARÁTER 

Mecanismos 

Internacionais de 

Reestruturação 

Reestruturação da dívida por exit 

consents 

Equador, 

Uruguai 

Realizado 

CAC’s Uruguai Realizado 

Integração Regional 

Financeira 
- - - 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir da pesquisa ao relatório Estudio Económico de América Latina y el Caribe 

da CEPAL. 

 

No campo dos institutos internacionais, no período da meia década perdida, não foram 

identificadas medidas que se assemelham com a categoria analítica da integração regional 

financeira, o que leva a crer que não tenha recebido atenção no período. Em contrapartida, o 
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Equador empreendeu uma reestruturação da sua dívida pública externa que havia tido o 

pagamento suspenso em 1999. Essa reestruturação foi realizada a partir do instrumento de exit 

consents, tal como também fez o Uruguai em 2003. Na ocasião, o governo uruguaio também 

acrescentou CAC’s aos novos títulos e se comprometeu a realizar percentuais crescentes de 

superávits primários. Outro caso que merece destaque foi o da Bolívia em 1996, que aderiu à 

iniciativa para os países pobres muito endividados do BM e FMI. Em contrapartida a esta 

adesão, a Bolívia inicia uma política de ajuste econômico. Por parte do FMI, inicia-se também 

o debate sobre o papel dos credores no processo de reestruturação da dívida, o que ficou 

conhecido como PSI. 
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4 ESTUDOS DE CASO DA ARGENTINA, BRASIL E EQUADOR: A AGENDA DA 

DÍVIDA EXTERNA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI 

 

No puede ser que un país con 8 millones de pobres dedique el 30% de su 

riqueza al pago de la deuda. 

María Fernanda Espinosa, ministra de Relações Exteriores do Equador 

 

Antes de pensar, observe.  

Raúl Prebisch 

 

 

Este capítulo apresenta o estudo sobre os aspectos e características em torno da agenda 

da dívida externa da Argentina, Brasil e Equador no início do século XXI. Isso se dá no sentido 

de testar a hipótese de que em governos de orientação progressista teriam sido praticadas 

políticas econômicas inspiradas tanto na teoria ortodoxa como na neoestruturalista. A 

investigação é realizada na primeira legislatura de governos desses três países que se 

apresentaram dentro do campo político da esquerda no início do século XXI, após o período da 

meia década perdida e o dos efeitos do contágio regional da crise argentina. Com isso, o período 

de análise de cada um dos países estudados será os seguintes: 1) Argentina: 2003 a 2007; 2) 

Brasil: 2003 a 2006; 3) Equador: 2007 a 2011. Para o desenvolvimento do estudo de caso, 

utilizou-se a abordagem da análise de congruência. 

Esse estudo baseou-se em premissas do quadro analítico apresentado na seção 2.3 do 

segundo capítulo.  Este quadro subsidiou a realização da análise de congruência. O quadro é 

composto tanto pelas proposições e predições que orientam a análise como também pelas fontes 

de dados empíricos que subsidiam os testes de correspondência. O quadro refere-se a duas 

teorias econômicas: a ortodoxia e o neoestruturalismo. As três seções que seguem apresentam 

a análise de congruência para cada um dos estudos de casos. Essas seções subdividem-se em 

subseções que evidenciam as correspondências das proposições com a identificação de seus 

indicadores correspondentes em cada um dos países estudados e no período investigado. Os 

estudos de casos realizados são do Brasil, entre os anos de 2003 e 2006, da Argentina, entre os 

anos de 2003 e 2007, e do Equador, entre os anos de 2007 e 2011. Os três estudos têm como 

ponto central a agenda da dívida externa.  
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4.1 ESTUDO DE CASO DA AGENDA DA DÍVIDA EXTERNA DO BRASIL: 2003 – 

2006 

 

Desde 1997, o Brasil passava por um processo de privatizações e uma política de 

aumento nas taxas de juros. Em um contexto de crescimento econômico, alcance de superávits 

primários e baixos índices de inflação, o país vivia um momento de aumento na entrada de 

recursos financeiros, porém muitas das transações eram meramente especulativas. Em 1998, o 

produto brasileiro havia se estagnado. Houve uma redução no fluxo de capital e no estoque de 

reservas. O governo inicia, então, uma política de ajuste fiscal e inicia as tratativas para um 

conjunto de acordos com o FMI. Tal quadro iria se acentuar e, em 1999, o Brasil entra em uma 

situação de crise econômica. Diante de uma situação de alta vulnerabilidade em seu balanço de 

pagamentos, o Brasil passa a enfrentar uma redução nos fluxos de capitais. Essa crise foi 

fundamentalmente uma crise cambial. O governo tomou a medida de mudança em certos 

fundamentos econômicos, permitindo que as taxas de câmbio flutuassem. 

 O controle macroeconômico dava-se fundamentalmente por meio de uma política de 

austeridade fiscal, aumento da taxa de juros e meta de inflação. Ainda em 1999, o quadro 

econômico do país obteve certa melhora, o que gerou condições para que, em 2000, o país 

tivesse crescimento e aumento nos fluxos de capital e estoque de reservas. No ano de 2000, o 

Brasil publicou uma Lei de Responsabilidade Fiscal, emitiu títulos e realizou pagamentos ao 

FMI. Em 2001, conforme se aprofundava a crise argentina e aumentavam as más expectativas 

internacionais com o desempenho econômico dos países da região, o Brasil passou por uma 

certa desestabilização econômica. O crescimento se reduziu, o Real se desvalorizou e os serviço 

da dívida externa e em títulos fixados em moedas estrangeiras passou por um aumento. O 

governo firmou novos acordos com o FMI, porém a situação não voltou a ser tão desfavorável 

como em 1999, ano em que a crise brasileira da meia década perdida alcançou seu ápice. 

Em meio a um conjunto de especulações e desconfianças, em 2002, é eleito Presidente 

do Brasil Luís Inácio Lula da Silva. Durante o processo eleitoral, em junho de 2002, o então 

candidato Lula da Silva publica um documento intitulado como Carta ao povo brasileiro. Nesta 

carta, ele fundamentalmente critica a política econômica praticada pelo então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), responsabilizando esta pela crise que o país passou. Ao 

mesmo tempo em que Lula apresenta novas propostas para a economia brasileira, ele também 

firma o compromisso de manter certos fundamentos econômicos do governo anterior. Na 

ocasião, Lula afirmou que a mudança proposta por ele vinha no sentido de alcançar o 

crescimento e o desenvolvimento econômico. Porém, deixou clara a intenção de respeitar 
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contratos e obrigações do país. Além disso, afirmou que o mercado financeiro estaria 

preocupado com a “[...] capacidade de o país administrar a sua dívida interna e externa.” 

(CARTA AO POVO BRASILEIRO, 2003). Também responsabilizou o governo de Fernando 

Henrique Cardoso pelo alto endividamento do país, destacando sua política de câmbio fixo, a 

qual classificou como populismo cambial. Na Carta ao povo brasileiro, Lula afirmou o 

compromisso com o controle inflacionário por meio do controle das contas públicas, 

classificando as mudanças as quais propõe como responsáveis. Lula afirmou também que o 

equilíbrio fiscal e o controle sobre as contas públicas seriam meios para se alcançar o 

crescimento. Também fez a seguinte consideração: “[...] preservar o superávit primário o quanto 

for necessário para impedir que a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade 

do governo de honrar os seus compromissos.” (CARTA AO POVO BRASILEIRO, 2003). 

  

4.1.1 Correspondências do caso brasileiro com a ortodoxia econômica 

 

Nesta seção, serão apresentados os achados de indicadores do período entre 2003 e 2006 

do caso brasileiro que correspondem com as premissas teóricas da ortodoxia econômica. Para 

tanto, esta seção divide-se em outras três subseções, que correspondem respectivamente aos 

eixos de indicadores macroeconômicos, política econômica e institutos internacionais.  

Na subseção 4.1.1.1 Sustentabilidade da dívida no caso brasileiro, são apresentados os 

indicadores macroeconômicos correspondentes à teoria da ortodoxia econômica para o caso 

brasileiro, sendo eles o resultado primário, o resultado em conta corrente, o estoque de reservas 

internacionais e o coeficiente entre a dívida externa e as exportações. As fontes que serviram 

como base para as informações desta subseção foram a CEPAL, o Banco Mundial e os 

fragmentos do discurso do então Presidente Lula. 

 Na subseção 4.1.1.2 Novos arranjos para a dívida pública externa no caso brasileiro, 

são apresentadas as principais medidas do governo brasileiro para a governança da dívida 

pública externa no período estudado, com destaque para o perfil dos títulos emitidos no exterior 

e para a gestão dessa dívida. Ou seja, retrata a política econômica praticada em relação à dívida 

pública externa, conforme os pressupostos teóricos da ortodoxia econômica. As fontes que 

serviram como base para as informações desta subseção foram a STN e os fragmentos do 

discurso do então Presidente Lula. 
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A terceira subseção denominada como 4.1.1.3 Mecanismos internacionais de 

reestruturação no caso brasileiro, tem os institutos internacionais que viabilizam um processo 

de reestruturação da dívida externa, conforme preceitos da ortodoxia econômica. Entende-se 

como institutos internacionais as medidas estabelecidas junto a organismos internacionais ou 

agentes externos que buscaram instituir marcos para a questão da dívida externa dos países da 

América Latina. Para tanto, buscou-se identificar no período estudado se foram praticados no 

caso brasileiro a inclusão de CAC’s, a prática do exit consents e se houve avanços sobre um 

marco institucional de reestruturação da dívida junto ao FMI. As fontes que serviram como 

base para as informações desta subseção foram a CEPAL, o FMI, a STN e os fragmentos do 

discurso do então Presidente Lula. 

 

4.1.1.1 Sustentabilidade da dívida no caso brasileiro 

 

Tabela 2 - Brasil: Indicadores de sustentabilidade da dívida entre 2003 e 2006 

 2003 2004 2005 2006 

 Porcentagem do PIB 

Superávit Primárioᵃ 2,3 2,6 2,5 2,1 

Dívida Públicaᵇ 34 31,0 30,9 31,0 

 Milhões de Dólares 

Superávit em Conta Corrente 4177 11679 13985 13643 

Reservas Internacionais 49296 52935 53799 85839 

     

Fonte: CEPAL (2009b). 

ͣ Resultado fiscal a partir da perspectiva debaixo da linha calculado pelo BCB. 

ᵇ Dívida pública do governo federal. 

  

O governo brasileiro praticou superávits primários que ficaram entre 2% e 2,5% de seu 

PIB entre 2003 e 2006. O superávit que foi de 2,3% do PIB, em 2003, aumentou para 2,6% do 

PIB, em 2004, e apresentou breves reduções chegando a 2,1% do PIB em 2006 (CEPAL, 2008). 

No ano de 2003, o governo brasileiro realizou um esforço no sentido de controlar os gastos 

públicos e garantir o nível real de receitas públicas (CEPAL, 2004). Durante o ano de 2004, 

houve aumento de arrecadação de receitas que acompanhou uma expansão dos gastos públicos 

em um contexto de crescimento econômico e criação de empregos formais. Mesmo com esse 

quadro de aumento de despesas, o governo gerou um superávit primário de 2,6% do PIB, 

percentual superior ao do ano anterior, cumprindo com compromissos firmados junto ao FMI 
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(CEPAL, 2005). Em 2005, o governo federal brasileiro firmou o compromisso de alcançar um 

alto nível de superávit primário com a finalidade de controlar a sua dívida pública, ano no qual 

o superávit primário foi de 2,5% do PIB (CEPAL, 2006). No ano de 2006, o governo obteve 

uma diretriz de política econômica clara de busca de crescimento econômico mantendo os 

fundamentos de meta de inflação, responsabilidade fiscal e regime cambial flutuante praticados 

desde 1999 e caracterizados como tripé macroeconômico (GRÁFICO 1).  

 

Gráfico 1 - Brasil: Relação Superávit Primário/PIB entre 2003 e 2006 

 

Fonte: CEPAL (2009b). 

 

No discurso de Lula, a questão do superávit primário esteve presente enquanto um 

elemento positivo resultante da política econômica praticada. Isto se deu, por exemplo, quando 

afirmou que:  

 

Muitas vezes, muita gente se queixa do superávit. Agora, com o superávit nós 

pagamos apenas uma parcela daquilo que nós devemos e o resto a gente vai ter que ir 

rolando. E eu gostaria de, um dia, poder ter um superávit capaz de pagar, para essa 

dívida diminuir definitivamente (LULA, 2005a). 

 

Com exceção do ano de 2006, quando obteve uma pequena queda, o superávit em conta 

corrente aumentou gradativamente entre os anos de 2003 e 2006. Mesmo assim, no ano de 2006, 

o superávit em conta corrente do Brasil representava mais de três vezes do que havia sido em 

2003. O mesmo acorreu com as reservas internacionais nesse período, sendo que, em 2006, elas 

chegavam a quase o dobro da quantia de 2003. Em 2003, estimuladas pelo aumento de preços 
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dos produtos de exportação, que tiveram um aumento em 21%, a balança comercial brasileira 

alcançava um dos seus maiores superávits da história, chegando a quase US$ 25 bilhões de 

dólares. Esse superávit da balança comercial compensaram déficits no balanço de rendas e 

serviços e ainda deixou um excedente. O maior ingresso de divisas levou à redução da taxa de 

câmbio para o ano seguinte. O Brasil fechou o ano de 2003 com reservas internacionais no valor 

de U$$ 49,3 bilhões (GRÁFICO 2). 

Em meados de 2004, o governo brasileiro anuncia que fará esforços para aumentar as 

suas reservas internacionais. Em abril de 2004, essas reservas chegaram a US$ 50,5 bilhões, o 

equivalente a 12 meses de importações (CEPAL, 2004). Ao todo, houve um aumento de US$ 

3,6 bilhões em reservas internacionais no ano de 2004, chegando assim a mais de US$ 52,9 no 

final do deste ano. Em 2004, o Brasil também alcançou o maior superávit no balanço comercial 

entre os países emergentes. As exportações aumentaram em 32% em relação ao ano anterior, 

diante da variação de 18% no preço dos produtos básicos e de 14,5% dos produtos 

semimanufaturados. Com isso, o superávit em conta corrente ficou em US$ 11,7 bilhões nesse 

ano (GRÁFICO2). 

 

Gráfico 2 - Brasil: Superávit em Conta Corrente e Reservas Internacionais entre 2003 e 2006 

 

Fonte: CEPAL (2009b). 

 

No ano de 2005, assim como um saldo positivo primário no resultado do governo 

federal, o Brasil também alcançou superávit no saldo de sua conta corrente superior ao do ano 

anterior: US$ 14 bilhões (CEPAL, 2005). Em maio de 2005, as reservas internacionais já 

chegavam a US$ 60,7 bilhões (CEPAL, 2004). No final do ano de 2005, as reservas 

internacionais eram de US$ 53,8 bilhões; parte da redução das reservas quando comparado a 

maio explica-se pelo pagamento de parcelas da dívida externa. Em 2006, houve uma redução 
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no volume das exportações, porém ocorreu um aumento tanto das importações como das 

exportações de bens, e o superávit comercial alcançou um dos melhores resultados da história: 

US$ 46 bilhões. Nesse ano, as reservas internacionais aumentaram ainda mais e chegaram ao 

valor de US$ 85,8 bilhões. Boa parte do aumento na entrada de divisas nesse ano deram-se pelo 

saldo positivo de diversas contas do balanço de pagamentos, o aumento na oferta de recursos 

internacionais e a melhora no atrativo de operações financeiras em reais devido à diferença 

entre as taxas de juros internas e externas (CEPAL, 2007, GRÁFICO 2).  

O desempenho do balanço de pagamentos associado ao aumento das exportações foi 

elemento identificado no discurso de Lula, como exemplo, tem-se a seguinte afirmação: “As 

exportações ultrapassaram US$ 96 bilhões e o nosso saldo comercial foi superior a US$ 33 

bilhões.” (LULA, 2005c); ou quando reforçou que: “O fluxo do comércio exterior saltou de 

13% do PIB, nos anos 90, para mais de 26%, atualmente” (LULA, 2005k). Os sucessivos 

superávits em conta corrente entre os anos de 2003 e 2006 foram apresentados no discurso de 

Lula como uma marca que gerava ao Brasil, na época, uma facilidade que não teria existido em 

momentos passados. Isto ficou evidente quando fez as seguintes considerações: 

 

Vocês estão lembrados quanto era o déficit em conta corrente em 2002? 32 bilhões de 

dólares. Você sabe quanto é o superávit de conta corrente hoje? 14 bilhões de dólares. 

O Brasil passou oito anos tendo déficit de balança comercial, tinha que tomar dinheiro 

emprestado do FMI para saldar seus débitos. Agora, não. Nós nem precisamos fazer 

acordo com o FMI. Se Deus quiser, agora, em março, vamos chegar a 100 bilhões de 

exportação. É o recorde dos recordes de toda a história do Brasil, se a gente for 

comparar a exportação com relação ao PIB (LULA, 2005d). 

 

Em 2006 Lula afirmou que: “[...] temos 61 bilhões de dólares de reserva.” (LULA, 

2006c). O aumento das reservas internacionais foi apresentada também como marca positiva 

de seu governo em relação ao governo que o antecedeu: “Temos reservas cambiais superiores 

a 81 bilhões de dólares, cinco vezes maiores do que dispúnhamos no início do mandato” 

(LULA, 2006f). 

A dívida pública brasileira variou de 34% para 31% do PIB entre 2003 e 2006. Entre os 

anos de 2004 e 2006, essa proporção permaneceu praticamente no mesmo valor. Um fator 

determinante foi que o perfil dessa dívida se alterou bastante nesse período, sendo que a 

proporção de dívida pública interna aumentou na medida em que a proporção de dívida pública 

externa diminuiu. No ano de 2003, a dívida pública do governo federal correspondia a 34% do 

PIB, sendo que o endividamento público do setor público chegou a 58,7%, o que fez o governo 

projetar metas de superávit primário para os anos seguintes. Mesmo em 2003, o governo tomou 

medidas fiscais com o intuito de controlar a expansão da dívida pública (CEPAL, 2004). No 
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ano de 2004, houve uma política fiscal ainda mais clara de superávit primário com o propósito 

de reduzir a dívida do setor público. A dívida pública do governo federal reduziu para 31% do 

PIB e a dívida pública bruta do setor pública reduziu para 51,6% do PIB (CEPAL, 2005, 

GRÁFICO 3). 

 

Gráfico 3 - Brasil: Dívida pública total, interna e externa entre 2003 e 2006 

 

Fonte: CEPAL (2009b). 

 

Em abril de 2005, a dívida pública bruta do Brasil já havia reduzido para 50,1% do PIB 

(CEPAL, 2005). Nesse ano, essa proporção ficou estabilizada em torno de 51%. Em 

comparação ao ano anterior, a proporção de dívida pública do governo federal em relação ao 

PIB se estabilizou, ficando em 30,9% (CEPAL, 2006). Em 2006, a dívida pública bruta do 

Brasil foi para 45% do PIB e a dívida pública do governo federal ficou em 31% do PIB. Um 

ponto marcante desse período foi a mudança substancial no perfil da dívida pública do governo 

federal no que diz respeito ao seu componente interno e externo. Do total da proporção do PIB, 

que correspondia à dívida pública do governo federal em 2003, a dívida pública externa 

equivalia a 9,4 % PIB. Esta proporção diminuiu para 6,4% do PIB, em 2004, e 2,2% do PIB, 

em 2005. No ano de 2006, a dívida pública externa do governo federal foi negativa em 2% do 

PIB. Diferentemente de em outros países, no Brasil se considera as reservas internacionais 

enquanto um ativo financeiro do BCB para o cálculo da dívida pública. Em um quadro de 

aumento das reservas internacionais e como uso desta metodologia, justifica-se o saldo negativo 

da dívida externa do governo federal nesse ano (CEPAL, 2007). Em contrapartida a essa 

tendência de redução da dívida pública externa do governo federal, a dívida pública interna do 
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governo federal aumentou de 24,6% do PIB, em 2003, para 33% do PIB, em 2006 (GRÁFICO 

3). 

 

Tabela 3 - Brasil: Relação dívida externa/exportações entre 2003 e 2006 

 2003 2004 2005 2006 

 Milhões de Dólares 

Exportações  84757 110744 135919 159216 

Dívida Externa 235908 220694 188365 194303 

 Porcentagem das Exportações 

Dívida Externa/Exportações  278 199 139 122 

Fonte: Banco de Dados: Indicadores de Desenvolvimento - Banco Mundial (2019). 

 

Diante de um contexto de redução da dívida externa e de aumento nas exportações, o 

Brasil, entre os anos de 2003 e 2006, passou por uma redução no seu percentual de dívida 

externa em relação às exportações. No ano de 2003, a dívida externa total brasileira 

correspondia a 278% do valor das suas exportações (BANCO MUNDIAL, 2019). Em 2004, 

diante de um quadro de melhora no balanço de pagamento e de um superávit em balança 

comercial e em conta corrente como nunca visto antes, o Brasil obteve uma melhora substancial 

em seus indicadores de endividamento externo. Também houve, na época, uma valorização do 

Real e um aumento nas reservas internacionais, trazendo um impacto favorável à gestão da 

dívida pública externa (CEPAL, 2005). Em 2004, a proporção de dívida externa em relação às 

exportações era de 199% (BANCO MUNDIAL, 2019, TABELA 3).  

No ano de 2005, o Brasil possuía uma quantidade de reservas internacionais ainda 

maior. Parte daquelas divisas seriam utilizadas para realizar pagamentos de débitos externos. 

Nesse ano, um dos maiores marcos foi o pagamento dos passivos junto ao FMI, que somavam 

um total de US$ 15,5 bilhões. Assim, foram realizadas reduções de passivos financeiros 

exteriores. O valor de saídas de divisas para o pagamento de dívida externa, em 2005, foi 145% 

superior ao ano anterior, totalizando US$ 27,6 bilhões (CEPAL, 2006). Diante do aumento das 

reservas internacionais e das exportações, houve uma significativa queda do coeficiente, sendo 

que a proporção da dívida externa em relação às exportações reduziu para 139% do PIB 

(BANCO MUNDIAL, 2019, TABELA, 3).  

Em 2006, essa tendência continuou acontecendo, sendo que até maio o total da dívida 

externa havia se reduzindo em aproximadamente US$ 10 bilhões (CEPAL, 2006). Até o final 

do ano, as reservas internacionais superavam a dívida pública externa em mais de 1% e as 

exportações cresceram ainda mais do que no ano anterior. Uma mudança em relação ao ano 
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anterior foi um aumento sensível no total da dívida externa, influenciada pelo aumento das 

dívidas de curto prazo do setor privado e do setor público não financeiro. No entanto, os 

indicadores de endividamento externo brasileiros melhoraram neste ano (CEPAL, 2007). A 

proporção da dívida externa passou a corresponder a 122% das exportações, em 2006, 

apresentando redução em relação ao ano anterior (BANCO MUNDIAL, 2019, GRÁFICO 4). 

 

Gráfico 4 - Brasil: Exportações e Dívida Externa entre 2003 e 2006 

 

Fonte: Banco de Dados: Indicadores de Desenvolvimento - Banco Mundial (2019). 

 

No ano de 2005, Lula obteve em seu discurso a questão da redução da relação entre a 

dívida externa e as exportações. Houve por parte de Lula um otimismo em relação à conjuntura 

econômica: 

 

Nossa dívida externa está em seu patamar mais baixo desde 1997. Diminuímos a 

relação dívida-PIB. A inflação está sob controle. Recuperamos nossas reservas 

internacionais. Está crescendo o superávit de conta corrente, está diminuindo a dívida 

com relação ao PIB (LULA, 2005i). 

 

Na ocasião, mencionou que: “Melhoramos o perfil da dívida externa e o risco-país, que 

havia ultrapassado 2000 pontos em 2002, caiu abaixo dos 500 pontos no final de 2004” (LULA, 

2005d). Na ocasião, Lula realizou até uma comparação da situação da época com a época do 

excesso de liquidez da década de 1970, que levou ao período da crise da dívida externa na 

década de 1980:  

 

Tirava o trabalhador da fila e levava, só que a gente não sabia que esse crescimento 

econômico estava sendo feito às custas de um endividamento enorme e que, depois da 
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década de 80, nós passaríamos 20 anos “comendo o pão que o diabo amassou” para 

poder resolver o problema da contração dessa dívida (LULA, 2005h). 

 

Gráfico 5 - Brasil: Relação Dívida Externa/Exportações entre 2003 e 2006 

  

Fonte: Banco de Dados: Indicadores de Desenvolvimento - Banco Mundial (2019). 

 

Lula reforçou a condição de “eliminação” virtual da dívida pública externa brasileira, 

quando subtraída pelas reservas internacionais, relação essa que não se efetiva na prática. Nesta 

condição afirmou que: “[...] hoje não, porque as nossas reservas em dólares são maiores do que 

a nossa dívida externa pública, portanto, nós estamos tranquilos [...]” (LULA, 2006g); e 

também que: “Descontadas essas reservas, a dívida externa do setor público encontra-se 

zerada.” (LULA, 2006f). Lula também anunciou que: 

 

Pela primeira vez, a nossa dívida externa é menor, a dívida externa pública é menor 

do que as reservas que nós temos em dólar. Portanto, se a gente quisesse pagar, pagava 

logo, vocês ficavam sem nada. Não, nós não precisamos fazer isso e já devolvemos 

os 15 bilhões deles. Não precisamos ficar com o FMI dando palpite aqui, pode pegar 

o dinheiro e ir embora que nós vamos resolver o nosso problema (LULA, 2006h). 

 

Sobre esse tema, de forma bastante enfática, Lula afirmou que: 

 

[...] depois de fazer uma política fiscal muito séria, depois de diminuir a nossa dívida 

externa, devolver para o FMI o que era dele, reconquistar a nossa independência, 

depois de ter uma reserva em dólar superior à dívida externa pública brasileira. 

Portanto, nós somos superavitários na questão da dívida externa (LULA, 2005l). 

 

Em 2005, Lula declarou que: “Nossas reservas quadruplicaram. Há superávit em contas 

correntes. O risco-país foi drasticamente reduzido. A dívida externa recuou”. (LULA, 2005n). 

No mesmo ano, Lula também considerou que: “Recuperamos nossas reservas internacionais, 

reduzimos a relação entre a dívida externa e exportações e pudemos prescindir de um novo 

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006

P
o

rc
en

ta
ge

m
 d

e 
Ex

p
o

rt
aç

õ
es

Dívida Externa/Exportações



151 

 

acordo com o FMI” (LULA, 2005i). Conforme Lula, no período estudado, o país estaria em 

uma combinação de reservas internacionais, superávit em conta corrente e redução da dívida 

externa que gerou uma circunstância favorável:  

 

Estou falando de reservas internacionais de mais de 70 bilhões de dólares, conjugadas 

com o superávit em conta corrente, elevados níveis de exportações e baixa dívida 

externa, fatores que juntos garantem ao nosso País ser cada vez menos vulnerável às 

crises externas (LULA, 2006e). 

 

Em determinados instantes, essa condição apresentou um caráter de superação de 

situação passada e geradora de uma condição macroeconômica futura promissora no discurso 

de Lula: 

 

Durante décadas, essa restrição jogou o Brasil em um pêndulo infernal, oscilando 

entre o endividamento externo e o descontrole inflacionário, ambos fadados a 

empurrar a sociedade, periodicamente, para um ajuste de contas desagregador com 

efeitos cumulativos nas finanças do Estado, na desigualdade da renda e na retração do 

investimento público e privado (LULA, 2005g). 

 

Ainda em 2006, e indo ao encontro do mesmo entendimento, porém somando as causas 

do resultado, a responsabilidade fiscal e a relação entre dívida pública/PIB, Lula ainda afirmou 

que: 

 

Meu Governo tem demonstrado compromisso inequívoco com a estabilidade 

macroeconômica e a responsabilidade fiscal. Reduzimos a inflação para os menores 

níveis desde 1998. Diminuímos a relação dívida pública/PIB e recuperamos nossas 

reservas internacionais. Reduzimos substancialmente nossa vulnerabilidade externa e 

geramos um superávit sustentado de nossa conta corrente, levando o risco-país à taxa 

mais baixa de nossa história (LULA, 2006d). 

 

 

4.1.1.2 Novos arranjos para a dívida pública externa no caso brasileiro 

 

Durante os anos de 2003 e 2006, o governo federal brasileiro estabeleceu como objetivo 

da dívida pública federal (DPF) tanto interna como externa: minimizar os custos de 

financiamento no longo prazo, assegurando a manutenção de níveis prudentes de risco e 

contribuindo para o bom funcionamento do mercado de títulos públicos. Para tanto, o governo 

brasileiro utiliza-se do Plano Anual de Financiamento (PAF) como instrumento para o 

estabelecimento de diretrizes da gestão da dívida pública interna e externa (STN, 2007).     

Para o ano de 2003, o PAF previu algumas diretrizes como a redução de dívidas 

indexadas à variação cambial. Neste contexto, o governo brasileiro passa a pôr em prática um 

programa de emissão de títulos indexados ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

títulos esses que receberam a denominação de Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B). 
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Para colocar em prática este programa de emissão de títulos indexados ao IPCA, o governo 

potencializou a venda destes títulos para entidades abertas e fechadas de previdência 

complementar e ainda criou o programa tesouro direto de venda de títulos públicos pela internet 

a pessoas físicas. Nesse ano, o governo também suspendeu a emissão de títulos indexados ao 

câmbio, sobretudo as Notas do Tesouro Nacional – Série D (NTN-D) (STN, 2004). 

As emissões de títulos externos superaram em US$ 1,5 bilhão a meta prevista para 

aquele ano. A participação do passivo cambial em relação à dívida pública federal (DPF) foi 

reduzido para 32,5%, proporção 3,5% abaixo da meta prevista pelo PAF. A proporção em 

relação à dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) reduziu de 22,4% para 10,8%, 

sendo que a meta do PAF era reduzir a pelo menos 13%. Foram realizadas medidas de resgate 

de títulos cambiais. O governo realizou a captação de títulos cambiais da dívida externa no valor 

de US$ 4,6 bilhões, sendo que a meta prevista pelo PAF era de US$ 3,1 bilhões. Em 2003, o 

governo brasileiro foi ativo na emissão de títulos para a captação de recursos externos. Em abril, 

captou US$ 1 bilhão com bônus globais 2007, em junho, US$ 1,25 bilhões com bônus globais 

2013, e, em setembro, US$ 750 milhões em bônus globais 2011. Em julho, emitiu US$ 1,3 

bilhões de bônus globais 2011 e 2029 para trocar por títulos bradies (bond e discount bond). 

Em outubro, iniciou a captação de recursos externos para o ano seguinte, emitindo US$ 1,5 

bilhões de bônus globais 2013. A antecipação foi justificada pelo aumento da liquidez 

internacional e aumento do fluxo de recursos financeiros para países emergentes (STN, 2004). 

Em 2004, o governo brasileiro realizou uma reforma institucional, transferindo as 

atividades de emissão de títulos externos do BCB para o Tesouro Nacional como forma de 

separação entre órgão de política monetária e órgão de política fiscal. O PAF desse ano 

continuou com a diretriz de não emissão e refinanciamento de títulos indexados ao câmbio. 

Passa-se a emitir títulos internos pré-fixados e indexados a índices de preços, em substituição a 

títulos pós-fixados, que eram remunerados conforme a variação do câmbio ou da SELIC. 

Assim, não foram emitidos títulos NTD-D nesse ano. A proporção de DPMFi indexada em 

câmbio, que correspondia a10,8% no início do ano, fechou o ano de 2004 com uma proporção 

de 5,2%. Naquele ano, o Brasil voltou ao mercado de Euros em setembro, após ficar dois anos 

ausente deste mercado. As captações em títulos públicos no mercado internacional foram no 

valor de US$ 5,7 bilhões, sendo US$ 1,5 bilhões de adiantamentos de 2005 e US$ 4,2 bilhões 

realizadas naquele ano. Em janeiro, o governo emitiu bônus globais 2034, portanto de 

vencimento em 30 anos e as emissões referentes ao ano seguinte foram na forma de bônus 

globais 2014 e 2019 (STN, 2005). 
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Em 2005, continuou o processo de consolidação de títulos prefixados e indexados a 

índices de preços e de extinção de títulos indexados em moeda estrangeira. Em 2005, assim 

como nos dois anos anteriores, não foram emitidos títulos indexados à variação cambial, os 

NTN-D. A percentual da dívida cambial em relação à DPMFi foi para 2,7%.   Esse ano 

destacou-se por ter acontecido a troca dos títulos Capitalization Bonds (C-Bonds) e por terem 

sido emitidos títulos indexados ao real, os bônus globais em reais 2016 (BRL 2016). Outros 

pontos de destaques e que tiveram ainda mais repercussão em 2005 foram o pagamento 

antecipado da dívida com o Clube de Paris e o reembolso antecipado dos empréstimos com o 

FMI. O governo conseguiu captar os recursos previstos pelo PAF de 2005 ainda em julho e, 

com isso, pode captar US$ 3,5 bilhões referentes aos anos de 2006 e 2007 naquele ano (STN, 

2006). 

Dentro do período analisado, 2005 caracterizou-se como um dos anos mais marcantes 

no que diz respeito à gestão da dívida externa. Diante do aumento das reservas internacionais, 

o governo brasileiro decidiu saldar seus empréstimos com o FMI e antecipar o pagamento dos 

empréstimos com o Clube de Paris. Estas medidas somadas às ações no sentido de 

sustentabilidade resultaram em uma mudança na composição da dívida pública e atraíram 

recursos estrangeiros para o mercado nacional da dívida pública federal. Houve também 

iniciativas do governo com o propósito de potencializar a compra de títulos internos por 

estrangeiros. Em agosto de 2005, o governo iniciou as trocas dos C-Bonds pelos Amortization 

Bonds (A-Bonds).  Em setembro desse ano, o governo lançou o primeiro título internacional 

indexado ao Real com vencimento para 2016. Outra inovação foi a emissão de títulos globais 

no horário de Hong Kong. Esta foi parte de uma estratégia de ampliação da base de compradores 

internacionais, mas sobretudo da Ásia (STN, 2006). 

Com o objetivo de reduzir gradualmente os Bradies Bonds em mercado, o governo 

brasileiro inicia as trocas dos C-Bonds pelos A-Bonds. Em agosto, foram trocados ao par US$ 

4,5 bilhões de C-Bonds, o equivalente a 80% desses títulos. Os 20% restantes, que equivalem 

a US$ 1,1 bilhão, foram retirados pelo governo, que utilizou o exercício da opção de recompra 

que estava prevista nos títulos, também conhecida como call. Logo em seguida, o governo 

realizou o anúncio do Plano de Financiamento Externo (PFE) para o biênio 2006-2007, que 

previa a captação de US$ 9 bilhões nesses dois anos. Os recursos captados seriam utilizados 

para realizar amortizações com o Clube de Paris e de 76% de títulos Bradies. Desse valor foram 

captados adiantados US$ 3,5 bilhões ainda em 2005 (STN, 2006).     

A oferta de títulos públicos denominado em reais no mercado externo deu-se para a 

captação antecipada, em 2005, dos recursos para o PFE do biênio 2006-2007. Essa foi uma 
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inovação anunciada como medida para familiarizar os compradores externos do mercado local 

de títulos da dívida pública e que permitiu a desindexação de dívida pública interna ao dólar. 

Os títulos ficaram conhecidos como Globais BRL 2016 e a emissão captou US$ 3,4 bilhões. 

Nesse mesmo ano, foram realizados também os pagamentos da dívida no valor de US$ 2,61 

bilhões junto ao Clube de Paris e dos empréstimos com o FMI no valor de US$ 15,57 bilhões. 

Os empréstimos pendentes juntos ao Clube de Paris eram oriundos de acordos de renegociação 

entre 1983 e 1992 (STN, 2006). 

Durante o ano de 2006, foi realizado o resgate da totalidade de títulos Bradies, que não 

haviam sido resgatados em 2005 e a recompra dos títulos externos com vencimento para 2012. 

Este último deu-se pelo Programa de Resgate Antecipado de Títulos (PRAT) da dívida pública 

mobiliária federal externa (DPMFe). Também foi feita a emissão de títulos denominados em 

reais, o Global BRL 2022, o governo exerceu a sua opção de compra (call) dos títulos Bradies 

e operações de Tender Offer e de Exchange Offer. Nesse ano, a proporção da dívida com 

indexação cambial em relação à DPMFi reduziu para 1,3% (STN, 2007).  

Durante todo o ano, foram recomprados US$ 7,1 bilhões de títulos, que representaram 

a retirada de aproximadamente um terço de títulos globais e 15% dos títulos em euro com 

vencimentos entre 2007 e 2012. Para a recompra dos títulos Bradies no valor de US$ 6,5 

bilhões, o governo brasileiro usou suas reservas internacionais e exerceu seu direito de resgate 

antecipado (call) ao par dos títulos. Outra ação importante foi o Tender Offer realizado em 

junho de 2006. Tender Offer trata-se da oferta pública pagas com recursos das reservas 

internacionais para a compra de títulos da dívida pública federal externa (DPFe) com 

vencimento entre 2007 e 2030 denominados em euros ou em dólares. Com esta operação, foram 

resgatados US$ 1,3 bilhões. Outra operação realizada foi de Exchange Offer, que se tratou da 

troca de títulos da dívida externa denominados em dólares e com vencimentos para 2020, 2024, 

2027 e 2030 por títulos com vencimento para 2037. O valor de títulos efetivamente trocados 

nessa operação foi de US$ 500 milhões. Foram emitidos nesse ano títulos Global BRL 2022, 

Global 2017, Global 2037 e Euro 2015 (STN, 2007). 

Ainda no ano de 2003, em seu discurso, Lula apresentou as suas práticas de governança 

da dívida pública externa como forma de crítica ao ex-presidente FHC e ao Ministro da 

Fazenda, que antecedeu o seu governo: 

 

O Brasil está com uma economia muito frágil porque, durante muito tempo, acreditou-

se em mentiras e o Brasil, então, ficou dependendo do dinheiro que vinha para cá. E 

agora, com o Malan, com quinhentas vindas do FMI aqui, com todo mundo sendo 

amigo de todo mundo, com Fernando Henrique Cardoso viajando 365 dias, em oito 

anos, para o exterior, eles, simplesmente, desde agosto do ano passado, cortaram toda 
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e qualquer linha de crédito para as exportações brasileiras. E, sem isso, você não 

exporta, porque você não tem capital de financiamento. Ora, o que aconteceu? O 

terrorismo que “venderam” sobre nós desapareceu com algumas medidas sensatas que 

nós tomamos (LULA, 2003a). 

 

Em seu discurso, Lula criticou o processo de dolarização da dívida interna realizado 

pelo governo que o antecedeu: “Se dolarizou a dívida interna e, aí, nós chegamos a ficar mais 

vulneráveis do que já éramos” (LULA, 2004b). Em sua fala, esta medida teria colocado o país 

em uma situação insustentável: “Quando o Governo está fragilizado, não faz isso. É por isso 

que nós tivemos, há pouco tempo, a nossa dívida interna dolarizada, o que fez com que o país 

estivesse com uma vulnerabilidade como jamais esteve em toda a sua História.” (LULA, 

2004a). 

Lula, então, afirmou que seu governo foi capaz de realizar medidas que foram no sentido 

da diminuição da dolarização da dívida pública interna brasileira. Isso fica bastante claro 

quando ele coloca que: “[...] tratamos com responsabilidade as contas públicas; controlamos o 

crescimento de nossa dívida interna e avançamos muito em sua desdolarização; reduzimos 

nossa dívida externa e a tornamos administrável.” (LULA, 2004d). Para Lula, essa prática 

representou um marco importante da economia brasileira, sendo capaz de surtir efeitos maiores 

e gerar uma proteção da mesma contra oscilações externas que levam à fuga de capital. Lula 

fez questão de reforçar também que o instrumento de ação para a redução da dívida em dólar 

foi a compra dos títulos que se encontravam nessa condição: 

 

[...] o que é mais grave é quando o Brasil já não tinha mais credibilidade de vender 

títulos, o que aconteceu? O governo dolarizou a nossa dívida pública interna. E nós, 

quando pegamos o governo, tínhamos 47% de dívida pública dolarizada. E você sabe 

o quanto isso deixava o país vulnerável, o quanto poderia ter havido uma fuga de 

capital, como houve em 1999. O primeiro passo que nós demos foi começar a comprar 

a nossa dívida em dólar para que a gente não tivesse vulnerabilidade (LULA, 2005a). 

 

4.1.1.3 Mecanismos internacionais de reestruturação no caso brasileiro 

  

Em seu discurso, Lula faz uma ponderação em relação ao FMI, quando afirma, por 

exemplo, que: “[...] o prefeito joga a culpa no governador, que joga a culpa no Presidente, que 

joga a culpa no FMI. Aí, o FMI joga a culpa na nossa incompetência e começa o círculo 

vicioso.” (LULA, 2003b). Lula ainda afirma que tentou exercer uma influência sobre os 

principais países membros do FMI com o intuito de alterar determinadas concepções do fundo, 

concepções essas que, segundo Lula, são do interesse de todos os países do Terceiro Mundo: 

 

Então, ao invés de ficar esperando que os meus técnicos briguem com os técnicos do 

FMI, eu resolvi ponderar aos presidentes dos países que têm maior importância no 

FMI, que é preciso mudar a contabilidade do Fundo, e não levar em conta que cidades 
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que podem tomar dinheiro emprestado, que têm capacidade de endividamento, não 

podem pegar esse dinheiro porque entram no superávit primário. Muitas vezes, uma 

empresa pública, que tem saúde financeira, que poderia investir, não pode investir 

porque tem que entrar no superávit primário. Disse isso a pelo menos sete presidentes 

de países importantes. E espero que eles levem em conta, porque não é um problema 

apenas meu. É um problema de todo o Terceiro Mundo e um problema, sobretudo, da 

América do Sul (LULA, 2004b). 

 

Em 2005, Lula chegou a afirmar que os acordos realizados com o FMI no governo de 

FHC foram importantes para que o Brasil tivesse sustentabilidade, o que reforça um 

posicionamento legitimador das atividades do fundo: 

 

Se pensássemos em 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, eu conheço gente aqui do plenário 

e do meu governo que, certamente, estaria gritando na rua: “fora FMI”. Entretanto, 

embora não tenhamos sido nós que fizemos os acordos com o FMI, todo mundo sabe 

que o Brasil quebrou três vezes. E o acordo com o FMI deu sustentabilidade para que 

o país pudesse chegar a sobreviver (LULA, 2005d). 

 

No ato do pagamento ao FMI, em 2005, Lula exaltou o pagamento ao fundo como a 

medida adequada para superar as necessidades de acordos, ressaltando a efetividade dessa 

medida em contrapartida aos antigos protestos contra o fundo: 

 

Seria impensável, ou seja, nós já conseguimos o máximo, ou seja, nós já conseguimos 

fazer com que o FMI fosse embora sem precisar dar nenhum grito. Eu dizia para o 

Palocci: Palocci, o que você vai fazer quando não precisar mais fazer acordo com o 

FMI? Porque alguns aqui passaram a vida inteira gritando, ou seja, de repente você 

construiu uma situação política em que não precisou fazer absolutamente nada a não 

ser dizer: não precisamos mais do acordo com o FMI (LULA, 2005f). 

 

Na ocasião, Lula também apresenta os pagamentos ao FMI e ao Clube do Paris como 

instrumentos de organização dos problemas econômicos brasileiros: 

 

[...] nós conseguimos arrumar a Casa de tal ordem que alguns críticos do passado não 

sabem explicar como é que a gente resolveu o problema da economia brasileira ao 

ponto de chegarmos no ano passado e decidir devolver ao FMI 15 bilhões e 600 

milhões de dólares que nós pagávamos de juros e que não precisávamos dele. Saldar 

o Clube de Paris e até pagar as dívidas das moratórias, ainda do tempo do presidente 

Sarney (LULA, 2006d). 

 

Além disso, Lula criticou antigos aliados que apresentavam discurso contrário ao FMI, 

apresentando como resolução mais adequada o cumprimento dos compromissos externos do 

país, inclusive aqueles firmados pelos governos anteriores: 

 

Aloízio Mercadante, Paul Singer, Eduardo Suplicy, Paulo Nogueira Batista e tantos 

outros que não vou ficar citando, Maria da Conceição Tavares. E a gente discutia, 

discutia. E a discussão era sobre o FMI, sobre dívida externa, sobre “não sei das 

quantas.” Hoje, o que nós estamos provando? Primeiro, nós estamos provando o 

seguinte: nós temos que fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Nós temos 

compromisso? Nós temos que cumprir os nossos compromissos. São compromissos 

internacionais, são compromissos feitos por governos anteriores. E quando a gente 

casa com a viúva a gente tem que herdar os filhos também. A gente não pode querer 

ficar com a mulher e não ficar com os filhos, ou a mulher com o marido e não com os 
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filhos. Nós temos que casar com o conjunto da alegria e dos problemas também 

(LULA, 2006d). 

 

 

Quadro 12 – Brasil: Iniciativas do FMI em relação à dívida dos países emergentes entre 2003 a 2006 

 2003 2004 2005 2006 

Iniciativas do FMI 

- CAC’S; 

- Iniciativa para os 

PPME; 

- SDRM. 

- CAC’S; 

- Código de 

Condutas; 

- Iniciativa para os 

PPME; 

- Termos de Evian. 

- CAC’S; 

- Iniciativa para os 

PPME; 

- Termos de Evian. 

- Iniciativa para os 

IADM; 

- Iniciativa para os 

PPME; 

- SSE. 

Fonte: FMI (2004; 2005; 2006; 2007). 

 

No ano de 2003, o FMI considerou os CAC’s, a iniciativa para os PPME e o SDRM 

enquanto instrumentos de resolução de problemas relacionados à dívida externa dos países 

emergentes. O fundo assumiu que esteve estimulando apenas debates e considerou de forma 

complementar a criação de um código de conduta voluntário para credores e devedores. Ainda 

em 2003, o FMI assumiu estar comprometido com o desenvolvimento de um SDRM. O SDRM 

teriam duas características fundamentais: a primeira delas trata-se da criação de um marco 

jurídico por meio de uma emenda ao Convênio Constitutivo do FMI; a segunda característica 

trata-se da unificação dos votos de credores em apenas um voto, o que permite autorizar a 

reestruturação de vários instrumentos da dívida de forma mais simples. Entre o final de 2002 e 

o início de 2003, houve um conjunto de iniciativas do FMI para o desenvolvimento do SDRM, 

como pode-se observar no Quadro 13 (FMI, 2003). 

Durante os debates desenvolvidos, foi reforçada a importância de determinados 

princípios inerentes ao SDRM, como: a eficiência para a aceitação de um acordo de 

reestruturação, o impedimento de que credores insatisfeitos iniciem ações judiciais que traga 

atraso ao processo e a criação de um fórum independente para a solução de controversas, 

verificação dos créditos, garantia de integridade do processo de votação e decisão sobre 

diferenças que podem surgir no SDRM. Além do mais, o SDRM foi tido como um instrumento 

capaz de promover o espírito de colaboração e de reduzir os custos de reestruturação, 

viabilizando o intercâmbio e o diálogo entre devedores e credores, melhorando, assim, o 

funcionamento dos mercados internacionais de capital (FMI, 2003). 
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Quadro 13 – Brasil: Atividades do FMI em relação ao SDRM 

Período Atividade do FMI 

Dezembro de 2002 Exame dos aspectos de formulação do SDRM pelo diretório do FMI. 

Janeiro de 2003 

Revisão da política econômica dos países em situação de insustentabilidade. 

Conferência do FMI sobre o SDRM. 

Seminário prático do FMI sobre o SDRM. 

Março de 2003 
Análise do primeiro projeto de propostas sobre as características do SDRM pelo 

Comitê Monetário Financeiro Internacional. 

Abril de 2003 
Apresentação de relatório do Diretor Geral do FMI sobre o SDRM na reunião do 

Comitê Monetário e Financeiro Internacional. 

Fonte: FMI (2004). 

 

No entanto, durante as atividades em torno do SDRM, foram surgindo divergências das 

mais distintas entre os participantes. A falta de consenso sobre a institucionalização do SDRM 

ficou mais clara em janeiro de 2003 durante a Conferência do FMI sobre o SDRM. Na ocasião, 

Anne Krueger sai em defesa da urgência da efetivação do mecanismo, afirmando que ele 

garantiria transparência, ordem e rapidez, porém outros participantes consideram este como 

desnecessário, apresentando críticas ao mecanismo. As opiniões divergentes sobre diversos 

aspectos do SDRM deram-se, inclusive, entre diretores do FMI. Nesse contexto, emerge com 

certa força a ideia de que a promoção das CAC’s nos títulos soberanos e a instituição de um 

código voluntário de boa conduta seriam suficientes para se evitar problemas futuros (FMI, 

2003). 

Em abril de 2003, durante a reunião do Comitê Monetário e Financeiro Internacional, 

acontece um marco interpretado como um ato de desistência do SDRM pelo FMI. Na ocasião, 

o Diretor Geral do FMI, Horst Köler, anuncia que todo o processo de análise do SDRM serviu 

para promover o debate em torno da resolução ordenada da crise. Porém, considerou inviável a 

instrumentalização do SDRM naquele instante. O Diretor Geral do FMI ainda afirmou como 

orientação ao Comitê que continue trabalhando em temas relacionados à resolução da crise 

financeira, como transparência, equidade de credores, problemas de agregação e divulgação de 

informações (FMI, 2003). 

Nos anos seguintes, o SDRM saiu da pauta do FMI. No ano de 2004, o FMI deu 

continuidade na discussão sobre um código de condutas e, entre 2004 e 2005, manteve o debate 

sobre os CAC’s. Entre 2004 e 2006, manteve-se o compromisso do FMI junto ao Banco 

Mundial com a iniciativa para a redução da dívida externa de países pobres muito endividados 

(PPME). Entre 2004 e 2005, o FMI passa a apresentar também os termos de Evian, que trata de 
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medidas mais específicas do Clube de Paris reconhecendo o quadro de insustentabilidade dos 

países devedores e propondo medidas específicas para cada caso. No ano de 2006, o FMI passa 

a tratar também sobre a iniciativa para alívio da dívida multilateral (IADM) e o serviço sobre 

shocks exógenos (SSE), ambas as medidas de reforço do alívio da dívida aos países na condição 

de PPME (FMI, 2004; 2005; 2006). 

Diante da descontinuação das discussões em torno da SDRM no âmbito do FMI, torna-

se cada vez mais comum as discussões no próprio FMI e em outros espaços sobre as CAC’s. 

Estas passaram a ser tidas como mecanismos de facilitação da reestruturação da dívida externa 

e capazes de solucionar controvérsias entre governos devedores e credores externos. Em 

resumo, as CAC’s são disposições contratuais presentes nos títulos da dívida externa, que 

permitem que uma maioria qualificada de credores tomem decisões válidas para todos os 

credores. Com isso, torna-se possível impor condições de um acordo de reestruturação da dívida 

externa antes ou depois do seu não cumprimento a todos os detentores dos títulos. A partir de 

2003, a inclusão das CAC’s em títulos da dívida pública externa torna-se comum em alguns 

países da América Latina, dentre os quais: Belize, Brasil, México e Uruguai. A partir de 2004, 

também passa a incluí-las Chile e Venezuela (CEPAL, 2004).  

Em 2003, Brasil passou a emitir um conjunto de bônus globais com a inclusão das 

CAC’s e sujeitos à legislação de Nova York, estes bônus tiveram uma demanda considerável. 

Durante esse ano, o Brasil viria a captar diversas vezes recursos externos fazendo uso do regime 

jurídico nova-iorquino e incluindo as CAC’s (FMI, 2003). Deste modo, todas as emissões de 

bônus para captações externas realizadas pelo Brasil possuíam CAC’s (STN, 2004). Essa 

prática se reproduziu também no ano de 2004, quando mais uma vez todas as emissões de bônus 

realizadas foram com as CAC’s (STN, 2005), e, em 2005, quando o governo realizou a operação 

de troca dos C-Bonds, os bônus A-Bonds pelos quais eles foram trocados possuíam as CAC’s 

(STN, 2006). Outro ponto determinante é que as medidas que aconteceram entre 2003 e 2006 

de compra de títulos, de exercício do direito preferencial de recompra (call), de trocas de títulos 

e de pagamento de empréstimos junto a órgãos internacionais como o FMI e o Clube de Paris, 

reforçam um posicionamento do governo brasileiro pelo cumprimento dos termos originais dos 

contratos. 
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4.1.2 Correspondências do caso brasileiro com o neoestruturalismo 

Nesta seção, serão apresentados os achados de indicadores do período entre 2003 e 2006 

do caso brasileiro, que correspondem com as premissas teóricas do neoestruturalismo. Para 

tanto, esta seção divide-se em outras três subseções, que correspondem, respectivamente, aos 

eixos de indicadores macroeconômicos, política econômica e institutos internacionais.  

Na subseção 4.1.2.1 Desenvolvimento estrutural no caso brasileiro, são apresentados 

os indicadores macroeconômicos correspondentes a teoria neoestruturalista para o caso 

brasileiro, dentre os quais o crescimento econômico, os investimentos estrangeiros diretos e os 

fluxos de capital financeiro. As fontes que serviram como base para as informações dessa 

subseção foram a CEPAL e os fragmentos do discurso do então Presidente Lula. 

 Na subseção 4.1.2.2 Novos termos para a dívida pública externa no caso brasileiro, 

são apresentadas as principais medidas do governo brasileiro para a governança da dívida 

pública externa no período estudado, com destaque para medidas que modifiquem as condições 

iniciais da dívida. Apresenta, então, as ações do governo na forma de políticas econômicas 

praticadas em consonância com a teoria neoestruturalista e que visavam obter novas 

condicionantes sobre a dívida pública externa. As fontes que serviram como base para as 

informações dessa subseção foram a STN e os fragmentos do discurso do então Presidente Lula. 

Na terceira subseção denominada como 4.1.2.3 Integração regional financeira no caso 

brasileiro, tem-se os institutos que viabilizaram um maior processo de integração financeira 

regional, conforme preceitos do neoestruturalismo. Desse modo, investigou-se os 

financiamentos realizados pelo governo brasileiro junto aos principais bancos regionais de 

desenvolvimento, as medidas para a cooperação regional e os avanços regionais em termos de 

coordenação e troca de informações em matéria da dívida externa dos países da América Latina. 

As fontes que serviram como base para as informações dessa subseção foram a CEPAL, o BID, 

o CAF, o FONPLATA, o IBAS, o IIL, a STN e os fragmentos do discurso do então Presidente 

Lula. 

 

4.1.2.1 Desenvolvimento estrutural no caso brasileiro 

Em 2005, Lula declarou que a dívida social seria um problema tão urgente como o das 

dívidas convencionais: “[...] uma dívida social quase que impagável, tão grande quanto a dívida 

pública interna que nós herdamos, tão grande como a dívida externa que nós herdamos.” 

(LULA, 2005b). Para tanto, demonstrou em sua fala uma preocupação com o desenvolvimento, 
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preferencialmente um modelo de desenvolvimento sustentável, que fosse capaz de promover 

também uma inclusão social. Lula também pontuou uma crítica histórica ao processo de 

endividamento brasileiro, considerando que este teria reduzido a capacidade de intervenção 

estatal sobre a economia: 

 

Primeiro, a década de 70, quando tínhamos regimes autoritários em vários países, mas 

que por conta do endividamento interno e externo dos países, tivemos uma política 

quase que de pleno emprego em muitos países da América Latina. Depois, a década 

de 80, quando tivemos que começar a pagar a dívida, nós ficamos praticamente de 

1980 a 2002, num processo de estagnação na grande maioria dos países da América 

Latina, sobretudo, no meu País. Quando entrou a década de 90, foi a época do 

desmonte dos Estados Nacionais. No Brasil, por exemplo, foram vendidas quase todas 

as empresas públicas que nós tínhamos (LULA, 2005k). 

 

Tabela 4 - Brasil: Indicadores de Desenvolvimento Estrutural entre 2003 a 2006 

 2003 2004 2005 2006 

 Taxa de Variação Anual 

Crescimento Econômico 1,1 5,7 3,2 4,0 

 Milhões de Dólares 

IED 9894 8339 12550 -9380 

Capital Financeiro -10345 -13412 1056 58505 

     

Fonte: CEPAL (2009b). 

 

Entre os anos de 2003 e 2006, a economia brasileira obteve variações positivas do PIB 

ano a ano, com destaque para o ano de 2004, quando essa variação foi de quase 6% em relação 

ao ano anterior. No terceiro trimestre de 2003, passado o período de apreensão que rondou o 

período eleitoral, a produção industrial brasileira passou por um processo de reativação que 

estimulou o crescimento do PIB. Essa variação positiva do PIB foi inferior à dos três anos 

anteriores, sendo de 1,1% (CEPAL, 2009b). O melhor desempenho no terceiro trimestre de 

2003 esteve associado à recuperação da demanda interna, motivada por um maior 

aproveitamento da capacidade instalada e pela melhora nas condições de crédito interno. Isso 

fez com que se reativassem determinados setores de bens duradores, como o de automóveis. 

Outro setor que obteve crescimento significativo nesse ano foi o agropecuário (CEPAL, 2004). 

Em 2004, o Brasil alcançou a maior variação do PIB dos últimos dez anos: 5,7% (CEPAL, 

2009b). Os setores que mais apresentaram crescimento nesse ano foram o comércio (7,9%), 

construção (5,7%), manufatura (7,7%) e agropecuário (5,3%). Entre os componentes da 

demanda, houve aumento dos investimentos (10,9%), o consumo das famílias (4,5%) e os 

volumes exportados (18%) (CEPAL, 2005, GRÁFICO 6).  
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Gráfico 6 - Brasil: Variação do PIB entre 2003 a 2006 

 

Fonte: CEPAL (2009b). 

 

O crescimento econômico brasileiro foi enaltecido no discurso de Lula diversas vezes, 

como, em 2005, quando afirmou que: “O PIB brasileiro cresceu mais de 5% durante o ano 

passado” (LULA, 2005c). Lula associou o crescimento econômico a um desenvolvimento 

sustentável que evite crises monetárias e fiscais. Para Lula:  

 

O Brasil, como tantos outros países em desenvolvimento, viveu duas décadas de baixo 

crescimento. O desafio que enfrentamos é o de retomar o crescimento acelerado sem 

crises fiscais ou monetárias, que causam endividamento excessivo do Estado ou 

aumentam a sua vulnerabilidade externa. É fundamental criar condições para um 

longo período de desenvolvimento sustentável, que aumente a renda e reduza as 

desigualdades. A boa política econômica, essencial para uma boa governança, tem de 

combinar a racionalidade das soluções técnicas com a compreensão das demandas 

sociais legítimas (LULA, 2005b). 

 

No ano de 2005, a variação do PIB brasileiro foi de 3,2% (CEPAL, 2009b). A formação 

bruta de capital aumentou menos que no ano anterior (1,6%), já o consumo das famílias obteve 

um crescimento de 3,1%.  Nesse ano, foi destaque o crescimento na produção mineral, que 

superou em 11% os valores do ano anterior. Houve um crescimento da produção de ferro 

destinada à exportação e de petróleo e gás para o mercado interno (CEPAL, 2006). Em 2006, a 

economia brasileira obteve uma variação de crescimento do PIB superior a do ano anterior: 4% 

(CEPAL, 2009b). 2006 foi um ano de crescimento econômico para a América Latina e outras 

economias emergentes. No Brasil, existiram políticas econômicas aplicadas pelo governo que 

buscavam alcançar o crescimento. Estas se deram junto com a aplicação dos fundamentos de 

controle inflacionário, responsabilidade fiscal e regime de câmbio flutuante (CEPAL, 2007).  
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Lula associou o pagamento ao FMI como parte de uma política econômica mais 

autônoma, que teria sido responsável pela melhoria da condição de crescimento econômico 

brasileiro. Lula afirmou que a política e o pagamento ao FMI e iminência do pagamento ao 

Clube de Paris teria gerado uma situação na qual: 

 

[...] o Brasil entrou, definitivamente, na rota do crescimento econômico. E não um 

crescimento de vôo de galinha, que cresce um ano e cai outro ano. O país está 

preparado, com estabilidade, com a inflação controlada, para crescer durante 10 ou 15 

anos de forma sucessiva, obviamente que respeitando as intempéries que podem 

acontecer pelo mundo econômico afora (LULA, 2005n). 

 

Gráfico 7 - Brasil: Capital Financeiro e IED entre 2003 e 2006 

 

Fonte: CEPAL (2009b).   

 

Entre os anos de 2003 e 2005, o Brasil obteve valores positivos de IED, o que não 

ocorreu em 2006, quando o saldo foi negativo. Em 2004, o saldo positivo em mais de US$ 8 

bilhões justificou-se pela saída de investimentos brasileiros para o exterior, incluindo 

empréstimos entre companhias, devido a fusões feitas nos setores alimentícios e de bebida. 

Entre 2003 e 2004, o saldo de capital financeiro foi negativo.  A partir de 2005, o saldo de 

capital financeiro passa a ser positivo, sendo que, em 2006, o seu valor chegou a US$ 58,5 

bilhões. No ano de 2003, o Brasil obteve um valor positivo de IED de US$ 9.894.000.000,00, 

já o resultado de suas transações de capital financeiro foram negativas em US$ 

10.345.000.000,00. O saldo de passivos de investimento em carteira foi positivo em US$ 

5.128.000.000,00 (GRÁFICO 7).  

Em 2006, o IED obteve uma queda em relação ao ano anterior, porém o seu saldo ainda 

foi positivo em US$ 8.339.000.000,00. O capital financeiro apresentou mais uma vez valor 
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negativo, porém ainda maior do que no ano anterior: US$ 13.412.000.000,00. Os passivos de 

investimentos em carteira obtiveram valor negativo de US$ 3.995.600.000,00 nesse ano. Deste 

total, o saldo de títulos de capital foi positivo em US$ 2.080.900.000,00 e o saldo dos títulos da 

dívida foi negativo em US$ 6.076.500.000,00 (GRÁFICO 7). 

No ano de 2007, o saldo de IED foi maior do que no ano anterior, se consolidando em 

US$ 12.550.000.000,00. O saldo de capital financeiro deixa de ser negativo e é de US$ 

1.056.000.000,00. Os passivos de investimentos em carteira deixaram de ser negativos e foram 

no valor de US$ 6.655.300.000,00, sendo que a sua maior contribuição foram os títulos de 

capital: US$ 6.451.300.000,00. O saldo de títulos da dívida deixaram de ser negativos e foram 

de US$ 204.000.000,00 (GRÁFICO 7). 

O IED apresentou saldo negativo pela primeira vez nesse período no ano de 2006 com 

valor de US$ 9.380.000.000,00. O saldo de capital financeiro foi positivo em US$ 

9.050.600.000,00, o que também ocorreu com os passivos de investimento em carteira, cujo 

saldo foi de US$ 7.715.800.000,00. Tanto os títulos de capital como os títulos da dívida tiveram 

saldos positivo, respectivamente, de US$ 7715.800.000,00 e US$ 1.334.800.000,00 

(GRÁFICO 7).  

 

Tabela 5 - Brasil: Passivos de Investimento em Carteira entre 2003 e 2006 

 2003 2004 2005 2006 

 Milhões de Dólares 

Passivos de Investimento em 

carteira 

5128,8 

 

-3995,6 

 

6655,3 

 

9050,6 

Títulos de participação no capital 2972,6 

 

2080,9 

 

6451,3 

 

7715,8 

Títulos da dívida 2156,2 

 

-6076,5 

 

204,1 

 

1334,8 

Fonte: CEPAL (2009a). 

 

Em seu discurso, Lula afirmou que o FMI teria um papel importante no financiamento 

para o investimento, principalmente naquele voltado à infraestrutura:  

 

O FMI deve credenciar-se para fornecer o aval e a liquidez necessários a 

investimentos produtivos, especialmente em infra-estrutura, saneamento e habitação, 

que permitirão, inclusive, recuperar a capacidade de pagamento das nações mais 

pobres (LULA, 2004d). 
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Gráfico 8 - Brasil: Passivos de Investimento em Carteira entre 2003 e 2006 

 

Fonte: CEPAL (2009a). 

 

Os passivos de investimento em carteira apresentaram saldo negativo no ano de 2004 e 

saldo positivo nos outros anos do período. O saldo negativo no ano de 2004 foi puxado pelo 

saldo negativo de aproximadamente US$ 6 bilhões em títulos de dívida naquele ano. Em 2004, 

houve uma redução de passivos do setor privado no exterior, sendo renovados mais de 50% de 

títulos privados vencidos naquele ano. Essa tendência de renovação e títulos provados 

continuou no primeiro semestre de 2005 (CEPAL, 2004). Em todos os outros anos, o país 

obteve saldos positivos tanto de valores de títulos de participação no capital como também de 

títulos da dívida. O valor de títulos de participação no capital mais alto nesse período foi em 

2006, quando alcançou aproximadamente US$ 7,7 bilhões. O valor em títulos na dívida obteve 

uma queda entre 2003 e 2004, e, entre 2004 e 2006, os valores foram tendo aumentos 

sucessivos, obtendo o saldo de aproximadamente US$ 1,3 bilhões em 2006 (GRÁFICO 8). 

 

4.1.2.2 Novos termos para a dívida pública externa no caso brasileiro 

As medidas tomadas pelo governo brasileiro, entre 2003 e 2006, não foram compatíveis 

em nenhum aspecto com as predições dos novos termos para a dívida pública externa como 
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medidas como: suspensão do pagamento da dívida externa, responsabilização de credores e 
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predominantemente como de amortizações, pagamentos, recompras e trocas foram: emissão de 

bônus globais, euro e BRL (2003, 2004, 2005 e 2006), exercício de opção de recompra (call) 

dos títulos Bradies e globais (2003, 2005), pagamento antecipado ao Clube de Paris e FMI 

(2005), recompra antecipada de bônus globais (2006), amortizações de títulos Bradies (2006), 

trocas de títulos (2003, 2005) e operações de tender offer e Exchange offer (2006). Nos anos de 

2005 e 2006, o Brasil foi considerado pelo Institute of International Finance (IIF) como o país 

emergente com a melhor estrutura de relacionamento com investidores. Também em 2006, 

baseado em critérios de avanços na administração da dívida e melhora de fundamentos 

econômicos, o Brasil recebeu elevação na classificação de riscos pelas quatro agências de rating 

contratadas pelo STN (QUADRO 14). 

 

Quadro 14 - Brasil: Medidas em relação à dívida pública externa entre 2003 e 2006 

ANO MEDIDAS 

2003 
- Troca de títulos Bradies por bônus globais; 

- Emissão de bônus globais. 

2004 - Emissão de bônus globais e euro. 

2005 

- Emissão de títulos denominados em reais (Global BRL 2016); 

- Exercício da opção de recompra (call) dos C-Bonds; 

- Pagamento antecipado ao FMI e ao Clube de Paris; 

- Troca de C-Bonds por A-Bonds. 

2006 

- Amortização de títulos Bradies e empréstimos com o Clube de Paris; 

- Emissão de bônus globais e globais BRL para a captação de recursos; 

- Exercício da opção de recompra (call) dos títulos Bradies; 

- Operações de Tender Offer e Exchange Offer; 

- Recompra antecipada de bônus globais. 

Fonte: STN (2004; 2005; 2006; 2007). 

 

No campo do discurso, Lula em determinados momentos chegou a afirmar a necessidade 

de um alívio da dívida externa, quando, por exemplo, disse: 

 

Essa aliança global para o combate à fome e à pobreza deve possibilitar aos países em 

desenvolvimento receber apoio contínuo, por meio de um comércio internacional mais 

livre, do alívio da dívida externa, do investimento direto, do aumento da ajuda 

internacional e de mecanismos alternativos de financiamento (LULA, 2004a). 

 

Porém, um ponto de destaque no discurso de Lula, durante o ano de 2005, foi que o seu 

governo não precisou realizar novos acordos com o FMI e que isso teria gerado certa autonomia 
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ao país: “Antes, transferia para o FMI, como nós não temos mais acordo com o FMI, então não 

tem mais transferência.” (LULA, 2005j). Lula ainda declarou que: 

 

Quando nós tomamos posse, em 2003, nós renovamos o acordo por mais um ano. E 

hoje, ao comunicarmos ao FMI que não vamos fazer mais acordo, nós o fazemos com 

a serenidade e com a tranqüilidade de um governo que conquistou, com o sacrifício 

de todo o povo brasileiro, o direito de andar com as próprias pernas (LULA, 2005d). 

 

Lula anunciou o pagamento ao FMI como uma forma de independência do Brasil de 

influências externas: 

 

Eu estou dizendo isso porque o Brasil, finalmente, encontrou o seu rumo, vocês viram, 

sem nenhuma briga, sem nenhum grito – eu, que passei 20 anos da minha vida 

gritando “fora FMI” – vocês viram que no ano passado nós não fizemos acordo com 

o FMI, vocês viram que este ano, agora, na semana passada, nós tivemos um gesto de 

quem conquista a sua independência. [...] Na semana passada nós decidimos devolver 

para o FMI 15 bilhões de dólares que não estavam sendo utilizados. Quando nós 

pegamos o governo, não tinha praticamente reserva para garantir as nossas 

importações e hoje nós temos uma reserva de 60 bilhões de dólares e nós, então, 

quisemos anunciar ao mundo: acabou o tempo da colonização deste país (LULA, 

2005m). 

 

No entanto, por diversas vezes apresentou o pagamento ao FMI como a forma de maior 

êxito e redução da dependência externa do país. Este discurso se repetiu diversas vezes entre o 

ano de 2005 e de 2006. Foram muito comuns certas afirmações de Lula como, por exemplo: 

“Hoje, nós já devolvemos 15 bilhões e 600 milhões ao FMI: ‘Não queremos esse dinheiro, 

podem ficar’. Já pagamos o Clube de Paris e já pagamos até os títulos da dívida do presidente 

Sarney” (LULA, 2006j); ou por exemplo: “[...] o Brasil não depende mais do FMI, o Brasil não 

depende mais do sorriso do presidente americano, o Brasil não depende mais do sorriso de 

ninguém. O Brasil depende só de nós.” (LULA, 2006d).  

Em alguns instantes, o pagamento ao FMI foi confundido em seu discurso como o fim 

da necessidade de recursos externos na forma de empréstimos, ou mesmo com a eliminação 

completa do endividamento externo:  

 

[...] este país hoje não é mais um paisinho onde o presidente da República tinha que 

mandar o seu ministro da Fazenda ao FMI pedir dinheiro emprestado para pagar as 

suas exportações. Agora, não precisa mais, agora, nós não devemos mais ao FMI, não 

devemos mais ao Clube de Paris e não devemos mais a ninguém. Nós agora somos 

donos do nosso nariz, nós agora dizemos e falamos o que queremos e fazemos aquilo 

que nós temos vontade (LULA, 2006b). 
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4.1.2.3 Integração regional financeira no caso brasileiro 

 

Em 2005, Lula sinalizou para uma política de maior harmonia com os organismos 

internacionais, isto independente destes serem regionais ou não. Naquela ocasião, Lula disse 

que: “Crescemos, somos donos do nosso nariz, iremos estabelecer a nossa matriz de política 

econômica, a nossa política de crescimento e queremos com os organismos multilaterais toda 

solidariedade do mundo, [...]” (LULA, 2005n). Esta fala de Lula esteve associada à de 

responsabilização dos países ricos pela promoção do desenvolvimento dos países pobres:  

 

Eu quero convencê-los, também, a elaborar uma proposta que faça com que os países 

ricos assumam a responsabilidade de uma parte dos juros que eles têm que pagar da 

dívida, transformem aquilo em títulos para criar recursos para o desenvolvimento na 

América do Sul (LULA, 2003a). 

 

Mesmo diante da generalidade de sua fala, durante o período estudado, foi possível 

identificar um importante protagonismo seu junto a países da região em torno da questão da 

dívida externa. Isto se confirma em seu discurso quando, em 2004, havia afirmado sobre o 

Brasil que: “Este país precisa, finalmente, projetar seu desenvolvimento em articulação com a 

América do Sul, promovendo uma integração regional moderna, solidária, sem hegemonismo.” 

(LULA, 2004d). Mesmo que tenha falado em solidariedade entre os países da região, nem 

sempre Lula prezou por tal princípio, lançando a ideia de que o Brasil seria uma potencial 

liderança hegemônica. Tal fala foi observada em seu discurso, em 2003, quando anunciou que: 

“Eu estou tentando convencer os países da América do Sul de que nós poderíamos apresentar 

uma proposta de renegociação da dívida externa.  Peru e todos eles estão pedindo que o Brasil 

lidere a América do Sul, num processo de desenvolvimento.” (LULA, 2003a). 

 

Tabela 6 - Brasil: Recursos adquiridos junto à IFD's entre 2003 e 2006 

 2003 2004 2005 2006 

 Milhões de Dólares 

BID 500 619,5 575 527,5 

CAF - - - 200 

FONPLATA 27,5 22,4 28 21,8 

TOTAL 527,5 641,9 603 749,3 

Fonte: BID (2019); CAF (2019); FONPLATA (2019). 

  

As principais fontes de empréstimos regionais para o Brasil no período entre 2003 e 

2006 foram o BID, CAF e FONPLATA. Além dessas três instituições terem uma importante 
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atuação entre países da América Latina, o Brasil participa do processo decisório das três. A 

partir da análise dos valores totais adquiridos por cada uma dessas instituições em cada ano do 

período em questão, é possível perceber algumas características importantes. Dentre elas, a de 

que os recursos adquiridos variaram nesses quatro anos entre US$ 527,2 milhões e US$ 749,3 

milhões, sendo que o ano de 2006 foi aquele em que o país adquiriu o maior volume de recursos 

junto a instituições financeiras de desenvolvimento (IFD) regionais. Além disso, a que 

apresentou o maior volume de recursos ao longo do tempo foi o BID, entidade com a qual o 

Brasil adquiriu aproximadamente US$ 2,2 bilhões no período. Junto ao CAF, houve apenas um 

único financiamento de US$ 200 milhões no ano de 2006, destinado ao programa de apoio aos 

governos municipais brasileiros. Os valores adquiridos junto ao FONPLATA sempre estiveram 

entre US$ 21,8 milhões e US$ 27,5 milhões, sendo que o total de financiamento do Brasil junto 

a este IFD nesses quatro anos foi de US$ 99,7 milhões (TABELA 6). 

 

Tabela 7 - Brasil: Relação entre financiamentos junto à IFD's/formação bruta de capital fixo entre 2003 e 2006 

 2003 2004 2005 2006 

 Milhões de Dólares 

Financiamentos IFD’s 527,5 641,9 603 749,3 

Formação Bruta de Capital Fixo 98.311,1 107.257,4 111.118,6 120.786 

 Porcentagem da Formação Bruta de Capital  

Financiamentos IFD’s 0,5 0,6 0,5 0,6 

 

Fonte: CEPAL (2019). 

 

Dentre todos os financiamentos adquiridos pelo Brasil junto ao BID, entre 2003 e 2006, 

o de maior vulto foi o financiamento do programa de proteção socioambiental dos igarapés de 

Manaus, em 2005, cujo valor foi de US$ 140 milhões. Cabe destacar que quando comparado 

com os valores de formação bruta de capital fixo do país, a quantidade de recursos adquiridos 

junto às IFD’s tanto mantiveram proporções constantes, entre 0,5% e 0,6%, como também 

representaram um percentual inferior a 1% desse indicador de investimentos. Os valores da 

formação apresentaram valores crescentes entre 2003 e 2006, o que, com exceção do ano de 

2005, também aconteceu com o valor dos recursos adquiridos junto às IFD’s (TABELA 7). 

Entre os anos de 2004 e 2006, houve iniciativas por parte do governo brasileiro com o 

intuito de viabilizar um foro regional de coordenação e de troca de informações acerca da dívida 

externa latino-americana. Em 2004, a STN em parceria com BID iniciou as discussões em torno 

da formação de um Grupo de Especialistas em Gerenciamento da Dívida Pública da América 
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Latina e Caribe (LACDebt). O objetivo principal desse grupo era o de formar um espaço de 

intercâmbio de experiências técnicas em torno de atividades e funções da dívida pública. Em 

março de 2005, no Rio de Janeiro, foi realizado o 1º Encontro Anual do LACDebt, no qual 

discutiram-se temas como mercado secundário, gerenciamento de risco financeiro, abertura do 

mercado interno de títulos públicos para estrangeiros e metodologias da dívida, indicadores da 

dívida e refinanciamento. Participaram especialistas internacionais, 19 países da região e 

representantes do BID, OCDE, UNCTAD, BM e FMI (STN, 2005). 

O LACDebt foi criado em 2005. O comitê diretor do grupo foi formado no 1º Encontro 

Anual do LACDebt, sendo a presidência do Brasil e a vice-presidência da Colômbia e o BID, 

que passou a exercer a secretaria executiva. Os demais países que compuseram o comitê diretor 

foram Chile, Jamaica, México e Panamá. No ato de sua instituição, o grupo possuía três 

objetivos específicos: 1) aperfeiçoar institucionalmente os órgãos de administração da dívida 

nos países da região; 2) harmonizar normas e regulamentos sobre a dívida na América Latina; 

3) desenvolver o mercado secundário de títulos públicos. No ano de 2005, o grupo realizou um 

conjunto de seminários, teleconferências e videoconferências (STN, 2005). 

 

Quadro 15 - Brasil: Instrumentos de cooperação regional financeira entre 2003 e 2006 

Data Instrumento de Cooperação Países ou grupo 

06 de junho de 2003 Declaração de Brasília IBAS 

16 de outubro de 2003 Consenso de Buenos Aires Brasil e Argentina 

16 de março de 2004 Ata de Copacabana Brasil e Argentina 

9 de dezembro de 2004 Declaração de Ayacucho Comunidade Sul-americana de 

Nações 

Fonte: IIL (2019). 

 

Em 2006, foi dado continuidade nas atividades no âmbito do grupo LACDebt, 

acontecendo um processo de integração entre a STN e demais órgãos latino-americanos 

responsáveis pela gestão da dívida dos países. No mês de abril, aconteceu o 2º Encontro Anual 

da LACDebt, em Cartagena, na Colômbia. Na ocasião, estiveram presentes 15 países da região 

e representantes de organismos multilaterais. Foram apresentadas experiências de países, 

selecionadas melhores práticas e discutidas questões em torno da estrutura institucional da 

administração da dívida, desenvolvimento de mercado secundário, homogeneização de 

estatísticas da dívida nos países da região e relação da dívida com a política fiscal. Durante o 

encontro, o Brasil obteve seu protagonismo em temas como o desenvolvimento do mercado 
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secundário e a criação de sistemas de informações regionais. O Brasil, desde 2005, coordenou 

a execução de um projeto de desenvolvimento de mercado secundário regional de títulos 

públicos, sendo completada a pesquisa que fez um diagnóstico sobre tamanho, potenciais e 

fragilidades desse mercado nos países. Na ocasião, também se elegeu a Costa Rica como sede 

para a reunião do grupo em 2007.      

O Brasil obteve um conjunto de iniciativas no sentido da cooperação regional financeira, 

no entanto destacaram-se medidas, principalmente, no âmbito do MERCOSUL. A começar por 

uma iniciativa que se deu fora do âmbito da América Latina, mas que tem sua importância por 

apresentar posições acerca de organismos financeiros internacionais. Esta iniciativa foi o Fórum 

de Diálogo Brasil-Índia-África do Sul, fundado em junho de 2003 pela Declaração de Brasília. 

A reunião entre os três países justificou-se pela promoção da coordenação de questões globais 

pelos três países que se caracterizam como democracias multirraciais. Na Carta de Brasília, 

expressaram a necessidade de se realizar uma reforma no FMI no que diz respeito ao seu sistema 

de cotas, com o objetivo de superar certos desequilíbrios. Esta viria no sentido de viabilizar a 

efetiva participação dos países em desenvolvimento nas decisões tomadas pelo fundo e permitir 

que o poder de voto não esteja concentrado entre os países que possuem a maior quantidade de 

cotas (IBAS, 2003, QUADRO 15). 

No discurso de Lula, ficou marcada a defesa da integração regional para a busca de um 

novo marco de relacionamento com o FMI. Isso fica evidente, por exemplo, quando ele declara 

que: “[...] eu acho que é possível a gente convencer o mundo de que é preciso começar a mudar, 

inclusive as orientações do FMI para os países do Terceiro Mundo.” (LULA, 2003a). Em sua 

fala, é observável um interesse de que essas práticas viabilizem investimentos em infraestrutura 

para a região: “[...] acredito que talvez a gente possa ter a surpresa de ver essas mudanças dentro 

do FMI, o que iria beneficiar países muito importantes, países que estão em situações, eu diria, 

delicadas, do ponto de vista do investimento em infraestrutura.” (LULA, 2004b).  

Lula. Inclusive, demonstrou em seu discurso ser um representante regional junto aos 

representantes dos principais do FMI, na defesa da viabilização de investimentos em 

infraestrutura na região: 

 

Liguei para o Bush, liguei para o Tony Blair, liguei para Schröder, na Alemanha, 

liguei para o Aznar, falei com o ministro Durão, falei com o Chirac, pedindo para que 

eles intercedessem – porque isso é uma decisão política – junto aos seus pares no FMI, 

para que se mudasse a contabilidade do FMI, para que se permitisse que a América 

Latina tivesse uma chance de investimento em infra-estrutura, porque, hoje, muitas 

vezes, uma empresa pública, mesmo lucrativa, e mesmo que o investimento seja 

lucrativo, o investimento é visto como gasto e, portanto, entra no superávit e não pode 

ser investido (LULA, 2004b). 
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Em outubro de 2003, os então presidentes do Brasil e da Argentina reuniram-se e 

lançaram o Consenso de Buenos Aires. O Consenso tratou-se de uma carta de compromissos. 

Por mais que esta não previu ações mais concretas e objetivas no sentido da integração 

financeira, trouxe um conjunto de diretrizes norteadoras. Entre os compromissos firmados, 

destacam-se: políticas públicas que alicercem o crescimento sustentável, condições para o 

investimento produtivo, políticas de desenvolvimento regional e incorporação de novos países 

ao MERCOSUL. Além disso, foi previsto pelo Consenso de Buenos Aires a integração 

financeira regional como medida estratégica para o aumento da capacidade de negociação 

internacional e enfrentamento de movimentos desestabilizadores do capital financeiro 

especulativo. Essa medida foi apresentada no sentido de aumento da participação em 

organismos multilaterais e como forma de viabilização de um modelo de desenvolvimento que 

permita o crescimento econômico. O consenso também sinalizou para um incremento nas 

ligações entre o MERCOSUL e a Comunidade Andina. Por fim, expressou que a administração 

da dívida pública deveria ter como horizonte a criação de riqueza e de emprego e a proteção da 

poupança, tendo que manter políticas sustentáveis de desenvolvimento econômico e social (IIL, 

2019, QUADRO 15). 

Como iniciativa com o intuito de integração financeira regional, ainda que no âmbito do 

MERCOSUL, destacou-se também a reunião entre Brasil e Argentina em março de 2004, que 

culminou na Ata de Copacabana. A reunião previu a criação de mecanismos de cooperação para 

um crescimento econômico com equidade. A inciativa partia dos pressupostos que o sistema 

financeiro internacional apresentava contradições entre o desenvolvimento sustentável e o seu 

financiamento, que deveriam ser desenvolvidos mecanismos adequados na arquitetura 

financeira internacional para evitar as crises, que a estabilidade macroeconômica regional 

viabiliza o crescimento econômico dos países e que o desenvolvimento econômico e financeiro 

sustentável depende da relação entre comércio, crescimento e finanças. Entre as medidas 

propostas pela carta, encontravam-se: assegurar o superávit primário nas negociações com 

organismos multilaterais, dar tratamento específico ao financiamento para desenvolvimento de 

instituições multilaterais, fortalecer investimentos nacionais e regionais, alternativas que 

atenuem desequilíbrios gerados no mundo desenvolvido, abertura de mercados regionais, 

eliminação de subsídios em países industrializados e incremento da poupança doméstica e 

regional (IIL, 2019, QUADRO 15). 

Quando trata da possibilidade de uma integração financeira regional, Lula tem uma 

marcante tendência em destacar uma atuação conjunta entre Brasil e Argentina. Isso fica claro 

não apenas no texto de instrumentos bilaterais de cooperação como o Consenso de Buenos 
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Aires e a Ata de Copacabana, mas também em seu discurso. Criando uma proximidade de 

condições entre os dois países, Lula anunciou, por exemplo, que: 

 

Nossos países alcançaram a estabilidade macroeconômica e superaram 

vulnerabilidades históricas. A decisão de nossos governos de liquidar suas dívidas 

com o FMI, em particular, reforça a determinação de Argentina e Brasil de 

redefinirem, de modo coordenado, seu lugar no mundo (LULA, 2006a). 

 

O mesmo ocorre quando Lula afirmou ter intercedido junto a representantes dos 

principais países membros do FMI em defesa da Argentina:  

 

[...] nesta semana, tomei a iniciativa de ligar para os principais presidentes dos países 

mais importantes, que têm mais peso no FMI, para discutir algumas coisas que 

interessavam não apenas ao Brasil, mas à América Latina, e para discutir também o 

problema da Argentina, porque nós, brasileiros, temos que ter todo interesse de a 

Argentina ter o maior sucesso e o mais extraordinário sucesso na sua política 

econômica, pela importância da parceria que temos com o país (LULA, 2004b). 

4.1.3 Discussão sobre o caso brasileiro  

Quadro 16 - Indicadores identificados no caso brasileiro 

EIXOS 
INDICADORES IDENTIFICADOS 

ORTODOXIA NEOSTRUTURALISMO 

Indicadores 

Econômicos 

- Superávit Primário; 

- Superávit em Conta Corrente; 

- Reservas Internacionais; 

- Dívida Externa/ Exportações. 

- Crescimento do PIB; 

- Saldos positivos de IED. 

Política 

Econômica 

- Emissão de títulos externos em moedas 

locais; 

- Redução de títulos internos em moedas 

estrangeiras. 

 

Institutos 

Internacionais 

- Inclusão de CAC’s nos títulos; 

- Cumprimento dos termos dos contratos. 

- Financiamento de bancos regionais;  

- Mecanismos regionais de coordenação e 

trocas de informação; 

-  Cooperação regional financeira. 

Fonte: Quadro desenvolvido pelo autor a partir da análise de congruência. 

 

Durante a III Cúpula da Comunidade Sul-americana de Nações (CSN), em 2004, o 

Brasil lançou uma nova proposta regional. Essa baseava-se no aperfeiçoamento da qualidade 

das experiências de integração já existentes, Comunidade Andina de Nações (CAN) e 

MERCOSUL, e no sentido de se fazer esforços para promover a integração desses dois blocos. 

A convergência entre CAN e MERCOSUL, da forma como foi proposta, se baseava em 
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princípios de integração econômica e de infraestrutura de transporte, energia e comunicação 

(IIL, 2019, QUADRO 15). 

No que diz respeito aos indicadores econômicos relativos à teoria da ortodoxia 

econômica, foram identificados praticamente todos os indicadores representantes das 

proposições apresentadas no quadro analítico. Entre 2003 e 2006, o governo brasileiro produziu 

superávits primários que foram em média 2,4% ao ano. Estes deram-se no primeiro ano por 

uma redução das despesas públicas e nos anos seguintes por aumento das receitas. Até o ano de 

2004, a geração de superávits primários esteve associada a compromissos firmados com o FMI, 

sendo que nos períodos seguintes partiam de iniciativa do próprio governo para o cumprimento 

daquilo que ficou conhecido como tripé macroeconômico: meta de inflação, meta de juros e 

câmbio flexível. No discurso do então Presidente Lula, foi identificado o superávit primário 

como condição necessária para o pagamento da dívida pública brasileira. Portanto, considera-

se o superávit primário como um indicador identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; 

QUADRO 17). 

 

Quadro 17 - Indicadores não identificados no caso brasileiro 

EIXOS 
INDICADORES NÃO IDENTIFICADOS 

ORTODOXIA NEOSTRUTURALISMO 

Indicadores 

Econômicos 

- Dívida Pública/ PIB. - Controle sobre o capital financeiro. 

Política 

Econômica 

- Fundo de reservas para estabilização; 

- Desestímulos a empréstimos estrangeiros. 

- Suspensão do pagamento da dívida externa; 

- Linhas de crédito externo para o 

financiamento de emergência; 

- Responsabilização de credores e devedores; 

- Condições diferentes das originais. 

Institutos 

Internacionais 

- Marco institucional de reestruturação 

(SDRM); 

- Exit Consents. 

- Participação no processo decisório 

internacional. 

Fonte: Quadro desenvolvido pelo autor a partir da análise de congruência. 

  

O superávit em conta corrente brasileiro aumentou em aproximadamente três vezes 

entre os anos de 2003 e 2006. Tal desempenho encontra-se relacionado aos maiores superávits 

comerciais da história econômica do Brasil até aquele momento, atrelados ao aumento 

gradativo dos preços de bens de exportações naqueles anos. Em seu discurso, Lula apresentou 

os saldos positivos de balanço de pagamento e em conta corrente como elementos 

determinantes para a dispensabilidade de empréstimos junto ao FMI e como instrumentos de 
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emancipação do país com o fundo. Diante disso, considera-se o superávit em conta corrente 

como um indicador identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

As reservas internacionais brasileiras obteve seu valor praticamente dobrado entre os 

anos de 2003 e 2006. Isso permitiu que, em 2005, por exemplo, parte de seus recursos fossem 

utilizados para o pagamento de parcela da dívida externa brasileira. No discurso de Lula, o 

aumento no acúmulo de reservas internacionais foi apresentado como elemento positivo de sua 

gestão. Neste caso, considera-se o aumento de reservas internacionais como um indicador 

identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

O coeficiente dívida pública/ PIB obteve uma redução de seu percentual entre 2003 e 

2004, porém permaneceu no mesmo percentual durante o período de 2004 a 2006. Um elemento 

relevante foi que o componente externo da dívida pública brasileira reduziu-se em todo o 

período do estudo, chegando até a valores negativos, quando realizado o cálculo do BCB que 

subtrai do seu valor os valores das reservas internacionais. Em alguns momentos de seu 

discurso, Lula afirmou que o país passava por uma redução no coeficiente dívida pública/PIB, 

o que na prática não ocorreu, com exceção dos anos de 2003 a 2004. Considerando-se que a 

redução do coeficiente dívida pública/PIB só aconteceu em um único ano dentro do período 

analisado, preferiu-se reputar que este indicador não foi identificado no caso brasileiro 

(QUADRO 16; QUADRO 17). 

Em um contexto de melhora nos saldos da balança comercial brasileira, entre os anos 

de 2003 e 2006, houve uma redução constante no coeficiente dívida externa/exportações. Tal 

acontecimento foi marcado também pela valorização do Real e pelo aumento das reservas 

internacionais do país. Isso permitiu, inclusive, o pagamento dos saldos junto ao FMI, em 2005, 

e ao Clube de Paris e outros credores posteriormente. No discurso de Lula, foi enfatizado o fato 

das reservas internacionais superarem o valor da dívida pública externa brasileira. Lula também 

relaciona a redução do coeficiente dívida externa/exportações a uma possível redução da 

vulnerabilidade do país a crises externas. Com isso, considera-se que a redução do coeficiente 

dívida externa/exportações foi identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

Diante dos achados para o caso brasileiro entre os anos de 2003 e 2006, e considerando 

que somente um dos indicadores não foi identificado, no caso a redução do coeficiente dívida 

pública/ PIB, entendeu-se que o caso apresentou consonância com os indicadores econômicos 

da teoria da ortodoxia econômica. Assim sendo, foi possível inferir que há congruência do caso 

brasileiro com os indicadores de sustentabilidade da dívida. 

Com a pesquisa realizada, não foram identificados no período entre 2003 e 2006 a 

criação ou estímulo a um fundo de reservas para a estabilização que faria frente a possíveis 
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contingências no caso brasileiro. Tal fundo não deve ser confundido com o aumento de reservas 

internacionais, já que os seus recursos teriam que ter uma administração e finalidade específica 

diante de determinadas circunstâncias. Considerando-se que não houve identificação de um 

fundo de reservas para estabilização na pesquisa, preferiu-se reputar que esse indicador não foi 

identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

Entre os anos de 2003 e 2006, foi possível identificar uma atividade do Estado brasileiro 

na realização de empréstimos externos por meio de emissão de títulos na forma de bônus 

globais. Em 2003, o governo brasileiro justificou sua atuação na emissão de títulos devido ao 

aumento da liquidez internacional e do fluxo de recursos financeiros para países emergentes. 

Em 2004, o governo brasileiro anunciou o retorno de emissão de títulos brasileiros no mercado 

de euro, sendo que captou EUR 0,5 bilhões em 2005 e EUR 0,75 bilhões, em 2006. O governo 

também realizou a ampliação da base de compradores de títulos públicos externos brasileiros 

para a Ásia. Entre os anos de 2003 e 2006, o governo captou com títulos globais 

aproximadamente US$ 23 bilhões. Considerando-se que não houve identificação de medidas 

restritivas a empréstimos externos e que, no período estudado, houve uma ação ativa do governo 

brasileiro na emissão de títulos públicos externos para a captação de recursos, não foi constatada 

uma iniciativa do governo brasileiro no sentido de se desestimular os empréstimos estrangeiros 

(QUADRO 16; QUADRO 17). 

A partir de 2005, o governo brasileiro passou a emitir títulos da dívida pública externa 

em moeda local. Os títulos denominados em reais foram os BRL 2016, emitidos no ano de 

2005, e os BRL 2022, emitidos em 2006. Nesse período, o governo brasileiro arrecadou 

aproximadamente US$ 4,8 bilhões com títulos denominados em reais. Outra iniciativa do 

governo brasileiro nesse período foi a gestão no sentido de possibilitar a compra de títulos no 

mercado nacional por estrangeiros. Em seu discurso, Lula classificou as medidas do seu 

governo relacionadas à gestão da dívida externa como sensatas e capazes de acabar com o clima 

de “terrorismo” que se instaurou no período eleitoral. Diante destas circunstâncias, considera-

se que a emissão de títulos da dívida pública externa em moeda local foi identificada no caso 

brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

Desde 2003, o PAF previu a redução de títulos indexados à variação cambial em troca 

de títulos que passaram a ser indexados ao IPCA. Nesse mesmo ano, foi suspensa a emissão de 

títulos indexados ao câmbio, condição que foi mantida durante todo o período do estudo. Houve 

uma política de resgate de títulos públicos cambiais, de modo que estes foram reduzidos de 

22,4% dos títulos públicos, em 2003, para 1,3% dos títulos públicos, em 2006. Em seu discurso, 

Lula criticou as ações do governo FHC que levaram à dolarização de parte da dívida interna 
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brasileira, afirmando que este processo havia colocado a economia do país em situação de 

vulnerabilidade. Lula também declarou que a recompra de títulos da dívida pública interna em 

dólar permitiu proteger a economia do país de fugas de capital. Com isso, considera-se que a 

redução de títulos da dívida pública interna em moeda estrangeira foi identificada no caso 

brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

A análise dos indicadores de política econômica, segundo a teoria da ortodoxia 

econômica para o caso brasileiro, permite inferir que o governo realizou a emissão de títulos da 

dívida pública externa em moeda local, assim como houve iniciativas para a redução de títulos 

da dívida pública interna em moedas estrangeiras, principalmente aqueles indexados ao câmbio 

e denominados em dólar. No entanto, não foram identificados a criação ou o estímulo de 

nenhum fundo de reservas para a estabilização ou medidas de desestímulos a empréstimos 

estrangeiros. Houve, inclusive, a ampliação de compradores e a emissão de novos títulos 

internacionais em todos os anos estudados. Diante disso, afirma-se que, no que diz respeito aos 

novos arranjos para a dívida pública externa, os indicadores foram parcialmente congruentes 

com os pressupostos teóricos. 

Desde 2003, o governo brasileiro passou a emitir títulos da dívida pública externa com 

CAC’s e submetidos à legislação de Nova York. Em 2003 e 2004, todos os títulos públicos 

emitidos para captações externas possuíam CAC’s. Como exemplo de títulos públicos com 

CAC’s, têm-se os A-Bonds que foram trocados pelos C-Bonds. Portanto, considera-se que a 

inclusão de CAC’s como um indicador identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; 

QUADRO 17). 

Durante o primeiro semestre de 2003, esteve em alta a discussão em torno de um marco 

institucional de reestruturação, o SDRM, no âmbito do FMI. No entanto, ainda nesse mesmo 

ano o seu desenvolvimento foi inviabilizado pelo próprio Diretor Geral do Fundo. Entre os anos 

de 2004 e 2006, as discussões relacionadas à dívida externa dos países emergentes realizadas 

pelo fundo voltaram-se mais para temas como CAC’s, iniciativas para o PPME e termos de 

Evian. Em seu discurso, Lula afirmou que o FMI não deve ser responsabilizado por todas as 

mazelas e considerou ter sido importante para o momento os acordos realizados por FHC com 

o fundo. Assim, considera-se que o indicador de um marco institucional de reestruturação, o 

SDRM, não foi identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

No período estudado no caso brasileiro, foi identificado o adiantamento do pagamento 

da dívida contratual com o FMI e o Clube de Paris e o resgate de títulos e uso do direito 

preferencial de recompra de títulos da dívida externa mobiliária. Isso permite inferir que o 

governo brasileiro optou pelo cumprimento dos termos originais de seus contrato. Em seu 
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discurso, Lula afirmou que os pagamentos antecipados ao FMI e ao Clube de Paris foram a 

alternativa mais adequada para que o país alcançasse independência e para a organização da 

economia brasileira como um todo. Lula também critica aliados que insistiram em criticar o 

fundo e declarou que o cumprimento de compromissos, ainda que de governos passados, é a 

ação mais adequada. Mesmo que não tenha sido identificado o uso do instrumento de exit 

consensts, considera-se o cumprimento de termos originais de contrato como um indicador 

identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

Ainda que o FMI não tenha avançado na proposta de SDRM apresentada originalmente 

anos antes por Anne Krueger, foi possível inferir a inclusão de CAC’s nos títulos públicos 

externos e uma preocupação e ação do governo brasileiro no sentido de cumprimento dos 

termos originais de seus contratos. O pagamento antecipado de obrigações junto ao FMI e ao 

Clube de Paris podem ser, inclusive, interpretados como condições mais favoráveis aos credores 

do que a dos termos originais do contrato. Tais circunstâncias faz crer que se tornou até mesmo 

dispensável o uso do instrumento do exit consents. Com isso, foi possível inferir que houve 

congruência do caso brasileiro com os indicadores dos mecanismos internacionais de 

reestruturação (QUADRO 16; QUADRO 17). 

Entre os anos de 2003 e 2006, o Brasil passou por um período de crescimentos 

sucessivos do PIB ano a ano. O maior crescimento do período deu-se no ano de 2004, quando 

o PIB foi 6% maior do que no ano anterior. A média de crescimento nestes quatro anos foi de 

3,5%. O crescimento se deu junto à aplicação da política que ficou conhecida como tripé 

macroeconômico, que se baseava em controle fiscal e inflacionário e câmbio flexível. O 

crescimento brasileiro nesse período esteve bastante associado à reativação industrial, melhora 

na demanda interna e no crédito interno e aumento da utilização da capacidade produtiva 

instalada. Em seu discurso, Lula declara o desenvolvimento pelo qual o Brasil deveria ser 

sustentável, promovendo o aumento da renda e a diminuição da desigualdade e evitando crises 

fiscais e monetárias. Ele compara a dívida social como um problema tão importante como o das 

dívidas pública e externa, defendendo a inclusão social e criticando o endividamento e o 

desmonte do Estado dos anos 1990 por estes terem realizado um desmonte das empresas 

públicas e do Estado nacional. Para Lula, o bom desempenho do PIB, nesse período, esteve 

associado também aos pagamentos que o governo brasileiro realizou ao FMI e ao Clube de 

Paris. Neste caso, considera-se o crescimento do PIB como um indicador identificado no caso 

brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17).   

Os saldos da conta capital financeiro do balanço de pagamentos brasileiro foi negativa 

em 2003 e 2004 e foi positiva em 2005 e 2006. No ano de 2006, houve uma variação de valor 
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muito grande em relação aos anos anteriores, chegando a alcançar o valor de US$ 60 bilhões. 

Com exceção do ano de 2004, no período, os passivos de investimento em carteira apresentaram 

saldos positivos. Em 2004, aconteceu uma queda nos títulos de participação de capital, sendo 

que, entre os anos de 2005 e 2006, eles passaram por um aumento. A variação nos valores dos 

títulos da dívida não apresentou uma tendência uniforme, porém houve queda em 2004 e 

aumento entre 2005 e 2006. Diante do quadro oscilante da conta de capital financeiro no período 

estudado, considera-se o controle do capital financeiro como um indicador não identificado no 

caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

Entre os anos de 2003 e 2005, o Brasil apresentou saldos positivos de IED. No período 

estudado, apenas no ano de 2006 o país obteve um saldo negativo de IED. Em seu discurso, 

Lula afirmou que o FMI alterou a sua orientação no sentido de se tornar um órgão especializado 

em investimentos produtivos e em infraestrutura, assim como viabilizou os IED para os países 

emergentes. Mesmo que no ano de 2006 o país tenha tido um saldo negativo em IED e diante 

do fato de ter alcançado saldos positivos nos outros três anos, considera-se o saldo positivo de 

IED como um indicador identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

Como os indicadores de crescimento do PIB e saldos positivos de IED foram 

identificados e como o controle de capital financeiro não foi identificado, considerou-se que a 

congruência do caso foi parcial com os indicadores de desenvolvimento estrutural no caso 

brasileiro. 

Entre os anos de 2003 e 2006, as principais medidas realizadas pelo governo brasileiro 

em relação à gestão da dívida pública externa identificada basearam-se na amortização, troca e 

emissão de títulos públicos externos, no exercício da opção de recompra, recompras antecipadas 

e o pagamento antecipado da dívida contratual junto a órgãos internacionais. Lula chegou a 

afirmar que seria necessário que os países ricos realizassem o alívio da dívida externa dos países 

pobres como forma de ajuda internacional, e, em outro instante, Lula também declarou que o 

pagamento antecipado ao fundo seria uma forma de independência e descolonização do país. 

No seu discurso, Lula também gera certa confusão sobre o pagamento antecipado da dívida 

junto ao FMI e ao Clube de Paris, passando a ideia de que isso implicou na eliminação da dívida 

externa brasileira. O discurso do então Presidente Lula foi ambíguo dentro dessa temática, 

variando entre a necessidade de alívio da dívida externa e o seu pagamento. Além disso, 

transmitiu um equívoco relacionado a uma possível quitação da dívida externa brasileira 

(QUADRO 16; QUADRO 17).  

Diante da pesquisa realizada, não foi possível identificar que o governo brasileiro tenha 

praticado nenhuma ação que permitisse afirmar a ocorrência dos indicadores dos novos termos 



180 

 

para a dívida pública externa brasileira, que são: suspensão do pagamento da dívida externa, 

linha de créditos externas para o financiamento de emergência, responsabilização de credores 

e devedores sobre a dívida e condições diferentes das originais. Assim, considera-se que a 

categoria analítica dos novos termos para a dívida pública externa brasileira não apresentou 

congruência com o caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

As principais fontes de recursos de IFD’s para o caso brasileiro, no período estudado, 

foram o BID, CAF e FONPLATA, sendo que a maior quantidade de recursos emprestados 

adquiridos pelo Brasil, entre 2003 e 2006, foi com o BID: US$ 2,2 bilhões. Os valores 

adquiridos junto aos IFD’s em cada ano sempre estiveram em torno de 0,5% do valor total de 

formação bruta de capital fixo, um dos principais indicadores de investimentos. Ainda que esse 

percentual esteja abaixo de 1% do indicador de investimento e, por mais que isto possa ser 

considerado um valor baixo, infere-se mesmo assim que houve financiamento de bancos 

regionais e que, portanto, este foi um indicador identificado no caso brasileiro (QUADRO 16; 

QUADRO 17). 

A Declaração de Brasília, documento resultante do Dialogo Brasil-Índia-África do Sul, 

de 2003, propôs a reforma no sistema de cotas do FMI, de modo que países emergentes 

pudessem ter maior igualdade nos processos de decisões do fundo. O Consenso de Buenos Aires 

também indicou a necessidade de ampliação da participação do Brasil e da Argentina nos 

organismos financeiros internacionais. Em seu discurso, Lula afirmou exercer influência direta 

sobre as principais lideranças do FMI para que houvesse investimentos do fundo em 

infraestrutura nos países da América Latina. Ainda que haja indícios de intencionalidades de 

aumento da participação nos processos decisórios internacionais, não houve a identificação de 

evidências de que isso tenha ocorrido na prática. Deste modo, considera-se que o indicador de 

participação em processos decisórios internacionais não foi identificado no caso brasileiro 

(QUADRO 16; QUADRO 17). 

Por iniciativa da STN do Brasil em parceria com o BID, a partir de 2004 iniciou-se a 

formação de um espaço regional de intercâmbio de experiências técnicas em torno da temática 

da dívida pública entre os países da América Latina. Este espaço recebeu o nome de LACDebt. 

A partir do LACDebt, durante o período estudado, realizou-se seminários, teleconferências, 

videoconferências e dois encontros, um no Brasil, em 2005, e o outro na Colômbia, em 2006. 

O Brasil obteve um papel importante neste foro também por ter coordenado uma pesquisa sobre 

os potenciais e limitações de um mercado secundário regional da dívida pública na América 

Latina. Ainda que a experiência com o LACDebt não tenha se consolidado em uma organização 

aos moldes tradicionais, considera-se ela como um indicador de que o mecanismo de 
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coordenação e troca de informações regionais sobre a temática da dívida foi identificado no 

caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

No período estudado, houve três ações mais marcantes no sentido de acentuar a 

cooperação regional financeira, nas quais o Brasil obteve um papel fundamental. O Consenso 

de Buenos Aires previu que a dívida deveria ser direcionada para políticas de desenvolvimento 

e de geração de riqueza e emprego. A Ata de Copacabana criticou a arquitetura financeira 

internacional estabelecida e propôs que se caminhasse para um incremento nos investimentos 

regionais e uma maior integração econômica regional. A Declaração de Ayacucho propôs uma 

maior integração econômica do MERCOSUL com o CAN, cuja gênese seriam investimentos 

de infraestrutura em transporte, energia e comunicação. Em seu discurso, Lula defende um 

projeto de desenvolvimento brasileiro em articulação com a América Latina e que os países 

ricos e o FMI tenham ações de investimentos em infraestrutura nos países da América Latina. 

Por mais que duas das iniciativas citadas deram-se em reuniões bilaterais entre Brasil e 

Argentina e que tais medidas não geraram inciativas concretas imediatas, considera-se que 

houve avanços no sentido da cooperação regional e que, portanto, este indicador foi identificado 

no caso brasileiro (QUADRO 16; QUADRO 17). 

As análises de integração regional financeira basearam-se na identificação dos 

indicadores propostos sem uma avaliação da efetividade dos mesmos, o que demandaria o 

estabelecimento de critérios prévios admissíveis e uma análise mais complexa. Diante dos 

achados para o caso brasileiro, entre os anos de 2003 e 2006, e considerando que somente um 

dos indicadores não foi identificado, no caso a participação em processos decisórios 

internacionais, foi possível inferir que há congruência do caso brasileiro com os indicadores de 

integração regional financeira. 

Pelo fato de as categorias analíticas da sustentabilidade da dívida e de os mecanismos 

internacionais de reestruturação terem sido congruentes e a categoria analítica dos novos 

arranjos para a dívida externa ter sido parcialmente congruente, reputa-se que o caso brasileiro 

é congruente com a teoria da ortodoxia econômica. Pelo fato de a categoria analítica de 

integração regional financeira ter sido congruente, a categoria analítica de desenvolvimento 

estrutural ter sido parcialmente congruente e a categoria analítica de novos termos para a dívida 

pública externa não ter sido congruente, entendeu-se que o caso brasileiro é parcialmente 

congruente com a teoria do neoestruturalismo. 
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4.2 ESTUDO DE CASO DA AGENDA DA DÍVIDA EXTERNA ARGENTINA: 2003 – 

2007 

 

Nos anos anteriores ao ano de 2003, a Argentina sofreu os efeitos de uma profunda crise 

econômica, uma das piores de sua história. Em 2001, o país viveu o ápice dessa crise. Em meio 

a privatizações e redução nos gastos públicos, a Argentina viu seu nível de atividade econômica 

se deteriorar ainda em 1999. Na ocasião, o governo decidiu manter o regime de conversibilidade 

cambial. O governo argentino realizou um acordo com o FMI e colocou títulos para captação 

de recursos no mercado internacional, medidas que fizeram aumentar a dívida externa do país. 

Em 2000, a situação argentina se agravaria com a redução do PIB e, mesmo com uma redução 

da relação dívida externa/exportações, houve um aumento no montante da dívida externa. Na 

ocasião, o governo iniciou uma política de austeridade fiscal acompanhada de um acordo com 

o FMI. O ano ápice da crise foi em 2001, quando a redução do PIB foi de 9,5%, afetando, assim, 

todos os outros indicadores econômicos. Diante do aprofundamento da crise, o governo 

argentino tomou um conjunto de medidas como a blindaje, ainda em 2000, a megacanje e uma 

tentativa frustrada de reestruturação da dívida. No ano de 2001, em meio a fracasso nas 

negociações com o FMI e diante de uma intensa fuga de capitais, o governo suspende o 

pagamento de sua dívida externa. Em 2002, a redução do PIB argentino foi ainda maior: 10,9%. 

Isso não só aprofundou a crise como também intensificou a fuga de capital e a redução de 

reservas. Diante de uma desvalorização do peso e de um esforço do governo em gerar superávit 

primário, inicia-se uma profunda crise bancária no país. 

Foi neste contexto de crise econômica que inicia-se também uma profunda crise política 

na Argentina. Essa crise foi marcada por sucessivas renúncias e trocas de presidentes, sendo 

que, entre o final de 1999 e o início de 2003, a Argentina obteve cinco presidentes diferentes. 

Em 2003, inicia o governo do então Presidente eleito Néstor Kirchner. Naquele ano, os 

indicadores econômicos argentinos vivenciaram uma importante melhora, com o crescimento 

do PIB e aumento de reservas. Nesse ano, inicia-se também um conjunto de ações judiciais 

contra o governo argentino, devido à troca dos títulos realizadas durante a megacanje e a 

suspensão de pagamento.  

Ainda durante o processo eleitoral, Kirchner apresentou uma proposta econômica muito 

diferente daquela praticada nos anos anteriores, principalmente pelos então presidentes Memen 

e De La Rua. Para Néstor Kirchner, a questão da dívida externa estava colocada antes mesmo 

do início do seu governo. Nas eleições de 2003, em seu programa de governo, que ficou 

conhecido como Plan Kirchner, a questão da dívida externa recebia uma atenção especial. O 
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plano afirmava que o fluxo de pagamentos da dívida externa não deveria gerar desajustes nas 

contas públicas. Também considerava que a renegociação da dívida externa deveria buscar três 

objetivos: a dedução de valores do seu principal, a redução das taxas de juros e a ampliação 

para os prazos de pagamento. Para tanto, propõe que os títulos sejam renegociados em conjunto 

e que sejam resgatados em sua totalidade. Cabe destacar que, nesse plano, havia um 

compromisso muito claro com o equilíbrio orçamentário e com a racionalidade na alocação dos 

recursos públicos (LA NUEVA, 2003). 

 

4.2.1 Correspondências do caso argentino com a ortodoxia econômica 

 

Nesta seção serão apresentados os achados de indicadores do período entre 2003 e 2007 

do caso argentino, que correspondem às premissas teóricas da ortodoxia econômica. Para tanto, 

esta seção divide-se em outras três subseções, que correspondem, respectivamente, aos eixos 

de indicadores macroeconômicos, política econômica e institutos internacionais.  

Na subseção 4.2.1.1 Sustentabilidade da dívida externa no caso argentino, são 

apresentados os indicadores macroeconômicos correspondentes à teoria da ortodoxia 

econômica para o caso argentino, dentre os quais o resultado primário, o resultado em conta 

corrente, o estoque de reservas internacionais e o coeficiente entre a dívida externa e as 

exportações. As fontes que serviram como base para as informações dessa subseção foram a 

CEPAL, o Banco Mundial e os fragmentos do discurso do então Presidente Kirchner. 

 Na subseção 4.2.1.2 Novos arranjos para a dívida pública externa no caso argentino, 

são apresentadas as principais medidas do governo argentino para a governança da dívida 

pública externa, no período estudado, com destaque para as tentativas de retorno ao circuito 

financeiro internacional através da emissão de títulos e para a gestão desta dívida pública 

externa. Ou seja, retrata a política econômica praticada em relação à dívida pública externa 

conforme os pressupostos teóricos da ortodoxia econômica. A fonte que serviu como base para 

as informações dessa subseção foi o BCRA e os fragmentos do discurso do então Presidente 

Kirchner. 

Na terceira subseção denominada como 4.2.1.3 Mecanismos internacionais de 

reestruturação no caso argentino tem-se os institutos internacionais que viabilizam um 

processo de reestruturação da dívida externa conforme preceitos da ortodoxia econômica. 

Entende-se como institutos internacionais as medidas estabelecidas junto a organismos 

internacionais ou a agentes externos que buscaram instituir marcos para a questão da dívida 

externa dos países da América Latina. Para tanto, buscou-se identificar, no período estudado, 
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se foram praticados no caso argentino a inclusão de CAC’s, a prática do exit consents e se houve 

avanços sobre um marco institucional de reestruturação da dívida junto ao FMI. As fontes que 

serviram como base para as informações dessa subseção foram o BCRA, o BM, a CEPAL, o 

CERIR, o FMI e os fragmentos do discurso do então Presidente Kirchner. 

 

4.2.1.1 Sustentabilidade da dívida no caso argentino  

 

Tabela 8 - Argentina: Indicadores de sustentabilidade da dívida entre 2003 e 2007  

 2003 2004 2005 2006 2007 

 Porcentagem do PIB  

Superávit Primário 2,1 3,2 2,3 2,7 2,7 

Dívida Públicaᵃ 138,2 126,4 72,8 63,3 55,7 

 Milhões de Dólares  

Superávit em Conta Corrente 8140 3212 5275 7770 7412 

Reservas Internacionais 13820 19299 27262 31167 45711 

 Porcentagem das Exportações  

Dívida Externa  549,9 495,2 281,8 233,9 222,5 

Fonte: CEPAL (2009b). 

ᵃ Dívida da administração nacional. 

 

Entre 2003 e 2007, a Argentina presenciou índices crescentes do superávit primário em 

relação ao PIB. De modo que, em 2003, o superávit primário alcançado foi de 2,1% do PIB e, 

em 2007, já era de 2,7% do PIB, com destaque para o ano de 2004, quando chegou a ser de 

3,2% do PIB. No ano de 2003, o resultado do superávit primário argentino esteve diretamente 

relacionado a um aumento da arrecadação fiscal. Isso se deu em um contexto de melhoria no 

desempenho econômico do país. Apesar de o país ainda ter problemas fiscais estruturais e parte 

da sua dívida estar em situação de incumprimento, tal quadro permitiu que o governo central 

argentino tivesse uma melhora nas suas condições de caixa como não ocorria há algum tempo 

(CEPAL, 2004). No ano de 2004, a Argentina alcançou o maior superávit primário de várias 

décadas: 3,2% do PIB. Os excedentes primários do setor público acalmaram certa insegurança 

que havia no mercado de crédito argentino. A gestão macroeconômica obteve como meta do 

setor público índices consideráveis de superávit primário (CEPAL, 2005, GRÁFICO 9). 

No ano de 2005, o governo central argentino alcançou um dos melhores desempenhos 

de superávit primário de toda a sua série histórica, ainda que inferior ao ano anterior: 2,3% do 

PIB. Esse desempenho foi resultante de uma gestão deliberada da política macroeconômica 

argentina. Os recursos oriundos do superávit primário no ano de 2005 financiaram o pagamento 
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de juros e de amortizações da dívida argentina (CEPAL, 2006). Em 2006, o superávit primário 

aumentou em relação ao ano anterior e chegou a 2,7% do PIB. Nesse ano, houve alta na 

arrecadação tributária ainda maior que a taxa de crescimento econômico. Os investimentos 

foram maiores em 2006, mas ainda assim as despesas primárias acompanharam os ingressos de 

receitas. Em 2007, a Argentina manteve os 2,7% de superávit primário em relação ao PIB. 

Nesse ano, a variação das receitas públicas superou a variação do produto, sendo que todas as 

categorias tributárias apresentaram aumento de arrecadação. Destaque para a contribuição 

previdenciária que passou por um processo de simplificação de arrecadação dos trabalhadores 

autônomos, devido ao aumento dos salários. A melhora na atividade econômica e a aceleração 

do mercado interno também beneficiaram o aumento de arrecadação do IVA e dos impostos de 

importação e exportação. Nesse mesmo ano, houve um aumento significativo das despesas 

primárias (GRÁFICO, 9). 

Em seu discurso, Néstor Kirchner variou entre a exaltação do cumprimento de 

superávits primários pelo governo e a crítica a esse indicador econômico. Em 2004, Kirchner 

reforçou em seu discurso os cumprimentos da Argentina com as exigências estabelecidas pelo 

FMI para o acordo de setembro de 2003, já que o país teria alcançado as metas de crescimento, 

superávit e transparência das contas públicas a que se propôs (KIRCHNER, 2004e). Em 2005, 

Kirchner afirmou que houve um esforço fiscal realizado para o cumprimento das obrigações da 

dívida argentina e que tanto a Nação como as províncias haviam alcançado o melhor superávit 

primário dos últimos 50 anos (KIRCHNER, 2005a). 

Ainda em 2005, Kirchner, em seu discurso, também critica o que chama de gurus da 

economia e o seu pensamento único, já que estes teriam a prática de dissociar um bom 

desempenho econômico de aspectos quantitativos e qualitativos relacionados à produção. Para 

Kirchner, estes gurus seriam tanto funcionários de governo como representantes oficiais de 

credores. (KIRCHNER, 2005a) Ainda em 2005, em seu discurso, Kirchner considerou que as 

políticas praticadas nos últimos 30 anos tinham um viés da ortodoxia econômica. Ele afirmou 

que essas políticas eram recomendadas por diversos organismos internacionais e que não foram 

capazes de gerar condições macroeconômicas sustentáveis, já que supervalorizavam o superávit 

primário e cobriram os constantes déficits com o aumento irrestrito da dívida pública externa e 

interna. Para ele:  

 

La deuda se hizo intolerable, agravó la más larga y profunda recesión económica en 

por lo menos un siglo y medio, comenzada en 1998, ahondada por la impericia de 

quienes tuvieron la responsabilidad de conducir la economía y el gobierno, hasta 

llegar al colapso y sus consecuencias del 2001 y 2002. […]Endeudamiento sin límite, 

desocupación récord, desestructuración productiva, perdida de una parte del tejido 



186 

 

social, pobreza, indigencia, riesgo de hiperinflación y desarticulación política 

precedieron e hicieron más dramática la cesación de pagos (KIRCHNER, 2005a). 

 

Em outro momento de seu discurso, Kirchner afirmou que o bom desempenho 

econômico da Argentina durante o seu governo esteve atrelado a um misto entre políticas 

econômicas sustentáveis e políticas anticíclicas que buscavam o crescimento econômico. Ele 

enalteceu a política de produção, crescimento sustentável e inclusão social praticada em seu 

governo, além dos superávits fiscal e externo alcançados.  Conforme Kirchner, a base de sua 

política econômica foi: “[…] la solvencia fiscal, la sustentabilidad externa, la flexibilidad 

cambiaría, una política monetaria prudente, predecible y transparente y una política financiera 

sólida y anticíclica […]” (KIRCHNER, 2005i).  

 

Gráfico 9 - Argentina: Relação Superávit Primário/PIB entre 2003 a 2007  

 

Fonte: CEPAL (2009b).   

  

Entre os anos de 2003 e 2007, a Argentina alcançou valores positivos de superávit em 

conta corrente. Os superávits foram crescentes entre os anos de 2004 e 2006. No período entre 

2003 e 2007, também foram crescentes os estoques de reservas internacionais. No ano de 2003, 

o aumento dos preços de produtos de exportação permitiu um aumento de 14% das exportações. 

Entre 1995 e 2001, a Argentina tinha obtido sucessivos déficits em conta corrente. O superávit 

no balanço comercial, nesse ano, permitiu que se consolidasse um superávit em conta corrente, 

mesmo que em valor inferior ao do ano anterior: US$ 8,1 bilhões. A balança de rendas obteve 

saldo negativo em US$ 7,4 bilhões, devido ao pagamento de lucros, dividendos e juros da dívida 

externa. Na ocasião, a reserva de divisas internacionais era de US$ 13,8 bilhões (CEPAL, 

2004). No ano de 2004, também houve superávit na balança comercial e o superávit em conta 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2003 2004 2005 2006 2007

P
o

rc
en

ta
ge

m
 d

o
 P

IB

Superavit Primário



187 

 

corrente foi inferior a do ano anterior, mas continuou positivo: US$ 3,2 bilhões. Houve um 

aumento no volume e preço de produtos exportados e da atividade turística, o que impactou no 

superávit em conta corrente. Nesse ano, também houve aumento de divisas, o que implicou no 

aumento das reservas internacionais: US$ 19,3 bilhões. A retomada de superávits no comércio 

exterior foi elemento importante para a retomada da credibilidade do sistema de contratos 

argentinos. Na ocasião, houve uma política de controle das flutuações cambiais e de 

depreciação do peso em relação às moedas da região (CEPAL, 2005, GRÁFICO 10). 

No ano de 2005, houve aumentos no superávit em conta corrente e nas reservas 

internacionais quando comparado ao ano anterior. Em um contexto de preços altos dos produtos 

de exportação, alcançou-se um valor positivo na balança comercial e o aumento no superávit 

em conta corrente em relação ao ano anterior. Os preços dos produtos de exportação 

permaneceram altos, o que viabilizou o superávit da balança comercial. Isso somado à 

reestruturação da dívida pública permitiu que se tivesse superávit em conta corrente maior que 

do ano anterior: US$ 5,3 bilhões,00. As reservas internacionais aumentaram em relação ao ano 

anterior e chegaram a US$ 27,3 bilhões (CEPAL, 2006, GRÁFICO 10).  

Em 2006, houve um novo aumento tanto no superávit em conta corrente como nas 

reservas internacionais. Esse foi mais um ano de superávit na balança comercial e o BCRA fez 

compras de divisas com o intuito de controlar as taxas de câmbio, o que fez aumentar o estoque 

de reservas internacionais. As reservas internacionais aumentaram mesmo com o cancelamento 

da dívida argentina com o FMI. Nesse ano, o superávit em conta corrente foi de US$ 7,8 bilhões 

e as reservas internacionais chegaram a 31,2 bilhões (CEPAL, 2007). No ano de 2007, houve 

uma queda no valor do superávit em conta corrente e um aumento nas reservas internacionais, 

quando comparados ao ano anterior. No início do ano de 2007, o BCRA continuou acumulando 

mais reservas internacionais, medida que se tornou menos intensa no meio do ano, devido a 

alguns efeitos da crise financeira internacional que se iniciava. Em 2007, o superávit em conta 

corrente foi de US$ 7,4 bilhões e as reservas internacionais chegaram a US$ 45,7 bilhões 

(CEPAL, 2008, GRÁFICO 10). 

Em seu discurso, Kirchner disse que as reservas argentinas estavam próximas de US$ 

27 bilhões. Para ele, o pagamento ao FMI fazia parte de uma estratégia de redução da dívida e 

gerou maior liberdade para as decisões nacionais. Kirchner afirmou que os empréstimos 

realizados pelo país junto ao fundo serviu para sustentar o regime de conversibilidade durante 

os anos 1990 e colocou o país em uma rota de endividamento externo constante. Kirchner ainda 

considerou que as políticas de ajuste permanente indicadas pelo FMI levaram a população 

argentina à pobreza, já que: “Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque 
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está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan 

contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable.” (KIRCHNER, 

2005i). 

 

Gráfico 10 - Argentina: Superávit em Conta Corrente e Reservas Internacionais entre 2003 e 2006 

 

Fonte: CEPAL (2009b). 

 

Entre os anos de 2003 e 2007, a dívida pública do governo central argentino se reduziu 

na sua proporção em relação ao PIB. Em 2003, o governo central argentino propôs um projeto 

de lei de responsabilidade fiscal com o intuito de reduzir o serviço da dívida dos governos 

provinciais. No ano de 2003, a proporção da dívida pública do governo central em relação ao 

PIB era de 138,2%, sendo que a dívida pública externa do governo central correspondia a 78,8% 

do PIB (CEPAL, 2004). Em 2004, houve uma redução da dívida do governo central em título 

e em empréstimos com órgãos internacionais e um crescimento do PIB. A dívida do governo 

central correspondeu a 126,4% do PIB e a dívida pública externa do governo central reduziu 

para 73,8% do PIB (CEPAL, 2005). Em 2005, em um contexto de reestruturação da dívida e 

de pagamento de débitos junto ao FMI, a proporção da dívida pública do governo central 

reduziu a metade da proporção de 2003: 72,8%. Seguindo a mesma tendência, a dívida pública 

externa do governo central foi para 34,5% do PIB (CEPAL, 2006, TABELA 8).  

Em 2006, após alcançar a proporção de 65% do PIB no mês de setembro, o governo 

central argentino fechou o ano com uma dívida pública correspondente a 63,3% do PIB. Nesse 

mesmo ano, a dívida pública externa do governo central correspondeu a 26,1% do PIB (CEPAL, 

2007). Em um contexto de redução em 20% dos empréstimos em peso ao setor público, no ano 
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de 2007, a dívida pública do governo central argentino reduziu, chegando a 55,7% do PIB. Por 

sua vez, a dívida pública externa do governo central passou para 23,9% do PIB (CEPAL, 2008). 

A dívida pública interna do governo central, que correspondia a 59,4% do PIB, em 2003, 

reduziu para 31,8% do PIB, em 2007 (CEPAL, 2009b; TABELA 8). 

 

Gráfico 11- Argentina: Dívida pública total, interna e externa entre 2003 e 2007 

 

Fonte: CEPAL (2009b).  

  

No período entre 2003 e 2007, houve um aumento no valor das exportações argentinas, 

sendo que, entre 2004 e 2006, também ocorreu uma redução no total da dívida externa. Diante 

disso, entre 2003 e 2007, reduziu-se a proporção de dívida externa argentina em relação às 

exportações. Em 2003, o percentual de dívida externa em relação às exportações argentinas era 

de 494% (BANCO MUNDIAL, 2019). No ano de 2004, houve esforços no sentido de tentar 

diminuir os passivos referentes a empréstimos do governo argentino junto a organismos 

internacionais. Conforme a tendência, que se estabeleceu desde 2002, os saldo de empréstimos 

junto a organismos internacionais foi negativo em US$ 2,4 bilhões. A Argentina realizou, em 

2004, amortizações de empréstimos junto ao BM, BID e FMI. Os pagamentos de passivos junto 

ao FMI superaram US$ 2 bilhões (CEPAL, 2005). Mesmo com esse quadro, o total da dívida 

externa argentina aumentou, porém, dado crescimento das exportações, a proporção entre a 

dívida externa e exportações nesse ano reduziu e chegou a 428% (BANCO MUNDIAL, 2019, 

GRÁFICO 12). 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003 2004 2005 2006 2007

P
o

rc
en

ta
ge

m
 d

o
 P

IB

Dívida Pública Interna Externa



190 

 

Tabela 9 - Argentina: Relação dívida externa/exportações entre 2003 e 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 Milhões de Dólares  

Exportações  33.085 39.267 46.198 53.550  65.162 

Dívida Externa 163.443 168.000 130.788 118.921 120.818 

 Porcentagem das Exportações  

Dívida Externa  494 428 283 222 185 

Fonte: Banco de Dados: Indicadores de Desenvolvimento - Banco Mundial (2019). 

  

Gráfico 12- Argentina: Exportações e Dívida Externa entre 2003 e 2007 

 

Fonte: Banco de Dados: Indicadores de Desenvolvimento - Banco Mundial (2019). 

 

No ano de 2006, um dos principais marcos foi o pagamento dos passivos argentinos com 

o FMI, eliminando, assim, a dívida com o fundo. Para tanto, o governo argentino usou parte de 

suas reservas internacionais do BCRA. Antes do pagamento, a Argentina tentou realizar um 

acordo com o fundo, cujas negociações foram frustradas, influenciando na decisão de 

pagamento (CEPAL, 2006). Em um quadro de aumento das exportações e redução da dívida 

externa, a proporção da dívida externa em relação às exportações diminuiu para 283% do PIB 

(BANCO MUNDIAL, 2019). Em 2007, houve um aumento das exportações em quase US$ 7 

bilhões e uma redução da dívida externa em mais de US$ 1 bilhão (CEPAL, 2007). Com isso, 

a proporção da dívida externa em relação às exportações reduziu para 222%, que representa 

menos da metade de 2003 (BANCO MUNDIAL, 2019). Em 2007, em meio a uma política no 

sentido de fazer ainda mais reservas internacionais, o governo argentino negociou com o 

governo espanhol o pagamento de aproximadamente US$ 1 bilhão de dívidas em atraso 

(CEPAL, 2008). Nesse ano, em meio a um aumento extraordinário das exportações que haviam 
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aumentado em quase US$ 12 bilhões em relação ao ano anterior e mesmo com um aumento no 

total da dívida externa, a proporção da dívida externa em relação às exportações diminuiu para 

185%.  

 

Gráfico 13- Argentina: Relação Dívida Externa/Exportações entre 2003 e 2007 

 

Fonte: Banco de Dados: Indicadores de Desenvolvimento - Banco Mundial (2019). 

 

4.2.1.2 Novos arranjos para a dívida pública externa no caso argentino 

 

No período entre 2003 e 2007, a Argentina sofreu sérias restrições no acesso ao circuito 

financeiro internacional. Isso deu-se devido a sua condição de default desde dezembro de 2001 

e não obteve uma mudança profunda mesmo com a conclusão do processo de reestruturação de 

sua dívida pública externa em março de 2005. Ainda assim, e em meio de turbulentas 

negociações para a reestruturação de sua dívida pública externa em suspensão de pagamento, o 

governo argentino realizou emissão de títulos internos e externos e tentou gerir a captação de 

recursos contando com a possibilidade de empréstimos e fontes externas de financiamento. 

Os anos de 2003 e 2004 foram marcados mais por processos de negociações da 

Argentina com o FMI. O país recebeu missões do fundo que buscavam estabelecer acordos que 

previam metas de superávits fiscais e de reformas estruturais. Nesse período, o país continuou 

pagando regularmente os vencimentos de sua dívida pública externa com os IFI’s. A única 

exceção aconteceu em setembro de 2003, quando o governo argentino se negou a realizar o 

pagamento de US$ 2,9 bilhões ao FMI alegando que, naquele momento, o valor representaria 

um quarto das reservas internacionais do país (BCRA, 2004; BCRA, 2005). 
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No ano de 2005, o governo argentino realizou a colocação de títulos públicos em um 

total de US$ 3,25 bilhões. As emissões em dólares corresponderam a US$ 2,53 bilhões e as 

emissões em pesos corresponderem a um valor equiparado ao dólar em torno de US$ 720 

milhões. O principal demandante dos títulos da dívida argentina em dólar nesse ano foi o 

governo venezuelano, que totalizou uma aquisição de US$1,5 bilhões. Do restante dos títulos 

públicos argentinos em dólar, que totalizavam US$ 979 milhões, US$ 580 milhões foram 

adquiridos por não residentes e US$ 399 milhões por residentes. Nesse ano, o governo argentino 

também realizou uma operação de recompra de títulos da dívida pública no valor de US$ 114 

milhões. Cabe salientar que o processo de reestruturação da dívida pública argentina concluído 

em março de 2005 e efetivado em junho de 2005 resultou em um aumento no percentual de 

títulos denominados em pesos, sendo que, do total de títulos novos, estes passaram a representar 

37% (BCRA, 2006). 

No ano de 2006, devido ao pagamento antecipado ao FMI, que foi anunciado no dia 15 

de dezembro de 2005 e efetivado no dia 03 de janeiro de 2006, obteve uma mudança no perfil 

da deuda publica neta (DPN) argentina, sendo que a parte de sua composição referente à dívida 

externa sofreu uma queda de aproximadamente 9%, passando a representar 41,1% da DPN. 

Esse pagamento foi associado ao novo perfil de vencimentos da dívida externa após o processo 

de reestruturação, que junto a outros fatores, como a alta dos preços de exportações, que levou 

a um gradativo aumento de divisas e superávits do balanço comercial e da conta corrente, teriam 

permitido uma melhor condição para as suas necessidades de financiamento. Para esse ano, o 

governo argentino executou uma política de financiamento baseada em títulos em dólares, mas 

sujeitos à legislação local e com vencimentos inferiores a dez anos. Foram emitidos um total de 

US$ 4,7 bilhões em títulos públicos, dos quais 49% foram destinados na forma de BODEN 

2012 ao governo da Venezuela. Os outros 51% deram-se na forma de Bonos de la Nación 

Argentina (BONAR), sendo 32% de BONAR V e 19% de BONAR VII (BCRA, 2007). 

Em 2007, a Argentina emitiu títulos públicos denominados em dólares que totalizaram 

US$ 6,1 bilhões. Metade deles foram destinados ao governo da Venezuela e à Adminsitración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Nesse mesmo ano, o governo também realizou a 

colocação de um novo instrumento denominado em pesos em um total de $ 1,5 bilhões, com 

vencimento em 2012 e uma taxa fixa anual de juros de 10,5%. Estes títulos em pesos receberam 

o nome de BONAR ARG V. Uma mudança importante do perfil da dívida denominada em 

dólar, emitida em 2007, foi que ela passou a ter taxas de juros fixas. As colocações de títulos 

em dólares, em 2006, eram compostas de 51% de títulos em taxas fixas e 49% em taxas 

variáveis. Também houve um aumento gradual nos prazos de vencimento dos títulos que quase 
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dobraram em relação aos títulos emitidos no ano anterior. O aumento de prazos levou a um 

aumento nas taxas de juros (BCRA, 2008). 

No dia 15 de dezembro de 2005, ocorreu um acontecimento muito importante no que 

diz respeito à dívida externa argentina, que foi o ato de anúncio do plano de desendividamento. 

Na ocasião, Kirchner destacou a dívida externa como o problema central da nação argentina e 

considerou que somente uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo seria capaz de 

superar os problemas econômicos do país. Assim, anunciou que o governo tomou a decisão de 

destinar as suas reservas internacionais para o pagamento total do FMI. Assim sendo, até o final 

do ano de 2005, a Argentina anteciparia o pagamento de US$ 9,8 bilhões com o FMI 

(KIRCHNER, 2005i). Kirchner destacou que: 

 

Nuestros vencimientos para el 2006 sumaban 5.082 millones de dólares; en el 2007 

ascendían a 4.635 millones de dólares, para complementar en el 2008 unos 432 

millones, de igual moneda, anticipando de este modo nuestros pagos para la 

cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi mil millones de dólares 

(KIRCHNER, 2005i). 

 

Em maio de 2006, no 196º aniversário da revolução de maio, Kirchner atrelou o 

endividamento externo argentino a setores privilegiados e disse que antes dele os pagamentos 

aos bancos eram priorizados frente ao povo argentino. Reforçou a oposição realizada pela 

opinião pública à renegociação que reduziu os valores da dívida externa privada e afirmou que: 

“También esta Plaza de Mayo, hoy formalmente, le dice chau al Fondo Monetario 

Internacional, la Argentina pagó su deuda, no depende más del Fondo.” (KIRCHNER, 2006a). 

Durante o discurso em San Francisco Solano, Província de Buenos Aires, Kirchner disse 

esperar que nenhum outro governante argentino venha a pedir recursos financeiros emprestado 

junto ao FMI. Ressaltou o feito de redução da dívida pública externa apontando que este só se 

deu diante de sua irredutibilidade durante as negociações. Na ocasião, Kirchner disse que: 

“Espero que a ninguno más se le ocurra pedirle plata al FMI, que a ninguno más se le ocurra 

hablar de blindaje, coberturas y todo este tipo de cosas, porque hemos sufrido tanto los 

argentinos.” (KIRCHNER, 2006c). 

 

4.2.1.3 Mecanismos internacionais de reestruturação no caso argentino 

  

Durante os anos de 2003 e 2007, a Argentina obteve uma relação intensa e de bastantes 

divergências com o FMI. Os embates entre o país e o fundo estiveram em torno principalmente 

do debate de reestruturação da dívida externa argentina. Houve uma cooperação entre ambos 

para o compartilhamento de informações estatísticas, financeiras e econômicas, o que permitiu 
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que o país surgisse em um conjunto de publicações e programas do fundo no período. Na maior 

parte das vezes, estas informações eram desenvolvidas e fornecidas pelo BCRA. Sobre as 

assistências financeiras com o fundo, a Argentina cancelou os valores remanescentes do Acordo 

Stand-by 2000, que eram de DES 7,2 bilhões. Em contrapartida, em janeiro de 2003, firmou um 

novo acordo Stand-by no valor de DES 9 bilhões, sendo que, em setembro de 2003, veio a fazer 

uso de US$ 1,8 bilhões desse acordo (BCRA, 2004). Em 2004, não foi feito mais uso de recursos 

desse acordo, algo que pode ser identificado nos anos que se seguiram também (BCRA, 2005).  

 

Quadro 18 - Argentina: Iniciativas do FMI em relação a dívida dos países emergentes entre 2003 a 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Iniciativas 

do FMI 

- Cláusulas de 

Ação 

Coletiva; 

- Iniciativa 

para os PPME; 

- SDRM. 

- Cláusulas de 

Ação Coletiva; 

- Código de 

Condutas; 

- Iniciativa para 

os PPME; 

- Termos de 

Evian. 

- Cláusulas de 

Ação Coletiva; 

- Iniciativa para os 

PPME; 

- Princípios para a 

reestruturação da 

dívida; 

- Termos de 

Evian. 

- Iniciativa para 

os IADM; 

- Iniciativa para 

os PPME; 

- SSE. 

 

- Iniciativa para 

os IADM; 

- Iniciativa para 

os PPME; 

- SSE. 

 

Fonte: FMI (2004; 2005; 2006; 2007; 2008). 

 

O FMI destacou o SDRM como medida pertinente à solução de problemas relacionados 

à dívida externa dos países pobres e emergentes no ano de 2003. Nesse mesmo ano, o fundo 

também deu destaque às CAC’s e à iniciativa para os PPME. Como é possível observar no 

Quadro 14, presente no estudo de caso brasileiro, no primeiro semestre de 2003, o FMI realizou 

um conjunto de discussões em torno do SDRM. No entanto, em abril de 2003, Diretor Geral do 

FMI declarou ser inviável esta iniciativa tão defendida por Anne Krueger. Isto fez com que nos 

próximos anos o SDRM saísse da pauta de discussão do FMI, sendo que entraria na prioridade 

do fundo de outros instrumentos de reestruturação da dívida dos países emergentes, sendo eles: 

CAC’s (2004 e 2005), Código de Condutas (2004), Iniciativa para os PPME (2004, 2005, 2006 

e 2007), Termos de Evian (2004 e 2005), Iniciativa para os IADM (2006 e 2007) e SSE (2006 

e 2007). 

Nos anos que seguiram 2003, algo que foi alvo de discussão do FMI com bastante 

destaque foram as CAC’s. Esta forma de reestruturação da dívida externa recebeu bastante 

atenção de diversos países da América Latina. Anteriormente, a própria Anne Krueger havia 

assumido as CAC’s como um instrumento complementar à sua proposta de reestruturação por 

meio da SDRM. Países latino-americanos como México, Uruguai, Brasil e Belize tornam-se 

pioneiros na inclusão das CAC’s em seus títulos de dívida pública externa (QUADRO 18).  
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O modelo de reestruturação proposto pela Argentina entre os anos de 2003 e 2007 deu-

se em um formato alternativo aos apresentados pela teoria da ortodoxia econômica, são eles: 

abordagem contratual (CAC’S), abordagem estatutária (SDRM) ou o exit consents. O período 

entre 2003 e 2005 foi marcado por tentativas ativas de reestruturação da dívida pública externa 

argentina. Estas ações caracterizaram-se por diversos conflitos com o FMI ou em iniciativas 

individuais do próprio governo argentino sem a participação do fundo (QUADRO 18). 

Após rodadas de propostas e contrapropostas de reestruturação de sua dívida externa, as 

quais foram marcadas por muitas divergências com o FMI e grupos de credores, em 20 de 

setembro de 2003, durante a Reunião Anual do FMI e BM em Dubai, nos Emirados Árabes 

Unidos, a Argentina apresentou um modelo de reestruturação de sua dívida pública externa que 

entrou em default em 2001 e cujo pagamento estava suspenso desde então. A reestruturação 

proposta pelo governo argentino baseava-se na troca dos títulos em suspensão de pagamento 

por títulos novos. Após a reunião, a Argentina iniciou um processo de exposição da proposta 

em um road show do então Ministro da Economia e Produção argentino, Roberto Lavagna, 

pelas principais capitais financeiras do mundo: Nova York, Frankfurt, Tokyo, Zurique, Los 

Angeles, Roma e Buenos Aires. As trocas tiveram início em janeiro de 2005 e encerraram-se 

em março de 2005. Outro acontecimento marcante desse período foi que, em setembro de 2004, 

o governo argentino não realizou o pagamento de US$ 2,9 bilhões ao FMI (CERIR, 2006). 

Em seu discurso, Kirchner obteve como marca a crítica aos IFI’s e à AFI. Esta crítica se 

voltava principalmente ao FMI. Kirchner diversas vezes apontou o fundo como o responsável 

pela crise argentina de 2001 e o acusou de inviabilizar a recuperação econômica do país.  Em 

discurso, na cidade de San Nicolas, em fevereiro de 2004, por exemplo, Kirchner responsabiliza 

os organismos internacionais pelo estado de endividamento argentino, afirmando que: 

 

Algunos periodistas me decían que el Estado tiene una continuidad jurídica y es 

cierto, el Estado tiene una continuidad jurídica, pero el Fondo Monetario 

Internacional por el tratado de Bretton Woods también, y ellos eran auditores y 

contadores de quienes se endeudaron en la década del 90 y aún antes, y los dejaron 

endeudarse de cualquier forma. Los argentinos asumimos con vergüenza a los que 

nos endeudaron y nos llevaron a esa situación, pero que ellos también asuman la 

responsabilidad de los que permitieron endeudar a la Argentina (KIRCHNER, 

2004c). 

 

Em Matanza, também em julho de 2005, Kirchner faz duras críticas ao FMI dizendo que 

as políticas indicadas pelo fundo seriam políticas de destruição permanente. Defendeu que o 

país se desendivide e se desvincule das exigências do fundo (KIRCHNER, 2005e). Já em agosto 

do mesmo ano, na cidade de Pilar, Kirchner disse que ceder ao FMI e aos organismos 

internacionais representa também a fome de milhões de argentinos (KIRCHNER, 2005f). Em 
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discurso na província de La Rioja, afirmou que o processo de negociação da dívida não se daria 

em detrimento do povo argentino e ressaltou que as previsões negativas da opinião pública e 

economistas sobre as suas críticas aos organismos não se concretizaram de forma negativa 

como tinham dito (KIRCHNER, 2005g).  

Na Assembleia da ONU, em setembro de 2005, Kirchner criticou o tratamento dado 

pelos organismos internacionais aos países em desenvolvimento em matéria de dívida e 

comércio internacional. Para ele, o tratamento discriminatório por esses organismos 

inviabilizam o desenvolvimento. Considerou que tanto os organismos internacionais como as 

agências de crédito tendem a ter um viés ideológico que propõe um enfoque ortodoxo sobre o 

problema da dívida e que é ineficaz, já que serve para aumentar a pobreza. Kirchner propôs 

que, durante a Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, que iria ocorrer 

em Hong Kong no final daquele ano, o desenvolvimento fosse apontado como objetivo central 

do comércio internacional. Afirmou que as finanças internacionais não deveriam ficar 

concentradas em determinados interesses e que teria necessidade de maior transparência sobre 

o sistema financeiro internacional. Kirchner expôs que a Argentina é um dos patrocinadores da 

resolução que trata das consequências das políticas de ajuste estrutural e da dívida externa da 

Comissão de Direitos Humanos da ONU (KIRCHNER, 2005h). Ao criticar os organismos 

internacionais, Kirchner disse que: 

 

Mostramos hechos concretos que demuestran que estos organismos financieros no 

cumplieron con el papel que deben tener. A futuro nuestro país ha estructurado una 

estrategia de reducción de la deuda con la finalidad de ganar grados de libertad para 

la aplicación de sus planes de desarrollo y crecimiento de la economía (KIRCHNER, 

2005h). 

 

No contexto posterior ao anúncio do pagamento adiantado da dívida com o FMI, 

Kirchner afirmou que as políticas de ajuste exigidas pelo fundo e praticadas pelo país nos 30 

anos anteriores levaram à exclusão, à pobreza e à destruição do aparato produtivo, 

impossibilitando o alcance do pleno emprego. Kirchner associou o êxito argentino também ao 

MERCOSUL, ao então presidente do Brasil, Lula da Silva, e à República Bolivariana da 

Venezuela. Durante o seu discurso, Kirchner reforçou que o ano de 2006 se iniciaria com a 

vantagem da Argentina não precisar mais pagar uma dívida junto ao FMI que, segundo ele, 

tinha o caráter de ser permanente (KIRCHNER, 2005i). Durante 200º aniversário da cidade de 

San Fernando, no dia 18 de dezembro de 2005, Kirchner colocou que: “[...] esa deuda es como 

una hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propiedades. No hay otra forma de sacársela 

que pagando.” (KIRCHNER, 2005j). Na ocasião, ele voltou a reforçar os seus feitos em relação 

à dívida externa e a criticar o FMI, estabelecendo o ano de 2005 como um ano chave para o que 
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considerou como uma mudança substancial de paradigma para o endividamento externo 

argentino: 

 

Este año 2005 ha sido, por demás, un año muy importante: pudimos renegociar la 

deuda externa privada y ahorrar 67 mil millones de dólares los argentinos. Y 

terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar 

nosotros los resortes de nuestro país. Por eso, hace pocas horas atrás, decidimos 

terminar con esa deuda de cincuenta años y le dijimos al Fondo Monetario 

Internacional “basta de deuda externa”, la Argentina paga, la Argentina se libera, 

la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia 

(KIRCHNER, 2005j). 

 

Em 25 de maio de 2007, durante o 197º aniversário da revolução de maio, Kirchner 

considerou que a Argentina já estava livre da supervisão econômica do FMI. (KIRCHNER, 

2007a). No dia 5 de junho de 2007, na cidade de Pilar, criticou a postura da oposição em ser 

contrária às suas medidas em relação à dívida externa argentina. Esta teria acusado Kirchner de 

não cumprir com as condições acordadas, e, portanto, de gerar uma imagem negativa da 

Argentina com o mundo (KIRCHNER, 2007b). Em visita a uma empresa, em 14 de junho de 

2017, Kirchner reafirmou que a condução do país e a direção da economia estão intimamente 

atreladas a medidas como a renegociação da dívida e o pagamento ao FMI (KIRCHNER, 

2007c).197 

 

 

4.2.2 Correspondências do caso argentino com o neoestruturalismo 

Nesta seção, serão apresentados os achados de indicadores do período entre 2003 e 2007 

do caso argentino, que correspondem com as premissas teóricas do neoestruturalismo. Para 

tanto, esta seção divide-se em outras três subseções, que correspondem, respectivamente, aos 

eixos de indicadores macroeconômicos, política econômica e institutos internacionais.  

Na subseção 4.2.2.1 Desenvolvimento estrutural no caso argentino, são apresentados os 

indicadores macroeconômicos correspondentes à teoria neoestruturalista para o caso argentino, 

dentre os quais o crescimento econômico, os investimentos estrangeiros diretos e os fluxos de 

capital financeiro. As fontes que serviram como base para as informações desta subseção foram 

o BM, a CEPAL, o FMI e os fragmentos do discurso do então Presidente Kirchner. 

 Na subseção 4.2.2.2 Novos termos para a dívida pública externa no caso argentino, 

são apresentadas as principais medidas do governo argentino para a governança da dívida 

pública externa no período estudado, com destaque para medidas que modifiquem as condições 

iniciais da dívida. Apresenta, então, as ações do governo na forma de políticas econômicas 

praticadas em consonância com a teoria neoestruturalista e que visavam obter novas 
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condicionantes sobre a dívida pública externa. As fontes que serviram como base para as 

informações desta subseção foram o BM, a CEPAL, o CERIR, e os fragmentos do discurso do 

então Presidente Kirchner. 

Na terceira subseção denominada como 4.2.2.3 Integração regional financeira no caso 

argentino, têm-se os institutos que viabilizaram um maior processo de integração financeira 

regional conforme preceitos do neoestruturalismo. Desse modo, foram investigados os 

financiamentos realizados pelo governo argentino junto aos principais bancos regionais de 

desenvolvimento, as medidas para a cooperação regional e os avanços regionais em termos de 

coordenação e troca de informações em matéria da dívida externa dos países da América Latina. 

As fontes que serviram como base para as informações desta subseção foram o BCRA, o BID, 

o CAF, a CEPAL, o CERIR, o FONPLATA, o IBAS e o IIL, e os fragmentos do discurso do 

então Presidente Kirchner. 

 

4.2.2.1 Desenvolvimento estrutural no caso argentino 

 

Tabela 10 - Argentina: Indicadores de Desenvolvimento Estrutural entre 2003 a 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 Taxa de Variação Anual 

Crescimento Econômico 8,8 9 9,2 8,5 8,7 

 Milhões de Dólares 

IED 878 3.449 3.954 3.099 4.969 

Capital Financeiro -18055 -13613 -1811 3340 -781 

      

Fonte: CEPAL (2009b). 

  

O PIB da Argentina passou por uma variação de crescimento entre 2003 e 2007 que 

ficou sempre em torno de 8,5 e 9%. Após uma queda de 11% do PIB, em 2002, a economia 

argentina foi alavancada, em 2003, pela recuperação no consumo e formação bruta de capital 

fixo (CEPAL, 2004). Nesse ano, a variação do PIB foi de 8,8% (CEPAL, 2009b).  A demanda 

interna passou por um crescimento de 10,8%, sendo que o consumo se elevou em 7% e a 

formação bruta de capital fixo em 38%. A construção cresceu 38%, os equipamentos duráveis 

de produção 45%, o comércio, os restaurantes e hotéis 11,1%, a agropecuária 7%, a produção 

de soja 16%, a extração de gás 10,4% e o setor químico e de papel 20% (CEPAL, 2004). Em 

2004, a variação do PIB foi de 9% (CEPAL, 2009b). Essa recuperação da atividade econômica 

esteve muito associada ao consumo e ao investimento. O governo aumentou as despesas em 
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obras de infraestrutura, salários de servidores e em seguridade social. Na metade do ano, o 

aumento do consumo e das exportações impactou diretamente no crescimento do PIB. Houve 

crescimento na construção e na produção de carne, sendo que o aumento da produção e da 

demanda quase geraram uma crise energética no país (CEPAL, 2005, GRÁFICO 14).  

 

Gráfico 14 - Argentina: Variação do PIB entre 2003 e 2007 

 

Fonte: CEPAL (2009b). 

 

No ano de 2005, a variação do PIB foi de 9,2% (CEPAL, 2009b, GRÁFICO 14). Este 

nível de crescimento superou o crescimento alcançado em 1998 e fez recuperar o nível de 

atividade econômica anterior à crise de 2001. Todos os componentes da demanda agregada 

estiveram em alta, com destaque para a exportação de bens e serviços e o investimento que 

alcançou a cifra mais alta da série histórica, que se iniciou em 1993.  A demanda e o consumo 

interno aumentaram de modo a fazer pressões inflacionárias. As exportações tiveram a maior 

variação dos últimos oito anos: 13,8%. Tiveram crescimentos setores como a construção 

(20,5%), a indústria (8%), a agropecuária (11,9%), os transportes e a comunicação (14,8%) e 

os equipamentos duráveis (26,5%) (CEPAL, 2006). 

No ano de 2007, o PIB argentino passou por uma variação de 8,5% (CEPAL, 2009b). 

Mais uma vez a expansão do consumo foi capaz de contribuir para o aumento da demanda 

interna e as taxas de investimento e poupança também cresceram. O consumo obteve uma alta 

de 7,3% e o investimento de 18,7 %. Entre os setores de destaque no crescimento, nesse ano, 

encontram-se: construção (8,9%), produção manufatureira (8,9%), agropecuária (1,5%), 

exploração mineral (1,9%) e transportes e comunicações (13,5%). No ano de 2007, a variação 
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do PIB positiva em 8,7% obteve efeitos positivos sobre diversos indicadores econômicos 

internos, como a taxa de desemprego (CEPAL, 2009b). O valor nominal dos componentes da 

demanda agregada havia aumentado entre 23% e 30%. A demanda interna obteve um aumento 

de 10% e o investimento cresceu 14,4%. Entre os setores de maior destaque de crescimento 

encontram-se: equipamentos duráveis de produção (25%), construção (8,1%), agropecuário 

(10%) e manufatureiro (7,7%). A produção industrial cresceu 10%, muito estimulada pela 

indústria automobilística que obteve um crescimento de aproximadamente 30% em 2007 

(CEPAL, 2008). 

No ato de sua posse presidencial, Krichner afirmou em seu discurso que: “No somos el 

proyecto del default [...] Creciendo nuestra economía crecerá nuestra capacidad de pago.” 

(KIRCHNER, 2003a). Na mesma ocasião, Kirchner reforçou a sua responsabilidade em não 

emitir moeda ou gerar um modelo de endividamento permanente para a cobertura de déficits 

públicos. Considerou que a sustentabilidade fiscal e a solvência só poderiam ser alcançadas por 

um modelo de crescimento sustentável e por um processo de negociação que levasse à redução 

da dívida externa. O crescimento econômico foi apontado como um dos elementos para que se 

retomasse as condições de pagamento. Kirchner pontuou a dívida como um problema central 

para o projeto argentino dos próximos anos, porém classificou o default praticado no momento 

de crise como algo pontual e afirmou não ter interesse em não pagar a dívida. Porém, um ponto 

de destaque é que em seu discurso considerou que o pagamento da dívida não deveria ter 

prioridade em detrimento de direitos sociais dos cidadãos argentinos: 

 

No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver 

a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, (aplausos), 

generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese 

viejo modelo puede ser a advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que 

entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.  […] Pero tampoco 

podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a 

la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos, o a la salud 

(KIRCNHER, 2003a). 

 

Ainda no ano de 2003, a questão da dívida externa esteve presente outras vezes em seu 

discurso. Em setembro de 2003, em uma conferência de imprensa na companhia do chefe de 

gabinete e do ministro da economia, Kirchner anunciou avanços nas negociações com o FMI 

para a reestruturação de US$ 21 bilhões de dívida externa. Desse valor, US$ 13 bilhões são 

com o próprio fundo e o restante com o Banco Mundial, o BID e o Clube de Paris. Como parte 

do acordo, Kirchner afirmou que o governo teria o compromisso de conseguir realizar um 

superávit primário de 3% do PIB, em 2004, e superávits primários a serem determinados para 

os anos de 2005 e 2006. Entre os compromissos juntos ao FMI anunciados por Kirchner, 
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estavam a criação de uma lei que permitia o acompanhamento fiscal das províncias pelo 

Congreso de la Nación, a responsabilização do governo pela dívida privada do país e a geração 

de maior eficiência dos bancos públicos. Tais diretrizes que antecediam a proposta de 

reestruturação da dívida, apresentada pela Argentina em Dubai, na reunião do FMI e Banco 

Mundial de 2003, estariam em consonância com as garantias do crescimento econômico 

superação da pobreza e sustentabilidade, já que: 

 

 Lo importante es que por primera vez también en la historia de estos acuerdos hay 

una clara conceptualización de que todas las realizaciones, todas las 

implementaciones de las políticas tienen que estar en el marco de la equidad social, 

en el marco del crecimiento económico, tener en cuenta la situación de pobreza y la 

situación global que tiene que vivir la Argentina. Cada determinación, cada meta, 

cada cláusula tiene una referencia precisa a estos elementos que son fundamentales 

para hacer una Argentina sustentable en el futuro (KIRCHNER, 2003b). 

 

Na Cúpula dos Chefes de Estado do MERCOSUL, em dezembro de 2003, em seu 

discurso, Kirchner reforçou o compromisso de pagamento da dívida apontando o modelo de 

diretrizes de reestruturação da dívida privada apresentado na Reunião Anual do FMI e do Banco 

Mundial, em Dubai. Porém, mais uma vez considerou que o pagamento da dívida não deve se 

dar à custa do crescimento econômico e do combate à pobreza. Além disso, defendeu que a 

dívida privada: “[…] no tiene precedentes en el mundo, ni por su monto ni por la complejidad 

de la estructura financiera gestada en la década pasada.” (KIRCHNER, 2003d).  

Em 2004, Kirchner afirmou que a dívida é um problema central, porém caberia aos 

organismos internacionais compreender que o crescimento econômico é primordial para o seu 

cumprimento. Kirchner considerou que, ao contrário, haveria rupturas institucionais e 

desintegração social dos países devedores, ocasionadas pelo aumento da pobreza, da fome, da 

exclusão e da violência (KIRCHNER, 2004a). 

Em 2005, Kirchner afirmou em seu discurso que a confiança e a credibilidade do país 

estariam mais associadas à recuperação do seu crescimento do que na satisfação de interesses 

econômicos, financeiros e ideológicos. Tal lógica seria favorável, então, ao ingresso de receitas 

e melhoria na qualidade de empregos. Acrescentou também que uma condição de solidez fiscal 

seria fundamental para a redução dos níveis de endividamento (KIRCHNER, 2005a). 

Durante todo o período entre 2003 e 2007, a Argentina apresentou saldos positivos de 

IED. Já em relação ao capital financeiro, com exceção de 2006, todos os anos apresentaram 

saldo negativo. Em 2003, a Argentina obteve um saldo positivo de IED de US$ 878.000.000,00 

e um saldo negativo de capital financeiro de US$ 18.055.000.000,00. Nesse mesmo ano, seu 

passivo de investimento em carteira foi negativo em US$ 7.662.600.000,00, sendo que o valor 
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de títulos de capital foi positivo em US$ 65.000.000,00 e o valor de títulos da dívida foi negativo 

em US$ 7.728.300.000,00 (GRÁFICO 15, GRÁFICO 16).  

 

Gráfico 15 - Argentina: Capital Financeiro e IED entre 2003 e 2007 

 

Fonte: CEPAL (2009b). 

 

Durante o ano de 2004, o saldo de IED aumentou em relação ao ano anterior e foi 

positivo em US$ 3.449.000.000,00. O saldo negativo de capital financeiro reduziu para US$ 

13.613.000.000,00 e o saldo negativo de passivos de investimento em carteira foi maior que o 

do ano anterior: US$ 9.338.800.000,00. Os títulos de capital foram negativos em US$ 

86.200.000,00 e os títulos da dívida foram negativos em 9.252.700.000,00 (GRÁFICO 15, 

GRÁFICO 16). 

No ano de 2005, o IED argentino passou por nova alta e chegou a US$ 

3.954.000.000,00. O saldo negativo do capital financeiro reduziu bastante em relação aos anos 

anteriores e chegou a US$ 1.811.000.000,00. Na ocasião, o saldo negativo dos passivos de 

investimento em carteira também sofreu uma redução significativa em relação aos anos 

anteriores e foi para US$ 2.038.900.000,00, quando o saldo negativo de título de capital foi de 

US$ 48.000.000,00, e o saldo negativo de títulos da dívida, que também sofreu uma redução 

muito significativa em relação ao ano anterior, foi de 1.990.800.000,00 (GRÁFICO 15, 

GRÁFICO 16).  

Em 2006, o IED argentino reduziu para US$ 3.099.000.000,00. O saldo de capital 

financeiro deixou de ser negativo pela primeira e única vez no período, sendo de US$ 

3.340.000.000,00. O saldo de passivos de investimento em carteira também foi positivo pela 
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primeira vez no período. Ele foi de US$ 6.450.400.000,00, considerando que os títulos de 

capital tiveram saldo positivo de US$ 661.800.000,00, e os títulos da dívida tiveram saldo 

positivo de US$ 5.788.600.000,00 (GRÁFICO 15, GRÁFICO 16).  

O saldo de IED alcançou o seu maior valor do período em 2007, quando foi de US$ 

4.969.000.000,00. Nesse mesmo ano, o saldo de capital financeiro voltou a ser negativo em 

US$ 781.000.000,00. Os passivos de investimento em carteira foram positivos em US$ 

7.070.000.000,00, sendo compostos pelos saldos positivos dos títulos de capital, US$ 

1.784.900.000,00, e dos títulos de dívida, US$ 5.285.400.000,00 (GRÁFICO 15, GRÁFICO 

16). 

 

Tabela 11 - Argentina: Passivos de Investimento em Carteira entre 2003 e 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 Milhões de Dólares  

Passivos de 

Investimento em 

carteira 

-7662,9 -9338,8 -2038,9 6450,4 7070,4 

Títulos de capital 65,4 -86,2 -48,1 661,8 1784,9 

Títulos de dívida -7728,3 -9252,7 -1990,8 5788,6 5285,4 

Fonte: CEPAL (2009a). 

 

Gráfico 16 - Argentina: Passivos de Investimento em Carteira entre 2003 e 2007 

 

Fonte: CEPAL (2009a). 
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financeira e de aprofundamento da pobreza. Esta crítica deu-se ao que ele considerou como 

investimentos especulativos, que estariam associados ao aumento do endividamento público 

externo. Para Kirchner: 

 

[…] en materia de control de la inflación. La medida del éxito de esa política, la daba 

las ganancias de los grupos más concentrados de la economía, la ausencia de 

corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas sin que importara 

la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión 

social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo 

(KIRCNHER, 2003a). 

 

4.2.2.2 Novos termos para a dívida pública externa no caso argentino 

  

A dívida pública externa argentina, que se encontrava em suspensão após o default, 

apresentava uma estrutura bastante complexa. Ela era formada por 157 tipos de títulos em 7 

moedas diferentes e sujeitas a 8 legislações distintas (CERIR, 2006). Em dezembro de 2001, 

no ápice de sua crise, a Argentina havia suspendido o pagamento de sua dívida externa com 

credores privados, que na época era de aproximadamente US$ 82 bilhões (CEPAL, 2005). Este 

fato impôs a Argentina certas restrições dentro do sistema financeiro internacional. Os títulos 

argentinos passaram a não mais serem aceitos pelo mercado internacional com facilidade, 

gerando, assim, uma restrição de fonte de financiamento externo ao país e gerando o interesse 

do governo argentino na negociação da dívida em default (CERIR, 2006). 

 

Quadro 19 - Argentina: Compromissos com o FMI no período que antecedeu a reestruturação da dívida pública 

externa 

Data Evento Tema de destaque 

Junho de 2003 Missão Técnica do FMI. Meta de superávit primário e de 

reformas estruturais. 

Setembro de 2003 Missão Técnica do FMI. Meta de superávit primário. 

Setembro de 2003 Reunião Anual do FMI e BM. Reestruturação da dívida 

externa. 

Junho de 2004 Proposta de Buenos Aires. Reconhecimento dos juros 

vencidos. 

Junho de 2004 Missão técnica do FMI. Realização de auditoria. 

Setembro de 2004 Visita do Diretor-Geral do FMI. Suspensão do acordo com o 

fundo. 

Fonte: CERIR (2006). 

 

O período que antecedeu à reestruturação da dívida argentina foi marcado por um 

conjunto de encontros com o FMI que tiveram divergências entre o governo argentino e o fundo. 
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Em junho de 2003, a Argentina recebeu a missão técnica do FMI, liderada por John Dodsworth, 

subdiretor de departamento para o hemisfério ocidental. Naquele momento, o fundo propôs que 

fosse realizado um acordo entre o país e o fundo no qual o governo argentino se comprometeria 

em praticar superávits primários ascendentes nos próximos anos e estabelecer um cronograma 

com prazos para a realização de reformas estruturais. Os superávits primários propostos por 

Dodsworth seriam de 3,5% do PIB, em 2004, e chegaria a 5% do PIB, em 2006. O governo 

argentino se opôs e apresentou uma proposta de 3% do PIB de superávits primários para os três 

anos seguintes sem um cronograma de reformas estruturais (CERIR, 2006, QUADRO 19). 

Em setembro de 2003, George W. Bush, então Presidente dos EUA, manifestou 

preocupação com a dívida externa argentina e, junto com o então subsecretário do Tesouro dos 

EUA, solicitou uma nova missão do fundo ao país para estabelecer padrões de negociação com 

os credores privados. Nesta nova missão havia-se acordado uma meta de superávit primário de 

3% do PIB para o ano de 2004. No entanto, quando as negociações pareciam estar avançadas, 

os técnicos do FMI desistiram. O fracasso de um acordo motivou o ministro da economia 

argentina a contatar líderes de países desenvolvidos e o Diretor Geral do FMI (CERIR, 2006). 

Em 9 de setembro de 2003, o governo argentino anunciou que não pagaria o vencimento 

de US$ 2,9 bilhões com o fundo alegando que o valor representava um quarto das divisas 

internacionais do BCRA na época. Com exceção desse evento, o governo argentino cumpriu 

com os compromissos de sua dívida externa junto aos IFI’s.  No dia 20 de setembro de 2003, 

durante a reunião em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e diante de pressão dos líderes 

do G-7, o governo argentino fechou um acordo com o FMI que compreendia um 

refinanciamento da dívida do país com o fundo no valor de US$ 12,5 bilhões para um período 

de três anos. Na ocasião, o país também apresentou uma proposta de reestruturação de sua 

dívida externa, que ficou conhecida como oferta de Dubai (BCRA, 2004; CERIR, 2006). 

A oferta de Dubai baseava-se na ideia de que o cumprimento com os compromisso do 

endividamento argentino deveria prezar também por critérios de sustentabilidade. Essa proposta 

não reconhecia o pagamento dos juros vencidos desde o início do default argentino, em 

dezembro de 2001. A proposta de reestruturação baseava-se na oferta de troca dos títulos em 

suspensão por títulos a par, quase a par e discount. Para a defesa deste modelo de reestruturação, 

que previa descontos de capital dos títulos em suspensão e novas condições que se 

diferenciavam das originais, Kirchner se utilizou da tese de responsabilização dos credores. 

Diversos credores e associações de credores manifestaram oposição à proposta e alguns levaram 

o caso à justiça. Nos próximos dias, o ministro da economia argentino, Roberto Lavagna, 
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iniciou uma exposição do projeto de reestruturação pelos principais centros financeiros do 

mundo (BCRA, 2004; CERIR, 2006). 

Em fevereiro de 2004, os países do G-7 exerceram pressão sobre a Argentina para que 

o governo apresentasse melhores condições de reestruturação da dívida, assim como 

demonstrações de compromissos. Diante do impasse, em junho de 2004, a Argentina apresentou 

uma nova oferta de reestruturação que ficou conhecida como proposta de Buenos Aires. Nessa 

nova proposta, o governo argentino reconhecia os juros vencidos da dívida suspensa em 2001 

e seria acrescido aos títulos de pagamentos adicionais vinculados ao crescimento econômico. 

Ainda em junho de 2004, o FMI realizou uma nova missão técnica à Argentina, na qual acusou 

o país de não cumprimento de metas quantitativas previstas no último acordo. Em setembro de 

2004, aconteceu o anúncio por parte da Argentina de suspensão do acordo com o FMI. No 

mesmo mês, Rodrigo de Rato, o então Diretor Geral do FMI, visitou a Argentina e reuniu-se 

com as autoridades argentinas. Dessa reunião aconteceu uma trégua entre o país e o fundo. A 

Argentina se comprometeu a cumprir pontualmente com seus pagamentos e o FMI se 

comprometeu a não intervir mais no processo de reestruturação da dívida pública externa 

argentina (CERIR, 2006).  

Em termos gerais, o governo argentino mantinha a moratória unilateral de sua dívida 

externa com credores privados desde 2001. Em 2003, houve um aumento de 8,5% na dívida 

externa argentina, chegando ao valor de US$ 145,6 bilhões. Esse aumento esteve vinculado aos 

juros acumulados da dívida em suspensão. As propostas de reestruturação da dívida externa 

apresentadas pelo governo argentino eram anunciadas como tendo as condições sustentáveis 

para o pagamento de juros no médio e longo prazo. A proposta de reestruturação apresentada 

pelo governo argentino em setembro de 2003 previa a troca da dívida externa com o 

refinanciamento de títulos, de modo que alcançaria uma redução de aproximadamente 75% do 

valor nominal de capital dos títulos. A “Proposta de Buenos Aires”, em junho de 2004, 

promoveu alterações à proposta original e reconheceu os juros acumulados desde dezembro de 

2001 (CEPAL, 2004, QUADRO 20). 

A oferta de troca de títulos argentinos obteve início em janeiro de 2005 e terminou em 

março de 2005, alcançando êxito sobre 76,15% da dívida externa em moratória. Com isso, a 

troca foi feita em junho de 2005. O processo de restruturação argentina enfrentou ao menos 

quatro características bastante distintivas de reestruturações que havia acontecido antes: 1) a 

quantidade envolvida era muito maior do que a de outros exemplos; 2) havia uma grande 

quantidade e diversidade de títulos; 3) os títulos estavam sujeitos a diversas legislações 

diferentes; 4) o processo de reestruturação foi realizado pelo governo argentino sem estar no 
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marco de um programa plurianual do FMI. O processo de discussão em torno da reestruturação 

da dívida externa argentina deu-se em um longo período de tempo, desde a suspensão de 

pagamento, em dezembro de 2001, até a realização das trocas, em julho de 2005. Isso significou 

quase 42 meses. Antes disso, a última reestruturação da dívida externa argentina deu-se em 

1993, no marco do Plano Brady (CEPAL, 2005). 

Em 2003, antes de apresentar a proposta de reestruturação da dívida, o governo 

argentino havia acordado um programa trienal com o FMI, que previa metas quantitativas. A 

Argentina se propôs a fazer uma reestruturação que permitisse ao país voltar ao mercado 

internacional de títulos. Desde o início, anunciou que pretendia fazer uma reestruturação que 

associasse a geração de superávits primários ao crescimento econômico sustentável do país e, 

com isso, geração de emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população. Assim, 

durante o período que antecedeu a reestruturação, por diversas vezes, o governo argentino 

responsabilizou e criticou publicamente o FMI, se negando a aceitar as propostas de 

reestruturação e as metas de superávit e de reformas estruturais propostas pelo fundo. Foi nesse 

contexto que os credores, principalmente italianos, criaram associações para pressionar o 

governo argentino pela defesa das condições originais do contrato (CEPAL, 2005). 

O governo argentino anunciou as linhas básicas para o processo de reestruturação em 

junho de 2004, com a “Proposta de Buenos Aires” e iniciou as trocas em janeiro de 2005.  Eram 

três os tipos de títulos oferecidos: 1) Título a par: no valor de US$ 15 bilhões sem desconto de 

capital, com vencimento em 2038 e taxa fixa de juros crescente de 1,33% nos cinco primeiros, 

chegando a 5,25% a partir de 2028; 2) Título desconto: no valor de US$ 18,5 bilhões com 

desconto de capital de 66,3%, vencimento em 2033 e taxa de juros anual de 8,28%; 3) Títulos 

quase a par: no valor de US$ 8,3 bilhões, denominado em pesos, com desconto de capital de 

30,1%, vencimento em 2045 e valor de capital ajustável pela inflação. Os títulos a par e 

desconto tinham opções de serem denominados em pesos, dólares, euros ou yen. Esses títulos 

também realizavam remunerações vinculadas ao crescimento do PIB argentino (CEPAL, 2005). 

As trocas permitiram uma redução da dívida pública argentina em aproximadamente 

US$ 66 bilhões. Também houve uma importante mudança no perfil da dívida, sendo que a 

quantidade de legislação a qual ela estava sujeita diminuiu de oito para quatro. Com a troca, 

aconteceu um aumento na quantidade de títulos em peso, sendo que a composição percentual 

dos títulos por moeda passou a ser: pesos (37%), dólares (27%), euro (14%), yen (12%) e outras 

moedas (10%). A dívida em peso era ajustada pelo Coeficiente de Estabilización de Referencia 

(BCRA, 2005; CERIR, 2006). 
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Quadro 20 – Argentina: Características das propostas de reestruturação da dívida externa 

Oferta de Dubai Proposta de Buenos Aires 

-Oferta de títulos a par, quase a par e 

discount; 

- Não reconhecia os vencimentos de juros 

desde o início do default. 

-Oferta de títulos a par, quase a par e 

discount; 

-Reconhecimento dos juros vencidos 

desde dezembro de 2001; 

-Inclusão de prêmio anual vinculado ao 

desempenho do PIB. 

Fonte: CERIR (2006). 

 

Outras reestruturações que tinham acontecido antes conseguiram um número maior de 

adesão, como exemplo: Rússia (98%), Ucrânia (95%), Paquistão (95%), Equador (97%) e 

Uruguai (93%), porém, dadas as suas condições e formas, a reestruturação da dívida externa 

argentina foi um exemplo de reestruturação sem precedentes. Após a reestruturação, a 

Argentina continuou com dificuldades de acesso aos circuitos financeiros internacionais, no 

entanto tinha conseguido um desconto de aproximadamente 66% do capital da sua dívida 

externa que estava suspensa, além de extensão de prazo e redução das taxas de juros (CERIR, 

2006). 

Após a reestruturação, o FMI continuou criticando as políticas do governo argentino. O 

fundo não aprovava as medidas econômicas de Kirchner e as insatisfações do fundo se 

direcionavam principalmente à expansão de gastos públicos e por não praticar o reajuste de 

tarifas. O fundo que se colocava como gerente do sistema financeiro global contemporâneo 

manifestava insatisfação pelo fato de o processo de reestruturação ter ocorrido sem a sua 

participação direta. Também afirmava que a Argentina era um país que não apresentava 

segurança jurídica. Vale destacar que, na década de 1990, no período dos governos Menem e 

De La Rua, aconteciam diversas manifestações de elogio e apoio do FMI às políticas praticadas. 

Em dezembro de 2005, o governo argentino decidiu utilizar 32% de suas reservas internacionais 

para pagar antecipadamente a sua dívida de US$ 9,8 bilhões com o FMI (BCRA, 2005; CERIR, 

2010). 

Durante a 58º Assembleia Geral das Nações Unidas, Kirchner afirmou que a enorme 

dívida externa que possuía a Argentina com órgãos multilaterais e credores privados foi 

consequência de políticas passadas. Porém, ele responsabiliza também os credores por esse 

quadro, considerando que o encaminhamento para aquela situação não deveria pesar somente 

ao devedor, afirmando que: “Resulta casi una obviedad señalar que cuando una deuda tiene 
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tal magnitud la responsabilidad no es sólo del deudor sino también del acreedor.” 

(KIRCHNER, 2003c). Na ocasião, Kirchner reforçou que o cumprimento da dívida externa 

deve estar associado a elementos relacionados ao desenvolvimento interno sustentável do país. 

Para ele, haveria uma contradição nas restrições impostas por países desenvolvidos aos 

produtos de exportação argentinos, o que dificultaria ainda mais no cumprimento das 

obrigações com a dívida externa, e a OMC estaria mostrando certa incapacidade de solucionar 

os conflitos (KIRCHNER, 2003c). 

Já no ano de 2004, durante o mês de janeiro, em duas ocasiões, Kirchner fez referência 

à dívida externa: a primeira delas foi na Cúpula Extraordinária das Américas, quando saiu em 

defesa da reestruturação da dívida para os países em desenvolvimento. Essa reestruturação 

deveria estar associada com mecanismos de alerta de endividamento e diminuição de barreiras 

para a exportação. Para ele: “Como efecto de lo apuntado muchos países en desarrollo 

compartimos un diagnóstico común: debemos mucho y exportamos poco.” (KIRCHNER, 

2004a).  

Ainda em janeiro de 2004, durante o anúncio de entrega de fundos para construção de 

casas, Kirchner cita a necessidade de se realizar uma reestruturação da dívida que leve a uma 

redução de até 75% de seu valor. Na ocasião, Kirchner faz um forte apelo ao público: 

 

 Los mismos que endeudaron la Patria, a la Nación, son los que dicen que hay que 

pagar más, y hermanas y hermanos pagar más significa pagar con el sudor y la 

espalda del pueblo argentino, no con la espalda de ellos sino con la de los que 

trabajan o no tienen trabajo, que deben ser los que nosotros debemos proteger 

(KIRCHNER, 2004b). 

 

Durante a cerimônia de lançamento do abono social do transporte ferroviário, em 

fevereiro de 2004, Kirchner reforça a necessidade de uma reestruturação que reduza 75% do 

valor da dívida e faz críticas aos economistas que defenderam a política econômica praticada 

nos anos 1990. Para ele, essa política levou a um endividamento de quase 150% do PIB 

argentino, e em valores brutos chegavam a aproximadamente US$ 150 bilhões. Para Kirchner: 

 

Es decir, una deuda que no la tiene ningún país del mundo, que nos endeudaron, que 

refinanciaron, que hicieron el “megacanje”, el “blindaje”. ¿Se acuerdan argentinos? 

Todo lo que estaba pegado en las paredes que era la solución de hoy y el drama de 

mañana. ¿Se acuerdan que aparecían en los jardines, en la Casa Blanca diciendo 

“estamos solucionando todo este tipo de temas” y a los tres, cuatro, cinco meses o al 

año se agudizaba el problema? Yo veo que escriben y dicen: “los argentinos nos 

estamos desprestigiando en el exterior, tenemos que salir y tenemos que pagar a los 

tenedores de bonos de la deuda externa argentina mucho más de lo que propone el 

Gobierno” (KIRCHNER, 2004c). 

 

Kirchner também fez uma crítica às taxas de juros praticadas nos anos 1990. Para ele: 

“Cuando yo voy a comprar a un país y me van a pagar entre el 20 y el 30 por ciento de interés 
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en un año, cuando la tasa internacional es del 1,22 por ciento - es decir que en la Argentina 

ganaba en un año lo que en el mundo se gana en 30”. (KIRCHNER, 2004c). Kirchner, 

reforçando que os juros oferecidos pela Argentina eram exorbitantes, considera que os 

aplicadores de recursos se sujeitaram a um enorme risco, do qual já sabiam existir. Kirchner 

afirma que não haveria perda de prestígio do país em uma reestruturação com redução dos 

valores da dívida. Para ele, o que fez a Argentina perder prestígios foram as políticas 

econômicas dos governos anteriores, como a megacanje, e ter aproximadamente 30% de 

desempregados. 

Durante o encontro da militância, em março de 2004, Kirchner volta a realizar críticas 

a todos os envolvidos no endividamento argentino. Kirchner reforçou a necessidade de uma 

reestruturação que reduza 75% do valor da dívida, afirmando que o cumprimento com as 

condições originais gerariam graves problemas às áreas da educação, produção e trabalho. 

Saindo em defesa de uma renegociação, Kirchner questionou o público sobre: 

 

¿Se imaginan ustedes 170.000 millones de dólares de deuda, 5.000 millones en 

BODEN que vencen el año que viene en dólares y 5.000 más en el 2006? ¡Yo no 

generé esta deuda pero estoy dispuesto a ponerle el pecho con toda nuestra fuerza 

para hacer una negociación justa y digna que nos permita salir! (KIRCHNER, 

2005a). 

 

Kirchner considerava que: 

 

[…] nuestro caso encierra lecciones respecto de las condiciones para una justa 

reestructuración de la deuda de los mercados emergentes. Las crisis recurrentes en 

materia de deuda soberana se han venido produciendo en el mundo antes o después 

de la cesación de pagos. Ponen en claro que es necesario introducir nuevos conceptos 

e instrumentos de lo que dependerá la seguridad y el desarrollo de los mercados 

emergentes, como sostuvimos en el G 20 (KIRCHNER, 2005a). 

 

Durante 151º aniversário da Bolsa de Comércio de Buenos Aires, em julho de 2005, 

Kirchner anunciou que as ações do governo haviam superado a condição de default da dívida. 

Segundo Kirchner, houve uma adesão de 76,15%, que levou a uma redução de US$ 67 bilhões 

da dívida. Assim, a dívida que antes era de 148% do PIB passou a ser de 73% do PIB 

(KIRCHNER, 2005b). Sobre essa negociação, em discurso na cidade de Lincoln, em julho de 

2005, ele afirmou que foi elemento fundamental para a recuperação do produto e emprego no 

país. Além disso, reforçou seu compromisso com a consolidação de superávits primários 

(KIRCHNER, 2005c). Para Kirchner: 

 

Nos paramos y me paré firme en la negociación de la deuda privada externa y cuando 

muchos auguraban que venía la noche y el desastre, pudimos dar el paso adelante y 

ahorrar más de 67.000 millones de dólares por primera vez en la historia argentina, 

donde no ponemos más si no logramos recuperar del esfuerzo, del sudor, del trabajo, 

del sacrificio de todos los argentinos (KIRCHNER, 2005c). 
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Em discurso na cidade de Balcarce, em julho de 2005, Kirchner fez uma crítica à 

conversibilidade que perdurou durante os anos 1990. Segundo ele, a promessa de modernização 

argentina se traduziu em fome e desesperança, além de ter deixado uma dívida privada de 

aproximadamente US$ 100 bilhões. Ele defende que a Argentina deveria pagar o que consegue: 

o equivalente a 25% da dívida. Voltou a criticar aqueles que diziam que o mundo fecharia as 

portas para a Argentina, os “gurus da economia” e os organismos internacionais. Para reforçar 

que as suas ações estavam no caminho certo, ele reforçou o feito de ter conseguido uma redução 

de US$ 67 bilhões na dívida argentina, e que o índice do risco país estava em valores baixos 

comparados ao momento de sua eleição como presidente e início de governo. Ao criticar os ex-

presidentes argentinos e o FMI por endividarem o país, afirmou que a justiça social, a dignidade 

e o crescimento econômico não devem ser negociados. Na ocasião, ele disse que: 

 

Pero esta deuda que fue construida por los que decían que teníamos un modelo 

ejemplar, que nos habíamos integrado al mundo y que empezó a construirse en 1976 

y fue creciendo paulatinamente con intervalos, mejores o peores, pero 

profundizándose en la década del 90, llegamos a esa deuda que prácticamente nos 

ahogaba (KIRCHNER, 2005d). 

 

 

 

 

4.2.2.3 Integração regional financeira no caso argentino 

 

Tabela 12 - Argentina: Recursos adquiridos junto às IFD's entre 2003 e 2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 Milhões de Dólares  

BID 882 532,6 1.033 1.632 2.488,5 

CAF - 150 35 - 580 

FONPLATA 51 22,5 - 52,1 - 

Total de 

Financiamentos IFD’s 
933 705,1 1.068 1.684,1 3.068,5 

Fonte: BID (2019); CAF (2019); FONPLATA (2019). 

  

Entre os anos de 2003 e 2007, as principais IFD’s que forneceram financiamentos para 

a Argentina foram o BID, o CAF e o FONPLATA. Dentre eles, a maior quantidade de recursos 

no período foi adquirida junto ao BID: US$ 6,6 bilhões de um total de quase US$ 7,5 bilhões 

adquiridos junto às IFD’s. Entre os financiamentos junto às IFD’s, destacou-se no ano de 2004 

a aquisição de US$ 500 milhões com o BID para o programa social com enfoque na educação, 

saúde, emprego e transferência de renda, nomeado como Programa Sectorial Social “Argentina 
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Avanza”. A maior quantia adquirida junto ao CAF aconteceu no ano de 2007 com o 

financiamento para a instalação da conexão elétrica entre Rincón Santa Maria e Rodriguez. No 

período do estudo, a Argentina adquiriu ainda US$ 125 milhões junto ao FONPLATA e US$ 

750 milhões junto ao CAF. O ano que a Argentina adquiriu o maior volume de recursos foi em 

2007: US$ 3,7 bilhões (TABELA, 12.  

 

Tabela 13 - Argentina: Relação entre financiamentos junto às IFD's/formação bruta de capital fixo entre 2003 e 

2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 Milhões de Dólares  

Formação Bruta 

de Capital Fixo 
34.097,7 45.836,4 56.233,8 66.446,7 75.515 

 Porcentagem da Formação Bruta de Capital  

Financiamentos 

IFD’s 

2,7 1,5 1,9 2,5 4,1 

Fonte: CEPAL (2019). 

 

Quando comparada a quantidade de financiamentos adquiridos junto às IFD’s com os 

valores de formação bruta de capital fixo da Argentina, entre os anos de 2003 e 2007, é possível 

observar que houve uma variação considerável desse coeficiente em relação aos anos, sendo 

que a média dos cinco anos foi de 2,5%. Um fator importante é que houve um aumento 

constante dos valores de formação bruta de capital fixo ano a ano no período estudado. Em 

2003, esse valor era de aproximadamente US$ 34,1 bilhões e, em 2007, chegou a 

aproximadamente US$ 75,5 bilhões. Em 2007, o resultado desse coeficiente foi o mais alto de 

todo o período, alcançando 4,1% (TABLEA 13).  

 

Quadro 21 - Argentina: Instrumentos de cooperação regional financeira entre 2003 e 2007 

Data Instrumento de Cooperação Países ou grupo 

16 de outubro de 2003 Consenso de Buenos Aires Argentina e Brasil  

16 de março de 2004 Ata de Copacabana Argentina e Brasil  

09 de dezembro de 2004 Declaração de Ayacucho Comunidade Sul-americana de 

Nações 

11 de maio de 2005 Cooperação Sul-Sul Argentina e Venezuela 

09 de dezembro de 2007 Ata de Fundação do Banco do Sul Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela 

Fonte: CERIR (2010); ILL (2019). 
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Entre as iniciativas argentinas no sentido de promover a cooperação regional financeira 

destacam-se aquelas realizadas com o seu maior parceiro comercial, o Brasil. Em outubro de 

2003, ambos os países firmaram o Consenso de Buenos Aires na cidade de Buenos Aires, na 

Argentina, e, em março de 2004, firmaram a Ata de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro, 

no Brasil. O Consenso de Buenos Aires tratou-se de uma carta de compromissos na qual ambos 

os países se comprometiam com o investimento para o crescimento sustentável, o 

desenvolvimento regional e a integração financeira regional para o combate ao capital 

financeiro especulativo. A dívida pública foi tema de destaque no Consenso de Buenos Aires, 

sendo indicada como um instrumento para o desenvolvimento social e econômico. A ata de 

Copacabana previa a criação de instrumentos entre os dois países que viabilizassem o 

crescimento econômico com equidade e previa indicações de reformas para que a arquitetura 

financeira internacional pudesse promover o desenvolvimento sustentável e o crescimento 

econômico. A ata reforçou a necessidade de geração de superávits primários. A Argentina 

também participou da III Cúpula da CSN, junto com Peru, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia 

Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela. Na ocasião, se comprometeu junto 

a esses países com a integração econômica regional latino-americana através da associação 

entre a CAN e o MERCOSUL (ILL, 2003, QUADRO 21). 

No dia 9 de dezembro de 2007, o então Presidente Kirchner realizou o seu último ato 

oficial no governo da Argentina, que foi a assinatura da ata de fundação do Banco do Sul na 

Casa Rosada, em Buenos Aires. Participaram desse ato os presidentes da Bolívia, Brasil, 

Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Essa ata foi resultante de um conjunto de negociações 

que a antecederam e que estiveram pautadas na formulação de uma nova arquitetura financeira 

pelos países da região. A ideia do Banco do Sul nasce na Argentina e vai se desenvolvendo com 

o apoio de líderes de outros países. A ideia do banco foi amplamente apresentada e debatida na 

Cúpula do MERCOSUL em Assunção, em 2002, e esteve associada à possibilidade de criação 

de uma instituição monetária e uma moeda comum regional. A integração latino-americana era 

o principal marco da fundação desse banco. Entre os objetivos da fundação do Banco do Sul 

estavam o de fazer frente a constrangimentos de financiamentos externos e gerar poupança 

doméstica em âmbito regional (CERIR, 2010, QUADRO 21). 

Sem conseguir retomar ao circuito financeiro internacional mesmo após a reestruturação 

de sua dívida externa, a Argentina iniciou a emissão de títulos públicos na forma de Bonos del 

Gobierno Nacional (BODEN). Esses títulos tiveram um credor bastante específico: o governo 

da Venezuela. Essas transações foram apresentadas na época pelos governos dos dois países 

como medidas no sentido de criar um circuito financeiro inter-regional e de desenvolver a 
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“Cooperação Sul-Sul”. Essa medida foi tida pelo governo argentino como uma forma de 

fortalecimento dos mecanismos de cooperação financeira em escala regional e uma opção de 

diversificação de financiamento externo para os países da região. As emissões de títulos para o 

governo da Venezuela foram: 1) 2005: BODEN 2012 no valor de US$ 1.512.197.700,00; 2) 

2006: BODEN 2012, no valor de US$ 2.864.945.400,00; 3) 2007: BODEN 2015, no valor de 

US$ 1.987.621.858,00. A Venezuela emitiu derivativos utilizando os títulos argentinos em 

novembro de 2006 (US$ 1 bilhão), março de 2007 (US$ 1,5 bilhões) e setembro de 2007 (US$ 

1 bilhão). Esses derivativos receberam o nome de Bonos del Sur (CERIR, 2010, QUADRO 22). 

 

Quadro 22 - Argentina: Títulos públicos emitidos para o governo da Venezuela 

ANO TIPO DE TÍTULO VALOR 

2005 BODEN 2012 US$ 1.512.197.700,00 

2006 BODEN 2012 US$ 2.864.945.400,00 

2007 BODEN 2015 US$ 1.987.621.858,00 

Fonte: CERIR (2010). 

Entre os anos de 2003 e 2004, a Argentina obteve iniciativas que se aproximaram de 

tentativas de melhoria na coordenação e troca de informações regionais. Em 2003, houve duas 

reuniões, uma na Argentina e a outra no Uruguai, entre ministros da economia e presidentes de 

banco centrais dos países do MERCOSUL, da Bolívia e do Chile. Nessas reuniões, foram 

realizadas análises de conjuntura econômica regional a partir do contexto internacional e 

discutiu-se a necessidade de conformidade de indicadores e metas econômicas entre os países 

como formas de consolidação da integração regional. Na ocasião, realizou-se convênio de 

cooperação entre os bancos centrais de prevenção e repressão contra atos financeiros ilícitos. A 

comissão de mercado de capitais do MERCOSUL realizou a apresentação do projeto de acordo 

para a harmonização de atividades de compensação e liquidação de operações realizadas em 

mercados de capitais. O objetivo central do acordo era viabilizar a possibilidade de operação 

de títulos públicos regionais nas bolsas de valores dos países que participaram da reunião. Nesse 

mesmo ano, foram realizadas visitas técnicas do BCRA aos bancos centrais do Brasil e do Chile 

para discutir e conhecer aspectos práticos e teóricos desses dois países no que diz respeito às 

metas de inflação (BCRA, 2004). 

Em 2004, foram realizadas mais duas reuniões entre ministros da economia e 

presidentes de banco centrais de países do MERCOSUL e do Chile, Peru e Uruguai. Nessas 

duas reuniões, foi reforçada a necessidade de harmonização de indicadores macroeconômicos 

e estatísticas fiscais dos países. Nas ocasiões, discutiram-se sobre o nível adequado de reservas 
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internacionais, políticas monetárias e regimes de metas de inflação. Ficou acordado que o 

Grupo de Monitoreo Macroeconomico (GMM) realizaria três reuniões nesse ano. As reuniões 

do GMM foram realizadas para se discutir as temáticas apresentadas no Quadro 23. Essas 

reuniões tiveram avanços no debate sobre o estabelecimento de padrões metodológicos para 

indicadores da dívida na região (BCRA, 2005, QUADRO 23).  

Ainda no ano de 2004, o Subgrupo de Trabalho 4 de assuntos financeiros do 

MERCOSUL juntou os presidentes dos bancos centrais dos países do MERCOSUL e do Chile, 

Bolívia, Peru e Venezuela em reuniões periódicas para troca de informações acerca de políticas 

monetárias, regimes cambiais e mercados regionais. No mês de maio desse mesmo ano, a 

Argentina sediou na cidade de Mendoza a reunião de governadores de bancos centrais do 

Centro de Estudios Monetários Latinoamericanos (CEMLA). Em 2004, a comissão de 

mercados de capitais do MERCOSUL estabeleceu trabalhos técnicos com o intuito de 

apresentar as limitações e pensar em avanços para a criação de um mercado regional de capitais. 

Uma das propostas da comissão foi a utilização do quadro de registro e negociações de valores. 

Esse quadro foi desenvolvido pela própria comissão (BCRA, 2005). 

 

Quadro 23 – Argentina: Reuniões do GGM do MERCOSUL em 2004 

Reunião Atividades 

1ª Reunião Relatório com metodologia harmonizada e estatísticas fiscais de 

resultado nominal e primário do setor público nacional, estoque da 

dívida bruta do setor público nacional e consolidado e variação da 

dívida fiscal bruta do setor público consolidado. 

2ª Reunião  Proposta de divulgação do monitoramento de metas fiscais no 

primeiro semestre de 2005. 

3ª Reunião Termo de referência para o projeto de cooperação técnica e 

financeira entre o GMM e a União Europeia (UE) para a promoção 

de assistência técnica de harmonização de estatísticas 

macroeconômicas, desenvolvimento de indicadores fiscais e 

programas de convergência. 

Fonte: BCRA (2005). 

 

Conforme pode ser observado no discurso de Kirchner, foi feita uma referência a uma 

possível dívida odiosa, já que parte do endividamento argentino tinha se dado em período 

ditatorial e no qual o governo não havia sido eleito pela maioria do povo: entre 1976 e 1983. 
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Kirchner também trata sobre a necessidade dos Estados Unidos apoiarem esse processo de 

desenvolvimento da América Latina, assim como fizeram por meio do Plano Marshall na 

Europa, após o fim da Segunda Guerra Mundial (KIRCHNER, 2004a). 

Em 26 de maio de 2006, na comemoração do dia do exército, Kirchner disse que os 

índices macroeconômicos argentinos estavam em sua maioria melhorando e que isso superava 

a situação de crise, que obteve seu ápice em 2001. Na ocasião, afirmou que a renegociação de 

parte da dívida pública externa e o pagamento da dívida junto ao FMI teriam sido importantes 

para melhorar a autonomia das decisões econômicas do país, para possibilitar uma política 

internacional soberana e aumentar os laços de cooperação e integração regional entre os países 

da América Latina. (KIRCHNER, 2006b). 

 

4.2.3 Discussão sobre o caso argentino 

 

Quadro 24 - Indicadores identificados no caso argentino 

EIXOS 
INDICADORES IDENTIFICADOS 

ORTODOXIA NEOESTRUTURALISMO 

Indicadores 

Econômicos 

- Superávit Primário; 

- Superávit em Conta Corrente; 

- Reservas Internacionais; 

- Dívida Pública/PIB; 

- Dívida Externa/Exportações. 

 

- Crescimento do PIB; 

- Saldos positivos de IED. 

Política 

Econômica 
- 

- Suspensão do pagamento da dívida; 

- Responsabilização dos credores sobre a 

dívida; 

- Condições diferentes das originais. 

Institutos 

Internacionais 
- 

- Financiamentos de bancos regionais; 

- Mecanismos de coordenação e de troca de 

informações; 

- Cooperação regional financeira. 

Fonte: Quadro desenvolvido pelo autor a partir da análise de congruência. 

 

Sobre os indicadores econômicos referentes à teoria da ortodoxia econômica, todos os 

indicadores foram identificados no caso argentino. No período entre 2003 e 2007, ocorreram 

superávits primários em todos os anos, sendo que o maior percentual de superávit primário em 

relação ao PIB ocorreu no ano de 2004: 3,4%. A média dos cinco anos foi de 2,6% do PIB. 

Essa situação obteve como uma de suas principais causas a melhora que o país vivenciou em 

sua atividade econômica e que permitiu um aumento na arrecadação de receitas. O governo 

argentino obteve como meta de gestão produzir superávits primários, ainda que tenha realizado 

ampliação das despesas públicas. Em seu discurso, Kirchner obteve alternâncias entre a crítica 
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ao superávit primário e o apontamento da sua importância para a execução da política 

econômica. Diante disso, considera-se o superávit primário como um indicador presente no 

caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25).   

 

Quadro 25 - Indicadores não identificados no caso argentino 

EIXOS 
INDICADORES NÃO IDENTIFICADOS 

ORTODOXIA NEOESTRUTURALISMO 

Indicadores 

Econômicos 
- 

- Controle sobre o capital financeiro. 

Política 

Econômica 

- Fundo de reservas para estabilização; 

- Desestímulos a empréstimos estrangeiros; 

- Emissão de títulos externos em moeda 

local; 

- Redução de títulos internos em moedas 

estrangeiras. 

- Linhas de créditos externas para o 

financiamento de emergência. 

 

Institutos 

Internacionais 

- Inclusão de CAC’s nos títulos; 

- Cumprimento dos termos dos contratos; 

- Exit Consents; 

- Marco institucional de reestruturação 

(SDRM). 

- Participação no processo decisório 

internacional. 

Fonte: Quadro desenvolvido pelo autor a partir da análise de congruência. 

 

O superávit em conta corrente apresentou valores positivos e crescentes, entre 2004 

2007, e em todo o período estudado para o caso argentino. Entre os anos de 2003 e 2007, houve 

um aumento significativo nos preços de produtos de exportação argentinos. Esse fenômeno 

esteve bastante associado ao crescimento econômico da China e da Índia, e consequentemente 

pelo aumento da demanda desses dois países por produtos estrangeiros. Isso levou a sucessivos 

saldos positivos da balança comercial que impactaram positivamente no balanço de conta 

corrente. O valor mais alto de superávit em conta corrente argentino no período estudado foi 

em 2003: US$ 8,1 bilhões. Nessas condições, considera-se o superávit em conta corrente como 

um indicador identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25).  . 

Entre 2003 e 2007, a Argentina apresentou valores crescentes em suas reservas 

internacionais. Em 2003, as reservas internacionais argentinas eram de US$ 13,8 bilhões e, em 

2007, chegou a US$ 45,7 bilhões. O estoque de reservas internacionais argentinas foi elemento 

determinante para o pagamento adiantado que o governo do país realizou ao FMI. Em seu 

discurso, Kirchner considerou as reservas internacionais como estratégicas para uma política 

de redução da dívida pública externa. Assim, considera-se o aumento das reservas 

internacionais como um indicador identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 

25). 
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A relação Dívida Pública/PIB na Argentina diminuiu entre os anos de 2003 e 2007. Em 

2003, a proporção que se tinha desse coeficiente era de 138,2%, já em 2007 essa proporção era 

de 55,7%. A reestruturação da dívida pública externa e o pagamento antecipado ao FMI foram 

dois acontecimentos importantes que impactaram na redução da dívida pública. Outro elemento 

importante para sua explicação foi o crescimento do PIB entre os anos de 2003 e 2007. Desse 

modo, considera-se a redução do coeficiente Dívida Pública/PIB como um indicador 

identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25).  . 

Assim como aconteceu com a relação Dívida pública/PIB, no período entre 2003 e 2007, 

também ocorreu um redução na relação Dívida Externa/Exportações da Argentina. Isso se deu 

muito pelo aumento no valor dos preços dos produtos de exportação, mas também pelos 

resultados alcançados com a reestruturação da dívida pública externa argentina e com o 

pagamento antecipado ao FMI. Em 2003, a relação Dívida Externa/Exportações era de 494% 

e, em 2007, esse coeficiente reduziu para 185%. Nessas circunstâncias, considera-se que o 

indicador de redução do coeficiente Dívida Externa/Exportações foi identificado no caso 

argentino (QUADRO 24; QUADRO 25).  

 Conforme os achados para o caso argentino, entre os anos de 2003 e 2007, e 

considerando que todos os indicadores foram identificados, entendeu-se que o caso apresentou 

correspondência com os indicadores econômicos da teoria da ortodoxia econômica. Desse 

modo, foi possível inferir que há congruência do caso argentino com os indicadores de 

sustentabilidade da dívida. 

Ainda que tenha acontecido um aumento gradativo na quantidade de reservas, a criação 

ou o fortalecimento de qualquer fundo de reservas que pudesse ser utilizado no futuro em caso 

de desestabilização. Em tais circunstâncias, considerou-se que o indicador de fundo de reservas 

para estabilização não foi identificado no caso argentino.  

Foi possível identificar que, a partir do ano de 2005, houve importantes colocações de 

títulos pelo governo da Argentina. O principal demandante desses títulos foi o governo da 

Venezuela. Em seu discurso, Kirchner colocou a questão da dívida externa como um dos 

problemas centrais do país, condenando a realização de empréstimos futuros e anunciando um 

plano de redução do endividamento. Mesmo que o discurso de Kirchner tenha sido no sentido 

de condenar a realização de empréstimos externos, as colocações de títulos que ocorreram a 

partir de 2005 pelo governo argentino permite considerar que não foram identificadas medidas 

organizadas para desestimular a realização de novos empréstimos estrangeiros. Portanto, 

considera-se que esse indicador não foi identificado no caso argentino (QUADRO 24; 

QUADRO 25). 
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No período entre 2003 e 2007, boa parte dos títulos externos emitidos estavam 

denominados em dólar, principalmente os títulos Bonde e Bonar. No ano de 2007, o governo 

argentino chegou a emitir títulos Bonar Arg V, que estavam denominados em pesos argentinos, 

no entanto estes representaram valores bem menores que os em dólar. Nessas condições, 

considera-se que o indicador de emissão de títulos externos em moedas locais não foi 

identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25). 

Por mais que a reestruturação da dívida pública externa argentina, realizada em 2005, 

tenha permitido uma redução no percentual de títulos públicos externos em moedas estrangeiras 

e um aumento no percentual dos títulos denominados em pesos em relação aos títulos que 

estavam em suspensão de pagamento desde dezembro de 2001, houve uma clara tendência do 

governo na emissão de títulos denominados em dólar. Também não foi possível identificar 

ações por parte do governo com o intuito de reduzir os títulos em moeda estrangeira. Assim, 

considera-se que a redução de títulos internos em moeda estrangeira como um indicador não 

identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25).  

Pela análise realizada, não foi possível identificar nenhum dos indicadores de política 

econômica previstos pela teoria da ortodoxia econômica para o caso argentino. Desse modo e 

baseado nos achados dessa pesquisa, considera-se que não houve congruência dos indicadores 

do caso argentino com os pressupostos dos novos arranjos para a dívida pública externa 

(QUADRO 24; QUADRO 25). 

As propostas de reestruturação argentina e o programa de reestruturação, que levou a 

cabo em 2005, não contaram ou previam com a participação do FMI. Nessas propostas, o 

governo argentino não considerou a possibilidade de inclusão de CAC’s nos novos títulos. O 

objetivo principal do governo argentino com a reestruturação foi o de reduzir o valor do capital 

da dívida pública interna suspensa e criar melhores condições de prazos e de juros. Sendo assim, 

considera-se a inclusão de CAC’s nos títulos como um indicador não identificado no caso 

argentino (QUADRO 24; QUADRO 25).  

Em meio a tentativa de acordos, o governo argentino obteve uma relação com o FMI 

bastante tumultuada entre os anos de 2003 e 2007. Em seu discurso, Kirchner costumou 

responsabilizar o fundo pela crise de 2001 e pelo alto endividamento argentino, considerando 

que as recomendações do fundo e demais organismos internacionais não deveriam ser seguidas 

para a reestruturação. A reestruturação da dívida realizada pelo governo argentino não estava 

no programa plurianual do FMI nem contou com o apoio do fundo. Sobre o SDRM 

especificamente, o FMI realizou discussões sobre um marco institucional de reestruturação até 

meados do ano de 2003. A partir de então, o fundo passou a dar foco para outros mecanismos 
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de reestruturação da dívida, como CAC´s, PPME, Termos de Evian e iniciativas para o IADM. 

Assim, considera-se o SDRM como um indicador não identificado no caso argentino 

(QUADRO 24; QUADRO 25). 

Apesar de, em seu discurso, Kirchner ter apontado o pagamento como um caminho para 

a solução do problema da dívida argentina, a dívida pública externa do país que entrou em 

default permaneceu suspensa até 2005, quando a reestruturação realizou a troca de parte dela. 

No entanto, os quase 25% dos títulos que não foram trocados com o processo de reestruturação 

permaneceram com seus pagamentos suspensos no período que se seguiu. A dívida que o 

governo argentino tinha com os IFI’s foi cumprida regularmente, com exceção de um 

pagamento que se negou a fazer ao FMI, em 2003. Naquele instante, o governo argentino alegou 

que o cumprimento da parcela devida ao fundo acarretaria a uma significativa baixa das reservas 

do BCRA. No processo de reestruturação da dívida, executado em 2005, não estava previsto o 

uso do instrumento de exit consents. Com isso, considera-se o cumprimento dos termos do 

contrato ou o exit consents como indicadores não identificados no caso argentino (QUADRO 

24; QUADRO 25). 

Como nenhum dos indicadores de institutos internacionais previstos pela teoria da 

ortodoxia econômica foi identificado pela pesquisa realizada no período entre 2003 e 2007, o 

caso argentino não apresenta congruência com os pressupostos dos mecanismos internacionais 

de reestruturação. 

Entre os anos de 2003 e 2007, o PIB argentino cresceu todos os anos, sendo que a média 

de crescimento desses cinco anos foi de 8,8%. A maior taxa de crescimento nesse período 

aconteceu em 2005 quando chegou a 9,2%. O desempenho econômico argentino esteve 

associado a uma conjunção de fatores que foram marcados pela ampliação da demanda interna, 

do consumo e da formação bruta de capital fixo. O governo realizou aumento nas despesas 

públicas que tiveram impacto, principalmente, no aumento dos valores destinados à seguridade 

social, à infraestrutura e ao salário dos servidores. Esse período de crescimento econômico 

obteve como um dos resultados a ampliação de investimentos, sendo que o crescimento das 

exportações motivou a produção e a atividade interna. Em seu discurso, Kirchner associou o 

crescimento do PIB argentino à melhora da condição de endividamento do país. Para Kirchner, 

o crescimento econômico era um instrumento fundamental para a promoção de políticas de 

combate à pobreza e à redução do endividamento. Diante disso, considera-se o crescimento do 

PIB como um indicador identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25).  

O capital financeiro apresentou saldos negativos em todos os anos que compreenderam 

o estudo, com exceção de 2006. Em seu discurso, Kirchner chegou a anunciar que os 
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mecanismos de controle inflacionário utilizados pelos governos argentinos durante a década de 

1990 teriam criado uma lógica na qual os títulos públicos externos eram usados para finalidades 

especulativas. O fato de não ter sido identificada uma tendência em relação às variações do 

capital financeiro que levasse à redução contínua dele, no período estudado, considera-se esse 

indicador como não identificado no caso argentino.  Os saldos de IED, no período estudado, 

foram positivos, ocorrendo um aumento gradativo entre os anos de 2003 e 2007. O saldo de 

IED que, em 2003, era de US$ 878 milhões chegou a quase US$ 5 bilhões, em 2007. Nessas 

condições, considera-se o crescimento do IED como um indicador identificado no caso 

argentino (QUADRO 24; QUADRO 25). 

Considerando que houve crescimento do PIB argentino e dos saldos de IED, em todo o 

período estudado para o caso argentino, mas que os saldos de capital financeiro que antes eram 

negativos foram se tornando positivos nesses anos e que também não apresentaram uma 

tendência que permita afirmar o que houve, constatou-se que os indicadores econômicos 

argentinos entre os anos de 2003 e 2007 apresentam congruência parcial com os pressupostos 

de desenvolvimento estrutural. 

Durante todo o período do estudo, a dívida pública externa argentina, que ficou em 

situação de default após a crise de 2001, permaneceu suspensa. A exceção foram as parcelas da 

dívida reestruturada em 2005 e que passaram a condições normais de pagamento. Os 

aproximados 25% da dívida pública externa argentina, que não foi reestruturada, permaneceu 

suspensa. Isso permite considerar uma decisão do governo argentino na época pela manutenção 

da suspensão do pagamento da dívida. Já a dívida com IFI’s foi paga, com exceção de um 

vencimento no valor de US$ 2,9 bilhões com o FMI em setembro de 2003. Como justificativa, 

o governo argentino alegou que aqueles valores comprometeriam um quarto das reservas 

internacionais do BCRA. Diante disso, considera-se que a suspensão do pagamento da dívida 

foi um indicador identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25). 

 Ainda que em 2003, durante a Reunião do BM e FMI em Dubai, o governo argentino 

tenha realizado um acordo com o FMI que disponibilizou ao país US$ 12,5 bilhões que 

poderiam ser usados no período de três anos como forma de auxílio para o refinanciamento, 

não houve uma política organizada e permanente de linhas de crédito externos destinados ao 

financiamento de emergência para a Argentina no período estudado. Cabe destacar que, em 

setembro de 2004, a Argentina suspendeu esse acordo com o FMI. Assim, considera-se a 

criação de linhas de crédito externas para o financiamento de emergência como um indicador 

não identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25). 
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Durante todo o processo de negociação da dívida pública externa, o governo argentino 

apresentou propostas de reestruturação que colocavam os credores em condição de 

corresponsabilidade pela falta de condições do governo cumprir suas obrigações. Kirchner 

chegou a citar em seu discurso a tese da responsabilização dos credores como justificativa para 

a reestruturação da dívida. Kirchner afirmou em seu discurso que os credores também eram 

responsáveis pela situação de endividamento argentino e que, portanto, deveriam arcar junto 

com o governo para que houvesse uma solução para aquela situação. Dessa forma, considera-

se a responsabilidade de credores sobre a dívida como um indicador identificado no caso 

argentino (QUADRO 24; QUADRO 25). 

Ambas as propostas oficiais de reestruturação da dívida apresentadas pelo governo 

argentino, tanto a “Oferta de Dubai” como a “Proposta de Buenos Aires”, previam a redução 

dos valores de capital dos títulos que estavam em suspensão de pagamento desde o default de 

dezembro de 2001, o que implicaria na redução dos valores totais da dívida pública externa 

argentina. A reestruturação executada em 2005 conseguiu reduzir tanto o número de legislações 

as quais os títulos estavam sujeitos como também aumentou percentualmente a quantidade de 

títulos denominados em peso. Além disso, a reestruturação foi capaz de estender os prazos de 

pagamento e reduzir os juros a serem pagos. Com isso, considera-se as condições diferentes das 

originais como um indicador identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25). 

Na pesquisa realizada, de todos os indicadores de política econômica referentes à teoria 

neoestruturalista, somente o indicador de linhas de créditos externos para o financiamento de 

emergência não foi encontrado. Tanto a suspenção do pagamento da dívida como a 

responsabilização dos credores sobre a dívida e também as condições diferentes das originais 

surgiram como indicadores presentes no caso argentino. Diante disso, inferiu-se que os 

indicadores do caso argentino foram congruentes com os novos termos para a dívida pública 

externa. 

Entre os anos de 2003 e 2007, a Argentina adquiriu recursos para o financiamento de 

projetos no país, principalmente, junto a três bancos com atuação regional: BID, CAF e 

FONPLATA. O banco com o qual o país mais conseguiu recursos foi o BID, totalizando US$ 

6,6 bilhões nesses cinco anos. O percentual desse tipo de financiamento, em comparação aos 

valores de formação bruta de capital fixo nesse período, obteve a média de 2,5%, sendo que o 

maior percentual ocorreu em 2007, quando chegou a 4,1%. Um elemento importante que vale 

destacar foi que a formação bruta de capital fixo quase dobrou entre 2003 e 2007. Com isso, 

considera-se o financiamento de bancos regionais como um indicador identificado no caso 

argentino (QUADRO 24; QUADRO 25).  
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Ainda que no discurso de Kirchner tenha surgido a defesa de que os EUA apoiassem 

um projeto de desenvolvimento para os países da América Latina, assim como fez com a Europa 

após a Segunda Guerra Mundial, não foi identificado nenhum elemento que permite afirmar 

que houve uma melhora na participação argentina no processo decisório financeiro 

internacional. Sendo assim, considera-se a participação no processo decisório internacional 

como um indicador não identificado no caso argentino (QUADRO 24; QUADRO 25). 

No período estudado, o governo argentino realizou reuniões e visitas técnicas a outros 

países da América Latina. As discussões realizadas davam-se, principalmente, no sentido de 

harmonizar metodologias e indicadores econômicos entre os países da região. Essas reuniões 

também se caracterizaram como uma troca de informações sobre políticas cambiais e 

monetárias. Ainda que não tenha ocorrido a instituição de um mecanismo de coordenação, 

houve uma iniciativa nesse sentido ao tentar estabelecer indicadores econômicos para toda a 

região. Também a troca de informações entre Argentina e países da América Latina foi um 

marco do governo no período estudado. Dessa forma, considera-se os mecanismos de 

coordenação e troca de informações como um indicador identificado no caso argentino 

(QUADRO 24; QUADRO 25). 

 Entre os anos de 2003 e 2007, existiram um conjunto de inciativas com o intuito de 

promover a cooperação regional financeira nas quais a Argentina esteve envolvida. Nesse 

sentido, um importante parceiro do país foi o Brasil. Juntos os países realizaram ações que 

tinham como objetivo a defesa do crescimento econômico e o uso da dívida para fins de 

desenvolvimento. A Argentina exerceu uma importante liderança na criação do Banco do Sul, 

cuja ata de fundação foi assinada na cidade de Buenos Aires (QUADRO 24; QUADRO 25).  

O país também esteve envolvido em uma iniciativa que foi denominada por Kirchner 

como Cooperação Sul-Sul. Essa ação baseou-se em uma parceria financeira entre os governos 

da Argentina e da Venezuela, que no período de 5 anos resultou na emissão de em um total de 

US$ 6,4 bilhões de títulos públicos externos argentinos destinados ao governo venezuelano. 

Em seu discurso, Kirchner afirmou que a dívida externa argentina, assim como toda a dívida 

externa da América Latina, teria sido fruto de ditaduras apoiadas pelos EUA, o que as tornariam 

dívidas odiosas. Kirchner também considerou que a reestruturação e o pagamento ao FMI 

realizados pelo governo argentino teria colaborado para uma importante melhoria na 

cooperação e integração regional com os países da América Latina. Diante desses fatos, 

considera-se a cooperação regional financeira como um indicador identificado no caso 

argentino (QUADRO 24; QUADRO 25). 
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Ainda que o indicador de participação no processo decisório internacional não tenha 

sido encontrado com esta pesquisa, os outros três indicadores se mostrarem presentes a partir 

das investigações realizadas: financiamento de bancos regionais, mecanismos de coordenação 

e troca de informações, cooperação regional financeira. Diante desses achados, entende-se que 

os indicadores identificados no caso argentino são congruentes com os pressupostos para a 

integração regional financeira.   

Pelo fato de a categoria analítica da sustentabilidade da dívida ter sido congruente e pelo 

fato de as categorias analíticas dos mecanismos internacionais de reestruturação e dos novos 

arranjos para a dívida externa não terem sido parcialmente congruentes, reputa-se que o caso 

argentino é parcialmente congruente com a teoria da ortodoxia econômica, limitando-se essa 

congruência apenas aos indicadores econômicos. Pelo fato de as categorias analíticas dos novos 

termos para a dívida pública externa e de integração regional financeira terem sido congruentes 

e a categoria analítica de desenvolvimento estrutural ter sido parcialmente congruente, 

entendeu-se que o caso argentino é congruente com a teoria do neoestruturalismo. 

 

4.3 ESTUDO DE CASO DA AGENDA DA DÍVIDA EXTERNA DO EQUADOR: 

2007 – 2011 

  

No ano de 1997, a economia equatoriana passou por um importante crescimento 

acompanhado de melhora em seus indicadores. Nesse contexto, o governo equatoriano praticou 

uma política de privatizações. No ano seguinte, a economia equatoriana começa a apresentar 

sinais de estagnação, fazendo com que o desemprego e a inflação aumentem. Com a queda no 

preço do petróleo e os efeitos do el niño sobre a produção agrícola, o governo equatoriano 

acabou tendo dificuldades em adquirir empréstimos externos. A situação econômica se 

deteriorava e os juros pagos pelo governo correspondiam a 25% das despesas primárias. O 

governo optou, então, por uma política de ajuste baseada em austeridade fiscal e em um regime 

de bandas cambiais. Com isso, o Equador viu suas reservas internacionais reduzirem e sua 

dívida externa aumentar substancialmente. 

Em 1999, o Equador vivencia uma das piores crises econômicas de sua história. Com 

uma redução de seu PIB de quase 7,5%, todos os seus principais indicadores econômicos se 

deterioraram e o déficit público aumentou consideravelmente. Diante de uma forte redução de 

suas reservas internacionais, o governo equatoriano suspende o pagamento de sua dívida 
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externa e recorre a apoio financeiro de países estrangeiros e organismos internacionais. O 

congelamento da poupança e a incerteza em relação ao futuro do país fez com que o sucre 

sofresse uma forte desvalorização e se desenvolvesse um mercado informal de dólar no país. 

Os títulos externos e os títulos internos denominados em dólar encontravam-se em suspensão 

de pagamento e o governo equatoriano vai viabilizando uma reestruturação de sua dívida 

externa. Diante disso, no ano de 2000, o governo equatoriano decide empreender um conjunto 

de reformas estruturais, dentre as quais incluía a dolarização da economia. A agenda de 

reformas obteve como marco a LTEE, aprovada no dia 13 de março de 2000. Nos anos que se 

seguiram, a economia do Equador alternou entre sinais de recuperação e demonstrações de 

fragilidade, o que colaborou para o aprofundamento de uma crise política no país. 

Nos anos seguintes ao ápice da crise econômica equatoriana de 1999, o país passou por 

um período político bastante tumultuado. Ocuparam a Presidência da República do Equador 

quatro presidentes diferentes entre 1999 e 2005. Dentre eles, dois vice-presidentes. O período 

foi marcado por denúncias de caso de corrupção, renúncia e deposição. Foi nesse contexto de 

turbulências políticas e econômicas que começa a despontar como liderança política o 

economista Rafael Correa Delgado. Rafael Correa havia sido pesquisador e professor 

universitário no Equador, na Bélgica e nos EUA. Além disso, havia exercido o papel de 

executivo de diversas organizações, dentre as quais o Centro de Desarrollo Industrial del 

Ecuador (CDIE) e o próprio BID. Em abril de 2005, Rafael Correa se torna Ministro de 

Economia e Finanças do Equador no governo de Alfredo Palacio. No entanto, renuncia ao cargo 

em agosto de 2005 e passa a fazer forte oposição ao governo e a criticar as políticas de natureza 

neoliberais praticadas pelo país. Em 2006, Correa passa a presidir a aliança de esquerda Patria 

Altiva i Soberana (PAIS) e candidata-se a Presidente da República com as bandeiras da 

revolução cidadã e do socialismo do século XXI.  

O plano de governo da aliança PAIS 2007 – 2011, apresentado durante as eleições de 

2006, constituiu-se enquanto programa de governo de Rafael Correa. Nesse programa, a 

questão da dívida externa obteve um destaque fundamental. O plano criticava o processo de 

sucretização pelo qual passou a dívida externa privada equatoriana, o endividamento público, 

os acordos com o FMI e a dolarização da economia. O plano também previa a auditoria das 

medidas econômicas tomadas em governos anteriores e a instauração de uma Comissão 

Nacional de Auditoria da Dívida Externa (CNADE) para realização de uma auditoria integral 

da dívida externa equatoriana (PAIS, 2006). 

Comprometendo-se com o desenvolvimento do Equador, o plano previa uma política 

soberana de dívida externa. Nessa política, havia uma proposta de estratégia de endividamento, 
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baseada no princípio de que o pagamento da dívida externa não deveria nunca ameaçar 

desenvolvimento humano e o meio ambiente (PAIS, 2006). 

O programa de governo de Rafael Correa se opunha a interferências de países credores 

e organismos internacionais na política econômica local. Um ponto importante do plano foi 

acrescentar a sociedade civil enquanto agente ativo da política de dívida externa, entendendo 

que esta é diretamente afetada. O programa advogou, ainda, pelo estabelecimento de cláusulas 

vinculadas ao comércio exterior, a proteção contra processos especulativos, moratórias ou 

suspensões do serviço da dívida sempre que a dívida fosse considerada corrupta, odiosa ou 

incobrável. Também reivindicava pela dívida histórica e ecológica àqueles que considerava 

como seus responsáveis (PAIS, 2006). 

  

4.3.1 Correspondências do caso equatoriano com a ortodoxia econômica 

 

Nesta seção, serão apresentados os achados de indicadores do período entre 2007 e 2011 

do caso equatoriano que correspondem com as premissas teóricas da ortodoxia econômica. Para 

tanto, esta seção divide-se em outras três subseções, que correspondem, respectivamente, aos 

eixos de indicadores macroeconômicos, política econômica e institutos internacionais.  

Na subseção 4.3.1.1 Sustentabilidade da dívida externa no caso equatoriano, são 

apresentados os indicadores macroeconômicos correspondentes à teoria da ortodoxia 

econômica para o caso equatoriano, dentre os quais o resultado primário, o resultado em conta 

corrente, o estoque de reservas internacionais e o coeficiente entre a dívida externa e as 

exportações. As fontes que serviram como base para as informações desta subseção foram a 

CEPAL, o Banco Mundial e os fragmentos do discurso do então Presidente Rafael Correa. 

 Na subseção 4.3.1.2 Novos arranjos para a dívida pública externa no caso equatoriano, 

são apresentadas as principais medidas do governo equatoriano para a governança da dívida 

pública externa no período estudado. Ou seja, retrata a política econômica praticada em relação 

à dívida pública externa, conforme os pressupostos teóricos da ortodoxia econômica. As fontes 

que serviram como base para as informações desta subseção foram o FMI, a CEPI e os 

fragmentos do discurso do então Presidente Rafael Correa. 

Na terceira subseção denominada como 4.3.1.3 Mecanismos internacionais de 

reestruturação no caso equatoriano, têm-se os institutos internacionais que viabilizam um 

processo de reestruturação da dívida externa, conforme preceitos da ortodoxia econômica. 

Entende-se como institutos internacionais as medidas estabelecidas junto a organismos 

internacionais ou outros com agentes externos que buscam instituir marcos para a questão da 
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dívida externa dos países da América Latina.  Para tanto, buscou-se identificar, no período 

estudado, se foram praticados no caso equatoriano a inclusão de CAC’s aos títulos públicos, a 

prática do exit consents e se houve avanços sobre um marco institucional de reestruturação da 

dívida junto ao FMI. As fontes que serviram como base para as informações dessa subseção 

foram a CEPI, o FMI e os fragmentos do discurso do então Presidente Rafael Correa. 

 

4.3.1.1 Sustentabilidade da dívida no caso equatoriano 

 

Tabela 14 – Equador: Indicadores de sustentabilidade da dívida entre 2007 e 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

 Porcentagem do PIB  

Superávit Primário 4 1,9 -3,6 -0,9 -0,2 

Dívida Públicaᵃ 30,2 25 19,6 22,8 22,2 

 Milhões de Dólares  

Superávit em Conta Corrente 1690 1738 204 -1625 -242 

Reservas Internacionais 3521 4473 3792 2622 2958 

 Porcentagem das Exportações  

Dívida Externa  117,3 86,8 93,8 76,7 65,9 

Fonte: CEPAL (2011; 2013) 

ͣ Setor público não financeiro 

 

Apesar de ter praticado um superávit primário de 4% do PIB, em 2007, o Equador vai 

sofrendo baixas até iniciar uma sucessão de déficits primários a partir de 2009, ano que, 

inclusive, obteve sua maior proporção de déficit dentro do período analisado: -3,6% do PIB. 

No ano de 2007, houve uma redução da proporção de superávit primário em relação ao PIB, 

quando comparado ao ano anterior, em 2006, quando havia sido de 5,4%. Mesmo assim, a 

proporção de 4% do PIB foi considerada sólida. Nesse ano, houve uma expansão das despesas 

públicas comparado ao ano anterior, sendo que parte dessas despesas destinaram-se a 

investimentos. Outro fator importante do ano de 2007 foi o aumento da arrecadação de diversas 

fontes de receitas públicas importantes, oriundas do superávit operacional das empresas 

públicas, IVA, imposto de renda e contribuições da seguridade social (CEPAL, 2008). No ano 

de 2008, houve uma queda da proporção do superávit primário em relação ao PIB pela metade: 

1,9%. Nesse ano, houve o aumento do preço do petróleo bruto no mercado internacional e isso 

permitiu uma melhora no ingresso de receitas públicas, refletindo-se também na expansão das 



228 

 

despesas públicas tanto na forma de investimentos como de gastos correntes (CEPAL, 2009b; 

GRÁFICO 17).  

Em 2009, o Equador obteve um déficit primário de 3,6% do PIB nas contas do seu setor 

público não financeiro (SPNF). Nesse ano, o país obteve déficits gêmeos pela primeira vez 

naquela década, já que também obteve déficit em sua conta corrente. Não houve expansão 

significativa nas despesas públicas, mas as receitas públicas totais reduziram (CEPAL, 2010). 

No ano de 2010, houve uma melhora no nível de déficit primário em relação ao ano 

anterior, ainda que os resultados negativos permanecessem. O aumento no preço do petróleo e 

uma melhora na arrecadação tributária permitiram uma melhora no ingresso de receitas 

públicas, que permitiu que o déficit primário em relação ao PIB ficasse em 0,9%. Nesse ano, 

também houve certa redução de despesas correntes e de capital (CEPAL, 2011). Já no ano de 

2011, o déficit primário em relação ao PIB reduziu ainda mais chegando a ser quase nulo: 0,2%. 

Nesse ano, os ingressos públicos superaram a expansão das despesas públicas. Contribui para 

isso, principalmente, o aumento de receitas oriundas do petróleo, do imposto de renda, da 

contribuição da seguridade social e do imposto de consumos especiais (CEPAL, 2012; 

GRÁFICO 17).   

 

Gráfico 17 - Equador: Superávit Primário entre 2007 e 2011 

 

Fonte: CEPAL (2011; 2013). 

  

Entre 2007 e 2008, o Equador obteve aumento em seu superávit em conta corrente e nas 

suas reservas internacionais. Essa tendência se alterou entre 2008 e 2010, quando esses dois 

indicadores econômicos passaram a reduzir e somente apresentaram melhora entre os anos de 
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2010 e 2011. Em 2007, o Equador obteve um superávit em conta corrente um pouco inferior ao 

de 2006: US$ 1,7 bilhões. O Equador, que é um país que tem como origem importante de suas 

divisas internacionais os recursos enviados na forma de remessas de imigrantes da Espanha e 

dos Estados Unidos, viu essa fonte de recursos se desacelerar diante da crise financeira 

internacional que se iniciava e atingia esses dois países. As reservas internacionais em 2007 era 

de US$ 3,5 bilhões (CEPAL, 2008; GRÁFICO 18).  

Em 2008, houve um aumento de 35,1% nas importações estimuladas pelo consumo e 

pelo aumento dos preços internacionais de diversos produtos. Em um contexto de valorização 

do dólar em relação à moeda de parceiros comerciais latino-americanos, o governo equatoriano 

tomou algumas medidas restritivas às importações, como a Resolução 467 do Conselho de 

Comércio Exterior e Investimentos. A continuidade da crise financeira internacional fez com 

que diminuísse as remessas de emigrantes dos EUA, da Espanha e da Itália. Porém, houve uma 

melhora no preço do petróleo no terceiro trimestre e as exportações equatorianas aumentaram 

em 29,3% em relação ao ano anterior. Em 2008, o superávit em conta corrente foi de US$ 1,7 

bilhões e as reservas internacionais chegaram a US$ 4,5 bilhões (CEPAL, 2009b). 

No ano de 2009, houve uma grande contração do resultado em conta corrente. Por ter 

sua economia dolarizada, o que impede a realização de política cambial para fazer frente a 

desequilíbrios comerciais, o Equador passa a praticar políticas tarifárias com o objetivo de 

restringir as importações. Houve uma contração de 5,9% das exportações do país. As 

exportações de petróleo sofreram com a redução de preço e volume e outros setores tradicionais 

de exportação, como cacau, banana e frutos do mar tiveram aumentos. Em contrapartida, as 

importações sofreram uma redução de 19,2% nesse ano. O superávit em conta corrente foi de 

US$ 204 bilhões e as reservas internacionais diminuíram para US$ 3,8 bilhões (CEPAL, 2010; 

GRÁFICO 18).  

Em 2010, o Equador obteve seu primeiro déficit em conta corrente desde 2004: US$ 1,6 

bilhões. Na ocasião, as importações obtiveram um aumento de 16,3% em relação ao ano 

anterior, fazendo com que o aumento das exportações de bens não fosse suficiente para superar 

o déficit na balança comercial. Esse aumento se explica pelo aumento nos preços de bens de 

consumo, matérias-primas e bens de capital de importação. Esse foi o primeiro déficit na 

balança comercial equatoriana desde 2004. Diante do alto índice de desemprego na Espanha e 

no setor da construção civil dos Estados Unidos, as remessas diminuíram ao ponto de 

representar apenas um quinto do que havia sido em 2009. Uma forma de financiamento do 

déficit em conta corrente deu-se com o uso de reservas internacionais; que diminuíram e 

chegaram a US$ 2,6 bilhões (CEPAL, 2011; GRÁFICO 18). 
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Em 2011, o Equador reduziu significativamente o seu déficit em conta corrente e 

melhorou o seu estoque de reservas internacionais. Na ocasião, o déficit em conta corrente foi 

de US$ 242 bilhõese as reservas internacionais chegaram a US$ 2,9 bilhões. O valor das 

exportações de bens e serviços passaram por um acréscimo: 8,2%. Após o pouco crescimento 

em 2009 e 2010 e influenciadas pela alta no preço do petróleo, as exportações chegaram a 

patamares semelhantes ao período anterior ao da crise de 2008. Também cresceram em valor 

(14,5%) e volume (20%) as exportações de outros produtos de exportação que não o petróleo. 

Em contrapartida, as importações cresceram em um ritmo menor. Mesmo assim, pelo segundo 

ano consecutivo, houve déficit na balança comercial e a balança de rendas obteve déficits 

influenciada pelo pagamento de juros (CEPAL, 2012; GRÁFICO 18).  

 

Gráfico 18 - Equador: Superávit em Conta Corrente e Reservas Internacionais entre 2007 e 2011 

 

Fonte: CEPAL (2011; 2013) 

  

Entre os anos de 2007 e 2011, houve uma queda na proporção de sua dívida pública em 

relação ao PIB. No mesmo período, também foi reduzida a proporção de sua dívida pública 

externa em relação ao PIB. No ano de 2007, houve uma redução da dívida pública em relação 

ao PIB mesmo em um contexto de expansão das despesas e dos investimentos públicos. Em 

2007, foi eliminado um título da dívida pública interna de vencimento em muito curto prazo, 

que recebia o nome de Certificados de Tesouraria (CETES). Em contrapartida, o governo emitiu 

títulos de maior prazo de vencimento. Nesse ano, a dívida pública do Equador correspondeu a 

30,2% do PIB, sendo que a dívida pública externa do governo central era de 18,3% do PIB 

(CEPAL, 2008). Em um contexto de redução da dívida pública total e de aumento do PIB, a 
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proporção da dívida pública equatoriana foi de 25% do PIB, sendo que a dívida pública externa 

do governo central diminuiu para 18,3% do PIB (CEPAL, 2009b). Em 2009, a dívida pública 

do Equador representou 19,6% do PIB e a dívida pública externa foi para 14,1% do PIB 

(CEPAL, 2013; GRÁFICO 19).   

No ano de 2010, aumentou a proporção da dívida pública equatoriana para 22,8% do 

PIB, sendo que a dívida pública externa ficou em 14,7% do PIB. Nesse ano, aconteceu a compra 

de 1 bilhão de títulos do governo equatoriano pelo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). Essa operação e outras operações como essa fizeram com que a dívida pública interna 

aumentasse de 5,5% do PIB para 8% do PIB. No ano de 2011, diante da aquisição de créditos 

junto a organismos internacionais, houve um aumento na proporção da dívida externa pública 

em relação ao PIB: 15,3%. Já a dívida interna pública passou por uma redução e ficou em 6,9% 

do PIB. A dívida pública equatoriana representou 22.2% do PIB em 2011 (GRÁFICO, 19). 

 

Gráfico 19 - Equador: Dívida pública total, interna e externa entre 2007 e 2011 

 

Fonte: CEPAL (2011; 2013). 

 

As exportações do Equador aumentaram entre 2007 e 2008, sofrendo uma queda entre 

2008 e 2009 e voltando a crescer entre 2009 e 2011. O valor total da dívida externa reduziu 

entre 2007 e 2009, passando por um crescimento entre 2009 e 2011. Mesmo assim, nesse 

período, houve uma queda na proporção da dívida externa em relação às exportações. Em 2007, 

uma boa parcela da dívida externa equatoriana, aproximadamente 45%, era com o BID e a 

Corporación Andina de Fomento (CAF) e aproximadamente 40% era em títulos. Desses títulos, 

93% eram títulos globais 2012, 2015 e 2030 (CEPAL, 2008). Naquele ano, a proporção da 

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011

P
o

rc
en

ta
ge

m
 d

o
 P

IB

Dívida Pública Interna Externa



232 

 

dívida externa equatoriana em relação às suas exportações foi de 130% (BANCO MUNDIAL, 

2019; TABELA 15).  

Em 2008, houve uma redução de quase US$ 1 bilhão na dívida externa e um aumento 

de quase de US$ 5 bilhões das exportações (CEPAL, 2009b). Nesse ano, a proporção da dívida 

externa em relação às exportações reduziu em 40 pontos percentuais se comparado ao ano 

anterior e foi para 90% (BANCO MUNDIAL, 2019). Em 2009, ocorreu um déficit primário do 

governo equatoriano. Com isso, o governo decide financiar parte desse déficit com recursos 

externos. Para tanto, realiza uma venda antecipada de petróleo para a PetroChina, efetiva 

empréstimos junto a organismos internacionais e Direitos Especiais de Saques (DES). O 

Equador adquiriu um empréstimo de US$ 480 milhões junto ao Fondo Latinoamericano de 

Reservas (CEPAL, 2010). Houve, nesse ano, uma redução tanto das exportações como da 

dívida externa, de modo que a proporção da dívida externa em relação à exportação reduziu a 

85%.  

 

Tabela 15 - Equador: Relação dívida externa/exportações entre 2007 e 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

    Milhões de Dólares  

Exportações  16288 21100 15786  19402 24672 

Dívida Externa 21110 19024 13368  15378  16169  

   Porcentagem das Exportações  

Dívida Externa  130 90 85 79 66 

Fonte: Banco Mundial (2019). 

 

Os problemas financeiros, devido aos déficits públicos, se estenderam para o início de 

2010. Assim, o Equador adquire um empréstimo de US$ 1.755.000.000,00 junto a Corporación 

Andina de Fomento (CAF) e ao Banco de Desenvolvimento da China (BDC), influenciando 

diretamente no aumento do valor total da dívida externa equatoriana (CEPAL, 2011). Porém, 

as exportações equatorianas aumentaram em quase US$ 4 bilhões de dólares, o que permitiu 

que a proporção da dívida externa com as exportações reduzisse a 79% (BANCO MUNDIAL, 

2019). Ainda influenciada pelos empréstimos junto ao CAF e ao BDC, no ano de 2011, o total 

da dívida externa equatoriana manteve a tendência de crescimento. No entanto, as exportações 

vieram a aumentar novamente em relação ao ano anterior, sendo que seu crescimento foi de 

US$ 5 bilhões (CEPAL, 2011). Com isso, a proporção da dívida externa em relação às 

exportações reduziu para 66% (BANCO MUNDIAL, 2019; TABELA 15). 
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Gráfico 20 - Equador: Exportações e Dívida Externa entre 2007 e 2011 

 

Fonte: Banco Mundial (2019). 

 

Gráfico 21 - Equador: Relação Dívida Externa/ Exportações entre 2007 e 2011 

 

Fonte: Banco de Dados: Indicadores de Desenvolvimento - Banco Mundial (2019). 

  

Para Correa, a sustentabilidade do serviço da dívida tem sido considerada sob a 

perspectiva exclusivamente financeira. Essa perspectiva teria enfoque em fluxos financeiros 

futuros, sem pensar, por exemplo, nos impactos que isso pode causar no bem estar da 

população. Correa considerou que os critérios de sustentabilidade da dívida devem levar em 

conta implicações de bem-estar, como, por exemplo: “[...] el servicio de deuda que permita a 

los países endeudados alcanzar las Metas del Milenio.” (CORREA, 2007a). 
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Em seu discurso, Correa criticou a prudência fiscal praticada pelos governos anteriores, 

já que segundo ele essas serviram para: “[...] canalizar la mayor cantidad de recursos públicos 

hacia el pago de la deuda externa [...]”  (CORREA, 2008a). Correa criticou a Ley de 

Transparencia Fiscal, com destaque para as limitações de investimentos que essa lei impôs. 

Destacou que tal lei não impôs limite ao pagamento do serviço da dívida e afirmou que: 

 

En el pasado, los “mandatarios” neoliberales, en realidad se mandaban a traer las 

recetas desde Washington, con ese famoso Consenso de Washington que tenía más de 

Washington que de Consenso, recetas llenas de inconsistencias, pero, eso sí, muy 

funcionales al ejercicio de la corrupción, consagradas sólo a servir a los intereses de 

la Deuda y, desde luego, a propiciar el baratillo de nuestros bienes públicos en la 

forzosa “subasta” de la privatización universal (CORREA, 2009b). 

 

4.3.1.2 Novos arranjos para a dívida pública externa no caso equatoriano 

 

O governo equatoriano alternou entre um discurso contrário ao pagamento da dívida 

externa e entre o seu cumprimento. Em 2007, o governo equatoriano fez declarações de que a 

dívida externa do país era ilegítima e colocava em questionamento o pagamento da mesma. 

Ainda assim, o governo equatoriano efetivou o pagamento antecipado de sua dívida com o FMI. 

Essa dívida com o fundo, que correspondia a US$ 22,6 milhões no início de 2007, obteve sua 

última parcela no valor de US$ 11,4 milhões paga no dia 17 de abril de 2007. Esse feito esteve 

associado também à expulsão do brasileiro Eduardo Somensatto do país. Somensatto, que era 

representante do BM no Equador, foi acusado de praticar chantagem na tentativa de ofertar 

novos empréstimos externos ao governo equatoriano. Essa medida, somada a ameaças de 

expulsões de representantes do FMI do país, fez com que os títulos equatorianos sofressem 

diversas variações e que aumentasse o risco país. Isso gerou dificuldades para o país obter 

financiamentos externos (CEPI, 2009). 

Correa deu uma grande ênfase na dívida externa equatoriana em seu discurso de posse. 

Em linhas gerais, destacou que um dos propósitos de seu governo seria evitar ao máximo que 

fossem realizados novos empréstimos externos. Para Correa, foi criada uma cultura de 

endividamento externo que precisava ser superada, já que levou a um alto custo para o país. 

Nesse sentido, Correa afirmou que: 

 

Con la nueva política de endeudamiento el país deberá utilizar tanto ahorro interno 

cuanto sea posible, y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Para 

ello, se redefinirá la política de endeudamiento con los organismos multilaterales y 

gobiernos, y los préstamos fundamentalmente externos se usarán fundamentalmente 

para inversiones productivas que generen flujo de divisas para pagar los préstamos, 

mientras que los proyectos sociales se financiarían con recursos propios (CORREA, 

2007a). 
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Correa declarou ter orgulho de eliminar o Fondo de Estabilización, Inversion Social y 

Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP). Esse fundo foi criado no ano 

de 2003 e tinha por objetivo principal utilizar 70% dos recursos da venda de petróleo para a 

recompra da dívida pública do país. Estava incluído no processo de recompra com recursos do 

FEIREP a dívida pública externa na forma de bônus globais. Diz acreditar que não faltava 

recursos ao Equador e, sim, vontade política para mudar, já que essas questões eram permeadas 

por interesses externos e particulares. Correa disse que, pela lógica de economistas neoliberais, 

devem ser realizadas constantes economias a fim de se ter recursos para o pagamento da dívida 

externa (CORREA, 2008b). 

 

4.3.1.3 Mecanismos internacionais de reestruturação no caso equatoriano 

 

Quadro 26 - Equador: Iniciativas do FMI em relação à dívida dos países emergentes entre 2003 a 2007 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Iniciativas 

do FMI 

 

- Iniciativa 

para os 

IADM; 

- Iniciativa 

para os PPME; 

- SSE. 

- Iniciativa para 

os IADM; 

- Iniciativa para 

os PPME; 

- SSE. 

- Iniciativa para os 

IADM; 

- Iniciativa para os 

PPME; 

- SSE. 

- Iniciativa para 

os IADM; 

- Iniciativa para 

os PPME. 

 

- Iniciativa para 

os IADM; 

- Iniciativa para 

os PPME. 

 

Fonte: FMI (2008; 2009; 2010; 2011; 2012) . 

  

Entre os anos de 2007 e 2011, o FMI não realizou discussões ou realizou ações em torno 

da possibilidade de implementação de um modelo institucional de reestruturação da dívida por 

meio do SDRM. Durante todos os anos desse período, o fundo promoveu atividades em torno 

da Iniciativa para os IADM e da Iniciativa para os PPME. A Iniciativa para os PPME, que 

surgiu em 1996 em uma ação conjunta entre o BM e o FMI como forma de reduzir a dívida 

externa de países considerados pobres e realizar a sustentabilidade, crescimento e a redução da 

pobreza, tornou-se uma espécie de mecanismo regular do fundo. A Iniciativa IADM, que surgiu 

com a Cúpula do G-8 em Gleneagles na Escócia, em 2005, tratou-se de um aprofundamento da 

Iniciativa PPME, que tinha por objetivo anular totalmente a dívida de países pobres junto à 

AID, ao FMI e ao Fundo de Desenvolvimento da África (FDA). A Iniciativa IADM atendeu 

principalmente países africanos. Entre os anos de 2007 e 2009, o FMI também realizou medidas 

em torno do SSE, medida de apoio do FMI a países de baixo ingresso que venham a sofrer os 

efeitos de fatores externos (QUADRO, 26). 
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Mesmo encontrando-se em um quadro conturbado em relação à sua dívida externa, o 

governo equatoriano cumpriu com as obrigações no ano de 2007. Além do pagamento 

antecipado de sua dívida com o FMI no valor de US$ 22,6 milhões, o governo equatoriano 

também realizou o pagamento dos juros dos bônus Global 2030. Outra medida tomada nesse 

mesmo ano tratou-se do cancelamento das primeiras cotas dos bônus Global 2012 e dos bônus 

Global 2015 (CEPI, 2009). 

Correa considerou que a solução integral ao problema da dívida só se viabilizaria 

quando houvesse uma nova arquitetura financeira internacional. Essa deve ter por diretriz e 

prezar por uma: “[...] acción concertada de los países deudores para redefinir el criterio de 

sustentabilidad del servicio de la deuda, determinar la deuda externa ilegítima, así como 

promover la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana.” 

(CORREA, 2007a).  

Correa sugere, então, a existência de um Tribunal Internacional que fosse imparcial e 

transparente que determinasse para os países endividados os critérios referentes ao seu 

endividamento e pagamento dessa dívida. Disse que, na ausência desse tribunal, os países 

credores apelam ao FMI, que, no entendimento de Correa, trata-se de um representante dos 

credores. Para ele, os países latino-americanos ficam impedidos de se desenvolver na medida 

em que transferem grandes quantidades de recursos aos países do primeiro mundo (CORREA, 

2007a). 

Em seu discurso, Correa fez uma crítica ao que ele chamou de burocracia internacional, 

ao FMI e ao BM. Considerou que os governos anteriores tiveram um posicionamento 

entreguista que agiam como lacaios do império. Correa declarou que: 

 

[…] en el 2003- 2004 se destruyó empleo y en el 2004 acabamos con menos empleo 

que en el 2002. Y a esa barbaridad le aplaudía la burocracia internacional, la banca 

nacional, las cámaras de la producción, por supuesto, mientras más se maltrata a 

nuestra gente, más técnicos se quieren hacer pasar (CORREA, 2007c). 

 

 

4.3.2 Correspondências do caso equatoriano com o neoestruturalismo 

 

Nesta seção, serão apresentados os achados de indicadores do período entre 2007 e 2011 

do caso equatoriano, que correspondem com as premissas teóricas do neoestruturalismo. Para 

tanto, esta seção divide-se em outras três subseções, que correspondem, respectivamente, aos 

eixos de indicadores macroeconômicos, política econômica e institutos internacionais.  
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Na subseção 4.2.2.1 Desenvolvimento estrutural no caso equatoriano, são apresentados 

os indicadores macroeconômicos correspondentes a teoria neoestruturalista para o caso 

equatoriano, dentre os quais o crescimento econômico, os investimentos estrangeiros diretos e 

os fluxos de capital financeiro. As fontes que serviram como base para as informações desta 

subseção foram o BM, a CEPAL, o FMI e os fragmentos do discurso do então Presidente 

Correa. 

 Na subseção 4.2.2.2 Novos termos para a dívida pública externa no caso equatoriano, 

são apresentadas as principais medidas do governo equatoriano para a governança da dívida 

pública externa no período estudado, com destaque para medidas que modifiquem as condições 

iniciais da dívida. Apresenta, então, as ações do governo na forma de políticas econômicas 

praticadas em consonância com a teoria neoestruturalista e que visavam obter novas 

condicionantes sobre a dívida pública externa. As fontes que serviram como base para as 

informações desta subseção foram o BM, o CAIC, a CEPAL, o CEPI, o IIS e os fragmentos do 

discurso do então Presidente Kirchner. 

Na terceira subseção denominada como 4.2.2.3 Integração regional financeira no caso 

argentino, têm-se os institutos que viabilizaram um maior processo de integração financeira 

regional, conforme preceitos do neoestruturalismo. Desse modo, investigou-se os 

financiamentos realizados pelo governo argentino junto aos principais bancos regionais de 

desenvolvimento, as medidas para a cooperação regional e os avanços regionais em termos de 

coordenação e troca de informações em matéria da dívida externa dos países da América Latina. 

As fontes que serviram como base para as informações desta subseção foram a o BID, o  BM, 

o CAF, o CAF/IPEA, a CEPAL, o FLAR e os fragmentos do discurso do então Presidente 

Kirchner. 

 

4.3.2.1 Desenvolvimento estrutural no caso equatoriano 

 

Entre 2007 e 2011, o PIB do Equador apresentou variação positiva em todos os anos. 

No entanto, houve uma redução na variação do PIB entre os anos de 2008 e 2009, sendo que, 

entre 2009 e 2010, a variação do PIB voltou a crescer (CEPAL, 2012). Em 2007, houve uma 

variação no PIB de 2,2%. A variação desse ano foi inferior a dos dois anos anteriores: 6% e 

3,9%, respectivamente. As razões apontadas para que a variação do PIB tenha sido menor que 

os dois anos anteriores foram a diminuição da produção de petróleo, a redução nas taxas de 

investimento e a redução do valor do dólar em relação às moedas de seus principais parceiros 

comerciais. A área da construção também obteve uma redução, já os serviços e a indústria 
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manufatureira mantiveram-se de maneira crescente. A agricultura não obteve bons resultados, 

principalmente, por ter sido afetada por problemas climáticos (CEPAL, 2008). 

 

Tabela 16 - Equador: Indicadores de Desenvolvimento Estrutural entre 2007 a 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

 Taxa de Variação Anual  

Crescimento Econômico 2,2 6,4 0,6 2,8 7,4 

 Milhões de Dólares 

IED 194 1056 306 163 639 

Capital Financeiro -498 -1860 -3158 250 -125 

      

Fonte: CEPAL (2011; 2013). 

 

No ano de 2008, a variação do PIB se deu de forma bastante significativa: 6,4% 

(CEPAL, 2012). Nesse ano, o país se beneficiou dos altos preços de seus produtos de 

exportação, em especial o petróleo. Os setores que apresentaram melhor desempenho nesse ano 

foram a construção, os serviços e a indústria de manufatura. O consumo privado cresceu 7% e 

a formação bruta de capital fixo cresceu 16,1% (CEPAL, 2009b). Em 2009, houve uma redução 

na variação do PIB em relação ao ano anterior, sendo que esta ficou em 0,6% (CEPAL, 2012). 

Os fatores mais determinantes para esse desempenho da economia equatoriana foram as 

consequências da crise financeira internacional, a queda no preço do petróleo, a redução no 

envio de remessas e a desaceleração na demanda interna. O consumo privado reduziu em 0,7%. 

Também sofreram reduções setores como a exploração mineral, o comércio e a manufatura. Em 

contrapartida, obtiveram variações positivas em relação ao ano anterior os setores da construção 

e de produtos derivados do refino do petróleo. Ainda nesse ano, o Equador passou por uma 

crise energética que acentuou ainda mais as dificuldades de crescimento econômico do país 

(CEPAL, 2010; GRÁFICO 22).  

No ano de 2010, houve uma variação positiva de 2,8% no PIB equatoriano (CEPAL, 

2012). Nesse ano, houve uma recuperação da demanda interna, sendo que o fator que mais 

contribuiu para o crescimento foi o consumo privado que aumentou em 6,9%. A formação bruta 

de capital cresceu em 14,6% e as exportações aumentaram 2,3%. A agricultura e o refino de 

petróleo passaram por uma retração devido a problemas climáticos e paradas para a manutenção 

na refinaria de Esmeralda. Houve uma forte seca no início do ano que sucederam excessos de 

chuva no restante do ano. Isso influenciou a queda de produção de café (-21%), arroz (-3%) e 

banana (-2,5%). A manufatura obteve uma alta de 14%, o comércio aumentou em 6,3% e o 

setor de construção cresceu em 6,4% (CEPAL, 2012; GRÁFICO 22). 
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Gráfico 22 - Equador: Variação do PIB entre 2007 e 2011 

 

Fonte: CEPAL (2011; 2013). 

 

Em 2011, a variação positiva do PIB alcançou o maior valor desse período: 7,4% 

(CEPAL, 2012). Dois fatores importantes para o desempenho econômico nesse ano foram a 

alta do preço do petróleo e as políticas econômicas expansivas do governo para estimular a 

demanda interna. A demanda interna foi o fator que mais contribuiu para o crescimento. Um 

setor de destaque no crescimento foi o da construção. O alto crescimento se estendeu a todos 

os setores da economia equatoriana: agropecuário (6,4%), refinaria de petróleo (9,8%), 

construção (21%), produção de petróleo (2,8%) e produção mineral (3,6%). Em 2011, as 

condições climáticas melhoraram e a refinaria de petróleo de Esmeralda voltou à atividade. Os 

investimentos do governo em infraestrutura e as políticas de crédito para moradias 

impulsionaram o setor de construção. A produção de petróleo voltou a crescer depois das 

quedas que vinha sofrendo desde 2009 (CEPAL, 2012, GRÁFICO 22). 

Entre 2007 e 2011, o Equador obteve saldos positivos de IED. Em 2007, o saldo de IED 

foi positivo em US$ 194 milhões, sendo que o saldo de capital financeiro ficou negativo em 

US$ 498 milhões. Em 2008, o Equador obteve o maior saldo de IED no período: US$ 

1.056.000.000,00. Nesse mesmo ano, o saldo negativo do capital financeiro aumentou quase 

quatro vezes o valor do ano anterior e chegou a US$ 1.860.000.000,00. No ano de 2009, o IED 

equatoriano reduziu em relação ao ano anterior e chegou a US$ 306.000.000,00, já o saldo 

negativo de capital financeiro foi para US$ 3.158.000.000,00. Em 2010, o valor do IED baixou 

para US$ 163 milhões e o valor do capital financeiro deixou de ser negativo passando a ser de 
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US$ 250 milhões. Em 2011, o IED do Equador aumentou para US$ 639 milhões e o capital 

financeiro ficou negativo no valor de US$ 125 milhões (GRÁFICO 23). 

 

Gráfico 23 - Equador: Capital Financeiro e IED entre 2007 e 2011 

 

Fonte: CEPAL (2011; 2013). 

 

Em seu discurso de posse, no dia 15 de janeiro de 2007, Rafael Correa afirmou ser 

necessário promover uma revolução econômica no Equador. Nesse sentido, criticou a política 

econômica praticada no período anterior no país e em toda a América Latina, que, segundo ele, 

foi marcada pelo domínio neoliberal. Em seu discurso, essa prática, além de ter viabilizado a 

corrupção, submeteu a nação à subordinação e às exigências impostas pela dívida externa. Para 

Correa, essas políticas seriam consequências diretas de quinze anos de implementação do 

Consenso de Washington, implantação que teria gerado desigualdade, desemprego, falta de 

crescimento e imigração. Nas palavras de Correa: “Recordemos, a manera de ejemplos, los 

bancos centrales autónomos y sin control democrático, el simplismo del libre comercio, las 

privatizaciones, la dolarización y tantas otras barbaridades.” (CORREA, 2007a). 

Nesse sentido, Correa crítica a posição dos organismos internacionais e diz que certa 

ideologia apresentada como ciência servia aos interesses de credores externos. Considerou que 

haveria uma superação do neoliberalismo em toda a América Latina e que a ação coletiva e o 

planejamento estatal dariam a tônica de um novo modelo de desenvolvimento econômico 

atrelado ao desenvolvimento social. Para tanto, previu ser necessária uma política de manejo 

sobre a dívida externa (CORREA, 2007a). 
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Ainda sobre questões relacionadas ao desenvolvimento estrutural, Correa criticou tanto 

a Ley de Transparencia Fiscal como a Ley de Estabilización, Inversión Social y Productiva y 

Reducción de Endeudamiento Público como a FEIREP, alegando que essas leis obstruíram 

investimentos importantes como aqueles necessários para a Oleductos Crudos Pesados (OCP). 

Na ocasião Correa afirmou que se criou: 

 

[…] un fideicomiso para que esa plata ni siquiera entre a presupuesto vaya a ese 

fideicomiso y de ahí el 70 por ciento para recompra de deudas sobre todo deuda 

externa, con los cual hicieron que los bonos se revaloricen a más, se vendas con 

premio que incluso los bonos del tesoro de Estados Unidos los cuales no se venden 

con premio, es decir, la economía del país de acuerdo al mercado financiero, esa 

entelequia llamado mercado financiero estaba en tan buen estado que nuestro bonos 

se vendía con premios, eso no era así, es que era obvio, sino que éramos el único país 

del mundo que fideicomisaba su producción petrolera para garantizar el pago de la 

deuda externa (CORREA, 2008b). 

 

 

4.3.2.2 Novos termos para a dívida pública externa no caso equatoriano 

 

Em 2007, o governo de Rafael Correa passa a tratar a dívida externa equatoriana como 

uma dívida ilegítima e apresenta a vontade de conseguir novas formas de negociação. Dentre 

as intenções apresentadas, estava a de suspender pagamentos dessa dívida e de reduzir recursos 

fiscais destinados a ela. Um dos pontos apresentados, nesse sentido, baseava-se na premissa de 

que o governo equatoriano gastava mais no serviço da dívida externa do que em educação 

pública, o que demandava redefinição dessa dívida. O governo equatoriano alterou a previsão 

de recursos destinados ao pagamento da dívida externa no ano de 2007, reduzindo a quantidade 

destinada a esse fim em relação ao ano anterior. Os valores pagos em relação a obrigações da 

dívida externa eram o equivalente a 30% do orçamento público equatoriano, em 2006. Esse 

valor foi reduzido para 27% no ano de 2007, com expectativa de chegar a 12% em 2009. Essa 

medida foi tomada sob a justificativa da necessidade de aumento de investimentos em setores 

produtivos e na educação.  

Conforme proposta apresentada em sua campanha presidencial, em 9 de julho de 2007, 

Rafael Correa emitiu o Decreto Executivo Nº 472/07. Esse Decreto criou a Comissão para a 

Auditoria Integral do Crédito Público (CAIC), enquanto unidade vinculada ao Ministério de 

Finanças. Foi atribuída a essa comissão a realização de auditoria da dívida pública do Equador. 

Foram produzidos informes finais de auditoria por modalidades de dívida pública: comercial, 

multilateral, bilateral e interna. Em setembro de 2008, foi finalizado o relatório final da 

auditoria da dívida externa equatoriana realizado pela CAIC. O parecer final, que foi dividido 

em períodos de endividamento desde a década de 1970, apontou um conjunto de irregularidades 
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envolvendo condições de negociações ou adesões a programas internacionais de reestruturação 

(CAIC, 2008, QUADRO, 27). 

 

Quadro 27 - Resultados da auditoria da CAIC por períodos 

PERÍODO INDENTIFICAÇÕES DA AUDITORIA 

Alta liquidez 

(1973-1978) 

- Consórcio de bancos com agente representante; 

- Empréstimos com a emissão de promissórias e sem um contrato. 

Crise da dívida 

externa (1979-

1982) 

- Alta unilateral das taxas de juros; 

- Ingerência do FMI; 

- Assimetria entre as partes; 

- Cláusulas ilegais dos convênios de refinanciamento. 

Década perdida 

(1983-1988) 

- Transferência de dívidas do setor privado para o BCE; 

- Manipulações contábeis para ocultar perdas do BCE com a sucretização. 

Titularização da 

dívida externa 

(1989-1996)  

- Renuncia unilateral à prescrição da dívida externa com bancos privados 

(Tolling Agreement); 

- Exigência de manter relações com as IFI’s; 

- Cláusulas ilegais e uso de bônus Brady em programas de privatizações; 

- Participação de grandes bancos nas negociações e conversões. 

Meia década 

perdida (1998-

2002) 

- Comissão negociadora sem competência legal; 

- Depósitos indevidos em contas de bancos privados no exterior; 

- Negociação de obrigações pagas; 

- Execução de decreto após a realização de trocas por bônus globais. 

Fonte: CAIC (2008). 

  

Os resultados da auditoria realizada pela CAIC apontou um conjunto de inconsistências 

e ilegalidades em torno da dívida pública externa equatoriana. As conclusões foram 

apresentadas por etapas desde o período da alta liquidez, quando inicia-se as contratações de 

empréstimos junto a bancos internacionais a juros baixos, até a meia década perdida, quando 

ocorrem as trocas de títulos Brady por Globais e os países latino-americanos começam a sofrer 

as consequências das crises financeiras internacionais. Diante de vários apontamentos, 

destacou-se que os credores haviam sido beneficiados de certas negociações, trocas e 

contratações, as quais foram apontadas em grande medidas como ilegais ou ilegítimas (CAIC, 

2008, QUADRO 27). 

Diante do diagnóstico apresentado pela CAIC, o governo equatoriano toma a decisão de 

suspender o pagamento de parte de sua dívida externa, mesmo possuindo reservas 

internacionais suficientes para esse fim. Essa decisão baseou-se na alegação de que os 

resultados da auditoria apontaram um caráter fraudulento do processo de endividamento 

externo equatoriano. A suspensão do pagamento da dívida externa deu-se em relação a títulos 

na forma de bônus Global 2012, bônus Global 2015 e bônus Global 2030.  Naquela ocasião, 

essas três modalidades de títulos totalizavam quase US$ 4 bilhões, sendo que os bônus globais 

correspondiam a aproximadamente 40% da dívida pública externa equatoriana (IIS, 2012). 
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O governo equatoriano anunciou a suspensão do pagamento de US$ 30,6 milhões de 

serviços da dívida de bônus Global 2012, em dezembro de 2008, e de US$ 30,5 milhões de 

serviços da dívida de Bônus Global 2015, em janeiro de 2009. Em fevereiro de 2009, anunciou 

também a suspensão do pagamento das obrigações referentes ao bônus Global 2030. Essas duas 

modalidades de títulos juntas representavam US$ 3,24 bilhões, o equivalente a 23,5% da dívida 

pública e 32,1% da dívida pública externa. Essas medidas geraram o início de um processo de 

reestruturação da dívida externa equatoriana. Em abril de 2009, o governo equatoriano propôs 

uma recompra dos títulos por meio de um sistema de leilão holandês modificado. Em junho de 

2009, o governo anunciou que havia realizado a recompra de 81,3% dos bônus Global 2012 e 

92,8% dos bônus Global 2030. A recompra não se aplicou aos bônus Global 2015 (CEPAL, 

2009). 

No mês de dezembro de 2009, o governo equatoriano realizou a recompra adicional de 

4% de bônus Global 2012 e 1,3% de bônus Global 2030 de credores que não participaram da 

primeira recompra por razões relacionadas à legislação de seus países. Entre esses credores, 

encontravam-se, principalmente, residentes italianos. A operação de recompra resultou em uma 

redução de mais de 30% da dívida pública externa do Equador. Essa dívida, que era de 18,6% 

do PIB, em 2008, e que chegou a ser de 81,4% do PIB, em 1999, diminuiu para 14,2%, em 

2009. A redução total da dívida pública externa com a operação de recompra foi de quase 27% 

(CEPAL, 2010). Conforme a CEPI (2009), a recompra da dívida externa empreendida pelo 

governo equatoriano permitiu um desconto de aproximadamente 65% dos valores dos títulos 

no ato da recompra e permitiu a retirada de 91% dos títulos globais 2012 e 2030. Durante a sua 

execução, o governo equatoriano realizou diversas declarações de que iniciaria ações judiciais 

nacionais e internacionais contra os credores da dívida considerada ilegítima (IIS, 2012). 

Correa declarou que a história da dívida externa equatoriana estaria marcada por “[...] 

errores, complacências, debilidades, quizá fraudes, y uno que otro reguero de sangre.” 

(CORREA, 2007d). Disse que a troca de dívida praticada no ano de 2000 teria constituído-se 

como um ato de corrupção, já que teria servido para aumentar o preço dos títulos. Em seu 

discurso, Correa afirmou que uma parte da dívida externa equatoriana seria de origem duvidosa, 

já que foi utilizada com finalidade distinta do que foi contratada ou que teria sido paga diversas 

vezes, portanto considerou essa dívida como ilegítima (CORREA, 2007a). Sobre o seu interesse 

em realizar uma reestruturação da dívida externa equatoriana, Correa também colocou que: 

 

Si tenemos un problema fiscal nuestra variable de ajustes no serán los salarios, la 

educación o la salud. Será el servicio de la deuda”. […]Atrás quedaron los gobiernos 

para los que su prioridad número uno era cumplir con los compromisos 
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internacionales como sino hubieran compromisos nacionales”, sentenció (CORREA, 

2007b). 

 

Após a divulgação do relatório final da auditoria integral da dívida equatoriana 

produzido pela Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), Correa anunciou 

estar estudando a estratégia jurídica para impugnar parte da dívida externa equatoriana. 

Afirmou que, enquanto isso não ocorresse, iria propor uma reestruturação dessa dívida. Correa 

considera a CAIC como a primeira experiência de criação de uma comissão de auditoria da 

dívida de iniciativa do governo. Ele considerou que a auditoria foi resultado de meses de 

trabalho e investigação e que seu resultado apontou que parte da dívida era imoral e ilegítima, 

e que caberia agora demonstrar sua ilegalidade. Afirmou também que o interesse dos credores 

sempre esteve acima da soberania e dignidade do país. (CORREA, 2008c). Na mesma ocasião 

Correa anunciou: 

 

Pero insisto, desde hoy a las 10:00, el Ecuador se encuentra en mora con la deuda 

externa, asumo toda la responsabilidad por ese hecho. Si tenemos que enfrentar 

litigios internacionales los enfrentaremos, pero no puedo como Presidente de la 

República permitir que se siguiera pagando una deuda que a todas luces es inmoral 

e ilegítima, pese a que por entreguismos de gobiernos anteriores se haya renunciado 

incluso a reclamaciones legales. (CORREA, 2008c). 

 

Correa disse que a renegociação da dívida externa equatoriana passou a ser feita de uma 

forma soberana e que teria sido isso que levou à recompra dos títulos globais 2012 e 2030 no 

ano de 2009. Essa medida, segundo Correa, reduziu consideravelmente a dívida externa 

equatoriana. Na ocasião, também criticou as medidas tomadas no passado que criaram 

mecanismos de garantia de pagamento da dívida externa atrelada à produção de petróleo 

(CORREA, 2011). Também declarou que 90% da dívida externa comercial do país havia sido 

reduzida para, aproximadamente, 30% do seu valor nominal. Nas suas palavras, isso teria 

gerado ao país uma economia de aproximadamente US$ 1 milhão por dia para os próximos 

vinte anos. Correa afirmou que isso foi uma quebra de paradigma, já que considerou o interesse 

nacional acima do interesse dos credores e mudou a lógica do período que ele chama como 

domínio neoliberal (CORREA, 2009a). 

Durante o período entre 2007 e 2011, as principais fontes de financiamento provenientes 

de IFD’s para o Equador foram o BID, o CAF e o FLAR. O BID foi o IFD com o qual o Equador 

adquiriu a maior quantidade de recursos nesse intervalo de tempo: US$ 2,1 bilhões. O ano no 

qual o país obteve a maior quantidade de recursos dessa natureza foi em 2010: US$ 1,6 bilhões. 

Entre 2007 e 2011, o Equador somou a quantidade de US$ 4,5 bilhões alcançados junto às 

IFD’s. Entre os financiamentos adquiridos pelo Equador, destacam-se US$ 300 milhões 

adquiridos junto ao CAF para a construção de um sistema de fornecimento de água potável à 
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população indígena da província Azuay, no ano de 2010, e US$ 200 milhões adquiridos junto 

ao BID para o programa setorial de reforma social com enfoque em saúde e educação 

(TABELA 17).  

 

4.3.2.3 Integração regional financeira no caso equatoriano 

 

Tabela 17 - Equador: Recursos adquiridos junto às IFD's entre 2007 e 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

 Milhões de Dólares  

BID 485 53 515 505,7 569 

CAF 630  110 1.155,3  

FLAR   480   

Total de Financiamentos IFD’s 1.115 53 1.105 1.661 569 

Fonte: BID (2019); CAF (2019); FLAR (2019). 

 

Os valores adquiridos junto às IFD’s em comparação à formação bruta de capital fixo, 

entre os anos de 2003 e 2007, sofreram diversas variações durante os anos. No entanto, houve 

momentos em que o seu percentual foi bastante representativo. Em média, obteve um percentual 

de 6,7%. Nos anos de 2007, 2009 e 2010, o percentual de financiamentos adquiridos junto às 

IFD’s foram bastante representativos, sendo respectivamente: 9,6%, 8,4% e 11,4%. No período, 

o menor percentual foi no ano de 2008, quando foi de 0,4%. A formação bruta de capital fixo 

que era, aproximadamente, US$ 11,6 bilhões, em 2007, chegou a, aproximadamente, US$ 16,2 

bilhões, em 2011. Esse indicador de investimento aumentou ano a ano com exceção do ano de 

2009, quando houve uma queda de quase US$ 1 bilhão em relação ao ano anterior (TABELA 

17). 

 

Tabela 18 - Equador: Relação entre financiamentos junto às IFD's/formação bruta de capital fixo entre 2007 e 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

 Milhões de Dólares  

Formação Bruta de Capital Fixo 11.581,2 14.184,9 13.148 14.523,2 16.197,8 

 Porcentagem da Formação Bruta de Capital Fixo  

Financiamentos IFD’s 9,6 0,4 8,4 11,4 3,5 

Fonte: Banco Mundial (2019). 

 

A partir da segunda metade da década de 2000 aconteceu um conjunto de eventos que 

alterou a lógica da integração regional entre os países da América Latina. A começar pelo fato 
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da proposta da ALCA ter sido desarticulada na 4ª Cúpula das Américas, em Mar del Plata, na 

Argentina, em 2005. Um ano antes, em 2004, havia se formado a Alternativa Bolivariana para 

a América Latina (ALBA), enquanto projeto de cooperação regional que se opunha a iniciativa 

da ALCA. A ALCA era marcada por ser uma proposta idealizada e defendida pelos EUA. Em 

2008, em Brasília, no Brasil, foi constituída a União de Nações Sul-Americanas (UNASUR) e, 

em 2010, em Playa del Carmen, no México, foi formada a Comunidade de Estados da América 

Latina e do Caribe (CELAC) (CAF/IPEA, 2012, QUADRO 28). 

  

Quadro 28 - Equador: Instrumentos de cooperação regional financeira entre 2007 e 2011 

Data Instrumento de Cooperação Países ou grupo 

03 de maio de 2007 Acordo Básico da NAF. Argentina, Bolívia, Brasil, 

Paraguai e Venezuela. 

26 de novembro de 2008 III Cúpula Extraordinária da ALBA. ALBA. 

26 de setembro de 2009 Convênio Constitutivo do Banco do 

Sul. 

Argentina, Bolívia, Brasil, 

Paraguai e Venezuela. 

17 de outubro de 2009 Declaração Final da VII Cúpula da 

ALBA-TCP. 

ALBA. 

Fonte: CAF/IPEA (2012). 

 

Foi nesse contexto que o Equador desenvolveu uma militância marcante em favor de 

um modelo de financiamento de desenvolvimento alternativo ao FMI. Em 3 de maio de 2007, 

com a participação de Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Venezuela e, sob a presidência do 

então Presidente do Equador Rafael Correa, foi firmado o acordo básico para a formação de 

uma Nova Arquitetura Financeira (NAF). A formação da NAF baseava-se no princípio de 

integralidade, formada por três eixos: Banco do Sul, Fundo do Sul e Moeda Fiduciária Regional. 

A proposta apresentada para a governança da NAF era de um voto por país, diferentemente do 

FMI, onde o peso dos votos se dava pelo aporte de capital. Os futuros financiamentos da NAF 

aconteceriam por critérios de sustentabilidade, que levariam em conta não apenas indicadores 

macroeconômicos, mas também os benefícios sociais dos países (CAF/IPEA, 2012, QUADRO 

28). 

Em 2008, o Equador propôs ao Conselho de Presidentes da ALBA o Sistema Unitário 

de Compensação Regional de Pagamentos (SUCRE). Essa proposta foi apresentada e discutida 

na III Cúpula Extraordinária da ALBA. Isso fez com que se iniciassem as negociações que 

levaram à realização de transações de exportações e de importações sem o uso de dólares entre 

países como Equador, Cuba, Venezuela e Bolívia. O sucre foi criada como uma moeda 

eletrônica, que serve como unidade de conta e meio de pagamento para transações entre bancos 

centrais em operações de comércio exterior, sendo liquidada em moedas locais dos países. Entre 
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2007 e 2010, o Equador teve um papel importante na defesa de uma moeda regional, inclusive 

propondo no FLAR. Um dos objetivos do sucre seria o de reduzir a necessidade de dólares 

como mecanismo de liquidez imediata para as transações regionais. Uma das principais 

inspirações para essa alternativa foi o exemplo de integração monetária criada entre Brasil e 

Argentina, em 2008, com o Sistema de Moedas Locais (SML). Por meio de uma parceria 

institucional entre bancos centrais desses dois países, o SML permitiu que se liquidassem 

transações realizadas em moedas locais (CAF/IPEA, 2012, QUADRO 28). 

O Banco do Sul foi pensado como um banco regional de desenvolvimento. A firmação 

de seu convênio constitutivo aconteceu em 2009 com a participação de Argentina, Bolívia, 

Brasil, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Até o final de 2011, os parlamentos da 

Argentina, Bolívia, Equador, Uruguai e Venezuela haviam ratificado o convênio. Entre as 

prioridades do convênio constitutivo estavam o incentivo à economia popular, à infraestrutura 

para o mercado interno, à soberania no cuidado da saúde e à inovação, à ciência e à tecnologia 

(CAF/IPEA, 2012, QUADRO 28). 

O Fundo do Sul foi idealizado como uma rede de banco centrais latino-americanos que 

servisse como um fundo comum de reservas alternativo ao FMI. Esse fundo teria como objetivo 

das políticas monetárias e creditícias a estabilidade macroeconômica e a redução de assimetrias 

estruturais, superando concepções que se baseavam exclusivamente em metas fiscais e de 

preços. O Conselho de Economia e Finanças da UNASUR, sob a presidência do então 

Presidente do Equador, Rafael Correa, estabeleceu o Fundo do Sul como um de seus objetivos, 

em 2011. O Equador propôs também a construção do que chamou de soberania financeira da 

região, baseado em uma rede de seguridade financeira. Para tanto, previa um mercado de 

liquidez imediata, sem os bancos centrais como intermediários. O fundo viabilizaria créditos de 

emergência para déficits de balança de pagamento dos países latino-americanos.  (CAF/IPEA, 

2012, FIGURA 1) 

Correa afirmou a integração regional como um meio para a redução da dependência 

externa e da vulnerabilidade dos países latino-americanos. Correa também entendeu que a 

dívida deveria passar por uma adequada reestruturação e financiamento e que isso só se daria 

diante de uma: 

 

[…] nueva política económica, Ecuador comenzará a independizarse de los 

organismos internacionales representantes de paradigmas e intereses extranjeros, 

más aún cuando los créditos multilaterales y el financiamiento en general, son las 

nuevas formas de subordinar a nuestros países (CORREA, 2007a). 
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Correa defendeu que as reservas de moedas estrangeiras dos países latino-americanos 

que estavam aplicadas em países desenvolvidos fossem usadas para a fundação do Banco del 

SUR, em um esforço no lançamento de um novo paradigma baseado na integração financeira 

da América Latina. Sobre essa temática Correa considerou que: “Para este objetivo, por 

supuesto se deberá acabar con ese sin sentido técnico de la autonomía de los bancos centrales, 

que, a espaldas de nuestros países, envían nuestras reservas fuera de la región.” (CORREA, 

2007a). 

 

Figura 1 - Equador: Integralidade da NAF formada por três eixos fundamentais 

 

Fonte: CAF/IPEA (2012). 

 

Junto aos então presidentes Hugo Chaves Frias, da Venezuela, e Daniel Ortega, da 

Nicarágua, durante o lançamento do projeto da refinaria de petróleo equatoriana, Correa 

destacou a necessidade de integração latino-americana. Correa fez fortes críticas ao modelo 

praticado em governos anteriores. Segundo ele, de cada cem barris de petróleo bruto 

transportados pela OPC somente vinte pertencia ao Equador, dos quais: 

 

 

[…] no iban al presupuesto del Estado para vialidad, ciencia y tecnología, educación, 

salud, etcétera iban a este fideicomiso de ahí 70 por ciento, 14 barriles para recompra 

de deuda, 20 por ciento, 4 barriles para un fondo de estabilización que no era otra 

forma que garantizar deuda, porque son bonos de estabilización para época de crisis, 

para los neoliberaloides la crisis solamente es cuando no se puede pagar deuda es 

otra forma de garantizar deuda y sólo el 10 por ciento, 2 barriles de cada 100 barriles 
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que se extraía de las entrañas del suelo ecuatoriano iban para educación y salud […] 

(CORREA, 2008b). 

 

4.3.3 Discussão sobre o caso equatoriano 

 

Quadro 29 - Indicadores identificados no caso equatoriano 

EIXOS 
INDICADORES IDENTIFICADOS 

ORTODOXIA NEOSTRUTURALISMO 

Indicadores 

Econômicos 

- Reservas Internacionais; 

- Dívida Pública/PIB; 

- Dívida Externa/Exportações. 

- Crescimento do PIB; 

- Saldos positivos de IED. 

Política 

Econômica 
- 

- Suspensão do pagamento da dívida; 

- Responsabilização dos credores sobre a 

dívida; 

- Condições diferentes das originais. 

Institutos 

Internacionais 
- 

- Financiamentos de bancos regionais; 

- Mecanismos de coordenação e de troca de 

informações; 

- Cooperação regional financeira. 

Fonte: Quadro desenvolvido pelo autor a partir da análise de congruência. 

 

Quadro 30 - Indicadores não identificados no caso equatoriano 

EIXOS 
INDICADORES NÃO IDENTIFICADOS 

ORTODOXIA NEOSTRUTURALISMO 

Indicadores 

Econômicos 

- Superávit primário; 

- Superávit em Conta Corrente. 

Controle sobre o Capital financeiro. 

Política 

Econômica 

- Fundo de reservas para estabilização; 

- Desestímulos a empréstimos estrangeiros; 

- Emissão de títulos externos em moeda 

local; 

- Redução de títulos internos em moedas 

estrangeiras. 

- Linhas de créditos externas para o 

financiamento de emergência. 

 

Institutos 

Internacionais 

- Inclusão de CAC’s nos títulos; 

- Cumprimento dos termos dos contratos; 

- Exit Consents; 

- Marco institucional de reestruturação 

(SDRM). 

- Participação no processo decisório 

internacional. 

Fonte: Quadro desenvolvido pelo autor a partir da análise de congruência. 

 

Entre 2007 e 2011, o governo equatoriano praticou uma média de superávit primário de 

1,2% do PIB. Apesar de ter realizado um superávit primário de 4% do PIB em 2007, a partir de 

2008 passa a acontecer uma baixa desse índice. Entre 2009 e 2011, o governo equatoriano 

praticou déficits primários, sendo que o maior valor desses déficits aconteceu em 2009: 3,6% 

do PIB. No discurso de Correa, os critérios de sustentabilidade da dívida foram apresentados 

como incapazes de garantir o bem-estar da população do país, levando em conta apenas 

parâmetros de fluxos financeiros. Para ele, a prudência fiscal teria o papel de canalizar recursos 

públicos para a dívida externa. Diante das variações identificadas e constantes déficits, 
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considera-se que o superávit primário foi um indicador parcialmente identificado no caso 

equatoriano (QUADRO 29; QUADRO 30). 

O Equador apresentou superávit em conta corrente entre os anos de 2007 e 2008. A 

partir de 2009, o país passa a vivenciar uma queda desse indicador, sendo que, a partir de 2010, 

passa a presenciar déficits em conta corrente. O déficit de 2010 foi de mais de US$ 1,5 bilhão. 

As reservas internacionais equatorianas cresceram entre 2007 e 2008, reduziram-se entre 2008 

e 2010 e apresentaram nova alta entre 2010 e 2011. Ainda assim, no período, não houve a 

identificação de saldos nulos ou negativos de reservas internacionais. Nessas condições, 

entende-se que o indicador de superávit em conta corrente, pelas suas quedas e déficits, não foi 

identificado. Já o indicador de reservas internacionais, pelos seus saldos positivos, foi 

identificado no caso equatoriano (QUADRO 29; QUADRO 30). 

O coeficiente dívida pública/PIB apresentou reduções entre 2007 e 2009 e entre 2010 e 

2011. O coeficiente entre a dívida externa/exportações sofreu reduções ano a ano por todo o 

período entre 2007 e 2011. Um elemento determinante para a compreensão desse fenômeno foi 

a reestruturação realizada na dívida pública externa no ano de 2009. Esta se deu na sequência 

da publicação do relatório final da CAIC e teve como característica a recompra com descontos 

dos bônus Global 2012 e Global 2030. Entre 2008 e 2009, houve uma queda dos valores totais 

tanto da dívida externa como da dívida pública equatoriana. Diante disso, considera-se que a 

redução dos coeficientes dívida pública/PIB e dívida externa/exportações foram identificados 

no caso equatoriano (QUADRO 29; QUADRO 30). 

Pelos achados para o caso equatoriano, entre os anos de 2007 e 2011, um dos indicadores 

não foi identificado e outro foi parcialmente identificado. Os indicadores identificados foram: 

as reservas internacionais, a redução dos coeficientes dívida pública/PIB e a redução do 

coeficiente dívida externa/exportações. Nessas condições, foi possível inferir que há 

congruência parcial do caso equatoriano com os indicadores de sustentabilidade da dívida. 

Correa declarou que evitaria ao máximo a realização de empréstimos estrangeiros e 

também foi realizada a expulsão do representante do BM no Equador devido a uma suposta 

tentativa de oferta de empréstimo. Ainda que tenha ocorrido esses eventos, não foi possível 

identificar evidências suficientes que permitissem afirmar que houve ações concretas no sentido 

de inibir a realização de empréstimos estrangeiros por parte do governo equatoriano. Quanto ao 

fundo de reservas, observa-se que o FEIRP, que servia principalmente para arcar com 

compromissos dívida pública externa, não apenas foi suprimido como também foi alvo de 

críticas do governo de Correa no período estudado. A emissão de títulos externos em moeda 

local seria algo inatingível para o Equador, dado que sua economia é dolarizada. Nessas 
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condições, a própria moeda em curso no país é uma moeda estrangeira, o que impede a 

realização de qualquer transação com uma moeda própria. Isso também impede a emissão de 

títulos internos em moeda local, já que a moeda em curso no país é uma moeda estrangeira, o 

dólar (QUADRO 29; QUADRO 30). 

Com a pesquisa realizada para o caso equatoriano no período entre 2007 e 2011, não foi 

possível identificar indicadores de política econômica compatíveis com a teoria da ortodoxia 

econômica. Nessas condições, não foi possível inferir congruência do caso equatoriano com os 

novos arranjos para a dívida pública externa.  

No período entre 2007 e 2011, não foi possível identificar a ocorrência de SDRM, 

CAC’s ou exit consents para o caso equatoriano. Vale destacar que, no ano de 2000, o Equador 

praticou uma reestruturação da sua dívida externa que fez uso do instrumento de exit consents. 

Essa experiência serviu como um importante paradigma tanto para outros governos como para 

o desenvolvimento de reflexões teóricas acerca desse instituto de reestruturação da dívida 

pública externa (QUADRO 29; QUADRO 30). 

Em relação ao cumprimento dos termos do contrato, observou-se que ao mesmo tempo 

em que o governo equatoriano realizou o pagamento antecipado de suas obrigações com o FMI, 

em 2007, no ano de 2009, foi feita uma recompra de títulos que se caracterizou como uma 

verdadeira reestruturação da dívida externa equatoriana. A recompra ocorreu logo após a 

publicação do relatório de auditoria promovida pelo CAIC e de uma suspensão no pagamento 

de obrigações da dívida externa. Com isso, uma parcela dos títulos foi adquirida pelo governo 

equatoriano por valor inferior ao previsto anteriormente, o que aponta para o não cumprimento 

dos termos originais dos contratos. Em meio a críticas ao BM e FMI, Correa propõe a criação 

de uma nova arquitetura financeira internacional. Entre as sugestões de reforma propostas por 

Correa, encontra-se a criação de um tribunal internacional imparcial que julgasse as questões 

relacionadas à dívida externa (QUADRO 29; QUADRO 30). 

Diante dessas circunstâncias e mesmo com o pagamento antecipado das obrigações com 

o FMI, não foram encontrados indicadores de mecanismos internacionais de reestruturação 

relacionados à teoria da ortodoxia econômica no caso do Equador no período entre 2007 e 2011. 

Desse modo, não foi possível inferir congruência do caso equatoriano com mecanismos 

internacionais de reestruturação. 

Entre os anos de 2007 e 2011, a economia equatoriana obteve saldos positivos de 

crescimento do PIB em todos os anos. A média de crescimento econômico entre 2007 e 2011 

foi de 3,9%, sendo que o ano de maior crescimento econômico foi em 2011: 7,4%.  Em seu 

discurso, Correa realizou críticas aos organismos internacionais e aquilo que chamou de 
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domínio neoliberal. Para ele, as exigências impostas pela dívida externa impôs a falta de 

crescimento para o Equador nos anos que antecederam o seu governo. Sua crítica se estendeu 

também a Ley de Transparencia Fiscal e ao FEIREP, por entender que esses instrumentos 

impediram a realização de investimentos públicos que garantiriam o crescimento econômico. 

Com isso, tem-se que o crescimento do PIB foi um indicador identificado no caso equatoriano 

(QUADRO 29; QUADRO 30). 

Mesmo com a ocorrência de variações, entre os anos de 2007 e 2011, o Equador 

alcançou saldos positivos de IED. Nesse período, o ano no qual se alcançou o maior saldo de 

IED foi em 2008, quando este chegou a ser superior a US$ 1 bilhão. A conta de capital 

financeiro foi negativa entre 2007 e 2009, apresentando saldo positivo em 2010 e um saldo 

negativo menor que dos outros anos em 2011. Diante desses dados, não foi identificado o 

indicador de controle sobre os saldos de capital financeiro no período estudado, mas pode ser 

identificada a ocorrência do indicador de saldos positivos de IED (QUADRO 29; QUADRO 

30).  

Diante dos indicadores verificados em relação a indicadores econômicos da teoria do 

neoestruturalismo, entendeu-se que o caso equatoriano foi parcialmente congruente com os 

indicadores de desenvolvimento estrutural. Isso se justifica pelo fato de terem sido identificados 

os indicadores de crescimento econômico e de saldos positivos de IED, mas de não ter sido 

identificado o indicador de controle sobre os saldos do capital financeiro (QUADRO 29; 

QUADRO 30. 

No que diz respeito às políticas econômicas relacionadas à teoria do neoestruturalismo, 

foi possível identificar um conjunto de evidências importantes no período entre 2007 e 2011 

para o caso equatoriano. Após a divulgação do relatório final da CAIC, o governo equatoriano 

decidiu realizar a suspensão do pagamento do serviço dos bônus Global 2012, 2015 e 2030. 

Essa medida foi tomada sob a justificativa de que foram identificadas irregularidades na dívida 

pública externa equatoriana. A situação em torno dessa ação culminou na retomada do 

pagamento do serviço dos bônus Global 2015 e na recompra pelo governo dos Bônus Global 

2012 e Global 2030. Em seu discurso, Correa classificou esta suspensão como uma moratória 

e afirmou que, se necessário, assumiria litígios internacionais por sua decisão. Reforçou que tal 

medida deu-se devido ao caráter imoral e ilegal dessa dívida. Diante dessas circunstâncias, 

considera-se que a suspensão do pagamento da dívida externa foi um indicador identificado no 

caso equatoriano (QUADRO 29; QUADRO 30). 

A partir da pesquisa realizada, não foi possível levantar evidências que apontam para a 

existência de linhas de crédito externas para o financiamento de emergência entre os anos de 
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2007 e 2011 para o Equador. Ao contrário, em diversos momentos do discurso de Correa, é 

possível perceber uma forte crítica à aquisição de qualquer tipo de empréstimos externos. 

Nessas condições, considera-se que linhas de crédito externas para o financiamento de 

emergência não foram um indicador identificado no caso equatoriano (QUADRO 29; 

QUADRO 30). 

Os resultados da auditoria realizada pela CAIC, em 2008, apontaram um conjunto de 

inconsistências em relação à dívida pública externa do Equador. A dívida pública externa 

equatoriana foi caracterizada por conter ilegalidades e ilegitimidades praticadas desde o período 

da alta liquidez e juros baixos até o momento de troca de títulos Brady por títulos Globais. 

Muitas dessas conclusões se deram no sentido de que credores foram beneficiados por 

irregularidades, o que criava sobre os mesmos a responsabilidade acerca da dívida pública 

equatoriana. Diante disso, considera-se que a responsabilização de credores sobre a dívida foi 

um indicador identificado no caso equatoriano (QUADRO 29; QUADRO 30). 

O processo de recompra dos bônus Global 2012 e Global 2030 praticado pelo governo 

do Equador no ano de 2009, logo após a divulgação do relatório final da CAIC e suspensão do 

cumprimento com obrigações da dívida pública externa, ocorreu por meio de um leilão holandês 

modificado. Isso fez com que o governo conseguisse descontos nos valores nominais desses 

títulos. Tal medida implicou em uma economia de aproximadamente 65% no valor dos títulos 

recomprados pelo governo equatoriano, implicando em recebimento inferior ao que era previsto 

anteriormente pelos credores. Desse modo, considera-se as condições diferentes das originais 

como um indicador identificado no caso equatoriano (QUADRO 29; QUADRO 30). 

Pelos indicadores verificados em relação às políticas econômicas da teoria do 

neoestruturalismo, entendeu-se que o caso equatoriano foi congruente com os indicadores de 

novos termos para a dívida pública externa. Ainda que não tenha sido identificado o indicador 

de linhas de crédito externas para o financiamento de emergência, a congruência justifica-se 

pelo fato de ter sido encontrado os outros três indicadores: suspensão do pagamento da dívida 

externa, responsabilização de credores sobre a dívida e condições diferentes das originais. 

No que diz respeito aos institutos internacionais da teoria neoestruturalista, foi possível 

identificar no caso equatoriano evidências importantes. Entre 2007 e 2011, o Equador adquiriu 

financiamentos com as IFD’s, que totalizaram US$ 4,5 bilhões. As principais agências 

fornecedoras desse tipo de financiamento nesse período foram o BID, o CAF e o FLAR. Ao 

todo, nesses cinco anos, os financiamentos de IFD’s corresponderam a, aproximadamente, 

6,7% do total de formação bruta de capital fixo do país. Nessas condições, considera-se que o 
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financiamento de bancos regionais foi um indicador identificado no caso equatoriano 

(QUADRO 29; QUADRO 30). 

Em seu discurso, Correa chegou a afirmar sobre a necessidade dos países latino-

americanos criarem independência de organismos internacionais que, segundo ele, representam 

paradigmas e interesses estrangeiros. O governo equatoriano também chegou a propor que a 

NAF fosse organizada por uma governança que previsse um voto por país nas tomadas de 

decisões no âmbito do sistema monetário internacional. Ainda assim, a pesquisa realizada não 

permitiu identificar sinais de aperfeiçoamento e aumento do Equador em fóruns deliberativos 

internacionais que tratam de temas financeiros. Com isso, considera-se que a participação no 

processo decisório internacional não foi um indicador identificado no caso equatoriano 

(QUADRO 29; QUADRO 30). 

Ainda que não tenham sido identificados mecanismos exclusivos de troca de 

informação, foi possível encontrar propostas que partiram do governo equatoriano na forma de 

rede com a finalidade de buscar soberania financeira da região. Dentre estes, destaca-se o 

SUCRE, instrumento inspirado na experiência SML de Argentina e Brasil e que permitiu a 

realização de transações financeiras sem o uso de dólar entre Equador, Cuba, Bolívia e 

Venezuela. Outro ponto de destaque no que diz respeito à coordenação regional, deu-se na 

proposta equatoriana de formação de um Fundo do Sul, o qual funcionaria como um fundo de 

reservas alternativo ao FMI. Desse modo, considera-se que os mecanismos de coordenação e 

de troca de informações foi um indicador identificado no caso equatoriano (QUADRO 29; 

QUADRO 30). 

Entre 2007 e 2011, o governo equatoriano participou de um conjunto de fóruns que 

resultaram em instrumentos de cooperação regional financeira. Dentre esses, destacam-se os 

encaminhamentos realizados no âmbito da ALBA, o acordo básico da NAF e o convênio 

constitutivo do Banco del Sur. O acordo firmado entre Equador, Brasil, Argentina, Paraguai e 

Venezuela, em 2007, previa uma integralidade para a NAF formada por Banco do Sul, Fundo 

do Sul e uma moeda fiduciária regional. O governo equatoriano também exerceu um importante 

protagonismo no processo constitutivo do Banco del Sul. Assim, considera-se que a cooperação 

regional financeira foi um indicador identificado no caso equatoriano (QUADRO 29; 

QUADRO 30). 

 Entendeu-se que houve congruência do caso equatoriano no período entre 2007 e 2011 

em relação aos institutos internacionais da teoria do neoestruturalismo. Mesmo não sendo 

detectado o indicador de participação no processo decisório internacional, os outros três 

indicadores referentes à integração regional financeira foram constatados pela pesquisa: 
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financiamentos de bancos regionais, mecanismos de coordenação e de troca de informações e 

cooperação regional financeira. 

Ainda que três indicadores da categoria analítica da sustentabilidade da dívida tenham 

sido congruentes, mas pelo fato de nenhum outro indicador dessa categoria analítica e das 

categorias analíticas de novos arranjos para a dívida pública externa e de mecanismos 

internacionais de reestruturação tenham sido congruentes, reputa-se que o caso equatoriano não 

é congruente com a teoria da ortodoxia econômica. Pelo fato das categorias analíticas dos novos 

termos para a dívida pública externa e de integração regional financeira terem sido congruentes 

e a categoria analítica de desenvolvimento estrutural ter sido parcialmente congruente, 

entendeu-se que o caso equatoriano é congruente com a teoria do neoestruturalismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese teve como objetivo identificar nos casos de Argentina (2003-2007), Brasil 

(2003-2006) e Equador (2007-2011) quais pressupostos teóricos relacionados a indicadores 

econômicos, políticas econômicas e institutos internacionais se manifestaram nas suas 

respectivas agendas da dívida externa, de modo a se realizar determinadas definições 

fundamentais sobre cada um dos casos. Com o propósito de cumprir esta demonstração, 

utilizou-se de duas teorias econômicas que disputaram de forma contrastante sobre o tema no 

período anterior a esses casos: a Ortodoxia Econômica e o Neoestruturalismo. A partir dessas 

referências teóricas, selecionou-se indicadores correlatos à dívida externa, os quais subsidiaram 

a realização do estudo de caso, realizado na forma de análise de congruência. Estes indicadores, 

por sua vez, organizaram-se no quadro teórico analítico por categorias analíticas específicas. 

Como se viu, desde o século XIX a dívida externa latino-americana esteve suscetível às 

dinâmicas do sistema monetário internacional e as várias mudanças nos padrões monetários 

trouxeram efeitos específicos para a economia latino-americana. Um exemplo disso foi o 

período do padrão bimetálico, em que as antigas colônias espanholas eram tidas como 

importantes fontes de exploração de prata, a qual seria utilizada para cunhar moedas na Europa. 

Além de que, depois, com a ascensão do padrão ouro, as relações tornam-se ainda mais 

complexas, na medida que essas colônias passam a ser tidas também como receptoras de 

empréstimos ingleses destinados aos esforços para as guerras de independência. Dessa maneira, 

a América Latina inicia uma dependência em relação aos fluxos financeiros externos, dos quais 

uma importante fonte passa a ser os empréstimos estrangeiros. 

Assim, a região se viu, durante muitos anos, em uma lógica praticamente circular 

marcada por: expansão de créditos, crises financeiras internacionais, redução de créditos e 

crises da dívida entre os países da América Latina. Diversas vezes, uma das ações dos governos 

latino-americanos em meio à crise foi a suspensão do pagamento das obrigações da dívida 

externa.  Ao todo, entre o século XIX e o século XX ocorreram pelo menos seis crises 

econômicas na América Latina que tiveram como elementos centrais a dívida externa, as quais 

alcançaram seus ápices, por ordem de ocorrência, nos anos: 1826, 1876, 1914, 1931, 1982 e 

1999. 

Entre o início da I Guerra Mundial, em 1914, e o fim da II Guerra Mundial, em 1945, o 

sistema monetário internacional passou por um conjunto de mudanças, marcado pela adesão e 

ruptura com o padrão ouro e pelo desenvolvimento de diferentes sistemas monetários que 

funcionavam paralelamente. Outro fator determinante nesse período foi o fato de que os EUA 
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se tornam, progressivamente, o credor preferencial dos países latino-americanos, na medida em 

que a economia britânica reduz sua hegemonia e aumentam as ofertas de empréstimos em dólar. 

Apesar de já terem ocorrido suspensões de pagamento de obrigações estrangeiras por países 

latino-americanos nas crises de 1826 e 1876, com a crise de 1931 acontece um fenômeno 

importante no que diz respeito à governança da dívida externa, pois diversos governos latino-

americanos realizaram ações com o intuito de reduzi-la. Apesar dessas iniciativas terem 

ocorrido em um contexto internacional e regional muito particular, as medidas tomadas 

caracterizam-se como marcas das políticas econômicas praticadas posteriormente com a 

finalidade de se realizar reestruturações da dívida pública externa tanto pelo viés teórico da 

Ortodoxia Econômica como também do Neoestruturalismo. Essas práticas, que aconteceram 

entre as décadas de 1930 e 1940, foram marcadas por medidas diversas, como pagamentos 

integrais da dívida externa conforme os termos do contrato, suspensões, moratórias e 

negociações com os credores para redução de juros ou principal. 

Os acordos de Bretton Woods iniciaram, por sua vez, uma nova ordem econômica 

internacional para o período pós-guerra, ao lançar uma reforma no sistema monetário 

internacional e iniciar o padrão dólar-ouro. A influência de Bretton Woods nos acontecimentos 

posteriores foi um marco da hegemonia dos EUA nas finanças globais, a qual se estendeu por 

todo o século XX. Os acordos estabeleceram também a instituição de dois organismos 

financeiros internacionais que passariam a ter um importante protagonismo em momentos de 

crises relacionadas à dívida externa. Assim, o BM e o FMI foram criados para serem, 

respectivamente, um banco de reconstrução europeu e um fundo voltado para o 

desenvolvimento, mas acabaram se tornando precursores de políticas econômicas a partir da 

crise da dívida externa latino-americana que teve início em 1982. O FMI, por exemplo, cumpriu 

um papel preponderante na elaboração do Plano Brady e na apresentação de modelos para 

reestruturação da dívida externa no contexto da meia década perdida. 

Ainda que entre as décadas de 1940 e 1960 a América Latina não tenha sido destino de 

empréstimos externos e nem vítima de crises relacionadas à dívida externa, foi nesse contexto 

que se desenvolveu um conjunto de mecanismos os quais antecederam a retomada dos 

empréstimos externos aos países da região. Nesse período, os países latino-americanos 

passaram por um aumento dos fluxos financeiros externos, ainda que estes fossem 

principalmente na forma de IED. Ademais, formaram-se instrumentos bancários que permitiam 

operações de empréstimos vultuosos, os chamados empréstimos consorciados, além de um 

sistema supranacional que não estava sujeito a regras de autoridades monetárias: o mercado de 

eurodólares. 
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Com a ruptura unilateral dos EUA ao padrão dólar-ouro, em 1971, e com o primeiro 

choque do petróleo, em 1973, o mercado de eurodólares serviria como um importante destino 

dos petrodólares, os quais passaram a emigrar dos países exportadores de petróleo. Foi essa 

dinâmica que marcou o fim do padrão dólar-ouro e o início do DWSR ou dólar-flexível. Duas 

das ocorrências imediatas à essas mudanças foram o aumento de liquidez e a redução de juros, 

o que fez os países latino-americanos iniciarem uma nova etapa de aquisição de empréstimos 

externos. Esse novo padrão baseado no dólar puro tornou o Tesouro dos EUA um importante 

agente do sistema monetário internacional, a ponto de influenciar diretamente em processos de 

resolução de crises da dívida externa latino-americana, como ocorreu, por exemplo, durante a 

execução do Plano Brady. Assim, foi esse contexto de aumento da liquidez que deflagrou o 

início de uma nova e importante etapa para a dívida externa latino-americana, pois, a partir de 

então, ela começa a ter um papel decisivo sobre os processos econômicos da região, os quais 

passam a ser marcados por: crises financeiras, ajustes econômicos, suspensões de cumprimento 

das obrigações, acordos com o FMI, tentativas de integração entre os países, reestruturações da 

dívida, geração de superávits primários e em conta correntes, entre outros. 

Como já dito, a análise de congruência realizada nessa pesquisa utilizou-se de 

pressupostos pertencentes a dois marcos teóricos, a ortodoxia econômica e o neoestruturalismo, 

que se antagonizaram em relação a diversas questões relacionadas à dívida externa latino-

americana no contexto que ficou conhecido como o da meia década perdida. Ambos estiveram 

bastante associados a eventos internacionais que discutiram as economias latino-americanas no 

contexto de crise do final dos anos 1990, com destaque para os problemas associados à dívida 

externa dos países da região. Um evento importante para a consolidação de ideias da ortodoxia 

econômica que já vinham sendo debatidas foi a participação de Anne Krueger como 

representante do FMI no encontro anual do NEC em 2001. Já o evento que serviu como marco 

de ideias que se consolidaram em torno do neoestruturalismo foi o International Conference on 

Financing for Development da ONU em 2002. 

A teoria da ortodoxia econômica não compreendia que a crise que se instaurou na 

América Latina no contexto da meia década perdida tinha sido consequência das diretrizes 

indicadas pelo Consenso de Washington. Por conta disso, reforçava a necessidade de se 

perseguir parâmetros relacionados à sustentabilidade da dívida, tais como superávit primário e 

superávit em conta corrente. Afora que a redução da dívida pública externa e de coeficientes da 

dívida, como dívida externa/exportações e dívida pública/PIB, tornaram-se propósitos 

fundamentais da ortodoxia econômica. Também suscitou o debate em defesa do desestímulo ao 

endividamento e da emissão de dívida nas moedas locais dos países.  Ainda que esta teoria 
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tenha realizado defesas em favor do cumprimento dos termos originais dos contratos, também 

realizou uma importante discussão, em concordância com o FMI, em torno da reestruturação 

da dívida externa por meio dos institutos da CAC’S, SDRM e exit consents. 

Conforme a teoria do neoestruturalismo, as políticas econômicas que tiveram como 

inspiração o Consenso de Washington, incapazes de possibilitar o crescimento do produto, 

seriam a causa da crise nos países latino-americanos. Para essa teoria, seria necessária uma 

agenda de desenvolvimento, na qual, ao mesmo tempo em que o IED contribuiria, o capital 

financeiro deveria passar por um estrito controle. Além disso, em determinadas circunstâncias, 

as políticas econômicas voltadas para a dívida pública externa deveriam se basear em práticas 

como a suspensão da dívida, a responsabilização dos credores e o estabelecimento de condições 

diferentes contratuais das originais. Uma das marcas importantes da teoria do neoestruturalismo 

foi a defesa da integração regional financeira como meio para a redução da dependência e 

influência dos países latino-americanos dos IFI’s sediados em Washington, em especial do 

FMI. 

Algumas das proposições das teorias da ortodoxia econômica e do neostruturalismo 

tiveram precedentes entre a década de 1970 e a década de 1990. No período da década perdida, 

por exemplo, foi marcante um conjunto de medidas baseadas na redução de despesas públicas 

e de importações com o objetivo de se alcançar melhores resultados fiscais e em conta corrente. 

Essas medidas, que na época estiveram associadas a diretrizes do FMI, surgiriam como ponto 

determinante para a sustentabilidade da dívida na teoria da ortodoxia econômica. Outro 

acontecimento marcante no período da década perdida foi o Consenso de Cartagena que, apesar 

de não ter tido efeitos concretos marcantes, contribuiu para discussões em torno da necessidade 

da formação de instituições regionais de coordenação e trocas de informação sobre a dívida 

externa, cujos fundamentos compunham critérios de integração regional financeira da teoria 

neoestruturalista. Ainda em consonância com esta última, também ocorreu, na década perdida, 

suspensões do pagamento das obrigações da dívida externa, medida que se constitui enquanto 

proposição de novos termos para a dívida pública externa. 

Na fase da titularização da dívida externa, os países latino-americanos vivenciaram 

importantes taxas de crescimento de seu produto, pondo fim à onda de falta de crescimento 

econômico da década perdida e fazendo surgir uma forte expectativa de que este crescimento 

era sustentável e de que se estenderia ao longo do tempo. Tal processo, que em um primeiro 

momento pareceu mostrar-se correspondente com os pressupostos do desenvolvimento 

estrutural da teoria neoestruturalista, teve como uma importante explicação o aumento de fluxos 

de capital financeiro externo. Fluxos estes associados a um conjunto de fatores, dentre os quais 
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às privatizações de empresas estatais e à emissão de títulos Brady e globais, ou seja, ao aumento 

da dívida pública externa latino-americana. Desse modo, o controle sobre o capital financeiro, 

outro critério importante da categoria analítica do desenvolvimento estrutural, não se 

concretizou. Isso ficou ainda mais claro quando aconteceram as crises da meia década perdida, 

as quais se caracterizaram por ser consequência de crises financeiras internacionais e por 

interromper de maneira abrupta fluxos financeiros externos que garantiam taxas de crescimento 

econômico. 

Também no período da titularização da dívida externa, o Plano Brady, que contou com 

o apoio do Tesouro dos EUA, governos de países credores e IFI’s, dentre os quais o FMI, foi 

um marco de mecanismo internacional de reestruturação. Tratou-se de uma reestruturação da 

dívida externa contratual dos países da América Latina, tornando-a dívida titularizada que 

poderia ser negociada no mercado secundário. Além disso, o Plano Brady viabilizou outros 

mecanismos de reestruturação, os quais estavam previstos e surgiram como proposições de 

mecanismos internacionais de reestruturação da teoria da ortodoxia econômica. Durante o 

período da meia década perdida, em países da América Latina, ocorreram experiências 

importantes de reestruturações da dívida pública externa com o uso de CAC’s e exit consents. 

Ainda durante o período da meia década perdida, criou-se um conjunto de legislações, 

muitas vezes constituídas a partir de acordos dos governos com o FMI, as quais tinham como 

foco o controle fiscal, prevendo, dessa maneira, a geração de superávits primários pelos 

governos. Essa medida instituía um dos principais elementos previstos pela teoria da ortodoxia 

econômica para a garantia de sustentabilidade da dívida. No entanto, nos casos, durante os 

momentos mais críticos das crises da meia década perdida, foram realizadas medidas da teoria 

neoestruturalista referentes aos novos termos para a dívida pública externa, entre as quais 

estiveram a realização de empréstimos de emergência junto ao FMI e a suspensão do pagamento 

de obrigações referentes à dívida pública externa. 

Quando observados os casos específicos que embasaram a realização da análise de 

congruência, é possível compreender diferentes resultados para cada um deles. O caso brasileiro 

mostrou-se congruente com a teoria da ortodoxia econômica e parcialmente congruente com a 

teoria do neoestruturalismo, ou seja, foi possível identificar uma maior aproximação do Brasil 

com a teoria da ortodoxia econômica. Já o caso argentino demonstrou congruência parcial com 

a teoria da ortodoxia econômica, limitando-se nesse sentido apenas aos indicadores 

econômicos. Mostrou-se, por outro lado, congruente com a teoria do neoestruturalismo, o que 

permite afirmar que há uma maior aproximação da Argentina com a teoria neoestruturalista. 

Em relação ao caso equatoriano, ainda que tenham sido identificados alguns indicadores de 
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sustentabilidade, deduziu-se que ele não apresentou congruência com a teoria da ortodoxia 

econômica, ao passo que demonstrou expressiva congruência em relação à teoria 

neoestruturalista. 

No caso brasileiro foi destaque a prática de superávits primários baseados 

principalmente no aumento da arrecadação de receitas. O governo desse país tratou a realização 

de superávits primários como uma diretriz de sua gestão, alegando inclusive que esta seria uma 

medida necessária para a redução da dívida pública. Outro elemento importante foram os 

superávits em conta corrente, estimulados principalmente por superávits na balança comercial. 

Além de que, no período, os produtos de exportação brasileiros tiveram significativa alta em 

seus preços e uma das interpretações do governo brasileiro para este quadro foi o de que ele 

seria suficiente para garantir a redução da dependência do país em relação ao FMI. Como 

consequência, o aumento das exportações somadas à medidas de redução da dívida externa 

fizeram com que o coeficiente dívida externa/exportações se reduzisse, ao passo que o aumento 

das reservas internacionais fez que elas superassem o valor da dívida pública externa. No 

entanto, por mais que diversos critérios de sustentabilidade da dívida fossem alcançados e que 

o componente externo da dívida pública brasileira tenha se reduzido, houve uma manutenção 

do coeficiente dívida pública/PIB, o que leva à hipótese de que, mesmo cumprindo os demais 

critérios de sustentabilidade, eles não são elementos suficientes para a redução da relação dívida 

pública/PIB. 

O governo brasileiro emitiu títulos globais denominados na moeda local. Além disso, 

realizou uma política deliberada de redução de títulos internos indexados ao câmbio, os quais 

foram substituídos, principalmente, por títulos indexados a índices de inflação. Para o governo 

brasileiro, essa mudança representou uma proteção da economia nacional, já que evitaria a fuga 

de capitais em momentos de turbulências ou de crises financeiras internacionais. Conclui-se, a 

partir de tal quadro, que o governo brasileiro encontrou-se em situação de maior segurança 

interna a volatilidades econômicas externas e alterações cambiais, o que lhe permitiu a tomada 

de outras medidas dentre as quais se destacam a inclusão de CAC’s aos títulos externos e o 

cumprimento dos termos do contrato. 

O produto brasileiro apresentou crescimento estimulado pela melhora na demanda 

interna, de modo que o governo declarou que o crescimento econômico seria guiado pelo 

aumento da renda e redução da desigualdade. Também houve saldos positivos de IED, porém, 

não foi possível identificar o exercício de controle sobre o capital financeiro. O cumprimento 

dos termos dos contratos das obrigações da dívida pública externa brasileira aponta que não 

tenha sido uma opção a realização de políticas que remetem a novos termos para a dívida 
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pública externa. Isso porque, apesar de o Brasil ter realizado empréstimos junto a IFD’s, 

desenvolvido iniciativas de cooperação regional financeira e participado de uma instância de 

trocas de informação sobre a dívida entre países da América Latina, o LACDebt, ou seja, 

iniciativas que fazem referência à categoria analítica da integração regional financeira, estas 

medidas tiveram caráter indicativo. Esse dado cria a possibilidade da realização de pesquisas 

que se utilizem de critérios de eficácia com a finalidade de inferir efeitos mais concretos destas 

iniciativas regionais de integração financeira. 

Já o governo argentino, no período estudado, realizou superávits primários em um 

contexto de aumento de receitas e despesas públicas, alternando entre defesas e críticas à 

disciplina fiscal. Outro fator importante para a Argentina no período foi a realização de 

superávits em conta corrente, os quais estiveram atrelados ao aumento dos preços dos produtos 

de exportação argentinos, o que também impactou no aumento do estoque de reservas 

internacionais. Tanto o coeficiente dívida pública/PIB como o coeficiente dívida 

externa/exportações sofreram reduções e as causas apontadas estiveram atreladas a 

acontecimentos diversos: crescimento do PIB, aumento das exportações, reestruturação da 

dívida pública externa e pagamento antecipado das obrigações com o FMI. Apesar de a 

Argentina ter apresentado de forma integral as proposições de sustentabilidade da dívida no 

período do estudo de caso, nenhum outro indicador de política econômica ou de institutos 

internacionais da ortodoxia econômica foram identificados. Isso levanta a hipótese de que é 

possível alcançar os requisitos para a sustentabilidade da dívida sem que se realize outras 

medidas em conformidade com os pressupostos da teoria da ortodoxia econômica. 

A Argentina vivenciou também um aumento no seu PIB em um contexto de expansão 

das despesas públicas e de aumento na formação bruta de capital fixo, no consumo e nas 

exportações. Para o governo argentino, o crescimento do PIB foi importante instrumento de 

redução do endividamento. Outro indicador que apresentou saldos positivos no período foi o 

IED, no entanto, não foi possível constatar controle sobre o capital financeiro. Após a realização 

da reestruturação de sua dívida pública externa, baseada na tese de responsabilização dos 

credores, o governo argentino suspendeu o pagamento de parte da dívida cujos credores não 

concordaram com os novos termos e, portanto, não participaram da negociação. Essas medidas 

levaram a condições contratuais diferentes das originais, com mudanças nas legislações, prazos, 

valores e na moeda de referência dos títulos. 

Outro aspecto importante no caso argentino diz respeito à identificação de 

financiamentos de IFD’s. A Argentina ainda praticou medidas no sentido da cooperação 

regional financeira, como a Cooperação Sul-Sul com o governo venezuelano. Outro fato que 
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reafirma essa disposição foi o governo argentino declarar que a dívida externa contraída no 

período ditatorial era odiosa. Além disso, promoveu-se reuniões e visitas técnicas a outros 

países latino-americanos, com a finalidade de realizar a harmonização de metodologias e 

indicadores econômicos. Devido às características dos dados provenientes da análise de 

congruência no caso argentino, elaborou-se a hipótese de que indicadores de sustentabilidade 

da dívida podem se dar em um contexto no qual as políticas econômicas se dão 

predominantemente aos moldes da teoria neoestruturalista. 

O Equador, que teve resultados fiscais decrescentes a ponto de operar com déficits 

fiscais, manifestou que a sustentabilidade da dívida e a prudência fiscal não seriam suficientes 

para garantir o bem estar da população, já que com isso o governo canalizava recursos públicos 

para o pagamento da dívida pública externa. O país também não conseguiu produzir superávits 

em conta corrente, mas ainda assim alcançou saldos positivos de reservas internacionais no 

período estudado e teve uma redução nos coeficientes de dívida pública/PIB e dívida 

externa/exportações. Esse fenômeno ocorreu principalmente após a reestruturação realizada na 

sequência da publicação do relatório final do CAIC. Tal situação corrobora a hipótese de que a 

redução desses dois coeficientes de sustentabilidade da dívida não necessariamente precisa estar 

atrelada aos demais indicadores de sustentabilidade. 

No caso equatoriano não foram identificados indicadores de novos arranjos para a dívida 

pública externa. Mesmo que a pesquisa não tenha sido conclusiva sobre desestímulos a 

empréstimos estrangeiros, foi possível notar o desestímulo do governo à existência de um fundo 

de reservas para a estabilização e a impossibilidade de medidas com o intuito de reduzir títulos 

internos em moedas estrangeiras ou emitir títulos externos em moeda local, o que se justifica 

pelo fato da moeda corrente no Equador ser o dólar. Além disso, o governo equatoriano 

manifestou sempre o seu interesse em constituir uma NAF, criticando as IFI’s e demais 

institutos do sistema monetário internacional. No período estudado, não foram identificadas 

medidas relacionadas à instituição ou inclusão de SDRM, CAC’s ou exit consents, além do que 

a reestruturação da dívida pública externa colocada em prática pelo Equador alterou termos 

originais do contrato. 

O país obteve crescimento do seu PIB em um contexto de expansão das despesas 

públicas. Por meio de declarações, o governo equatoriano realizou críticas sistemáticas aos 

IFI’s, ao FEIREP e à LTF, entendendo que foram deletérios para a realização de investimentos 

públicos e para o crescimento econômico. No período estudado, o Equador também apresentou 

saldos positivos de IED, porém, não foi possível identificar que houve controle sobre a conta 

de capital financeiro. Além disso, o governo equatoriano realizou a suspensão da dívida externa 
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após a publicação do relatório da CAIC, realizando a reestruturação da dívida pública a partir 

da recompra de títulos na sequência. O governo equatoriano manifestou que essas medidas 

basearam-se no reconhecimento de que esta dívida tinha caráter ilegal e imoral, de modo que a 

ilegitimidade da dívida caracterizaria a responsabilidade dos credores sobre ela, o que teria 

levado a um processo de reestruturação por meio de recompra baseada em condições diferentes 

das originais. Essa recompra dos títulos foi realizada por meio de um leilão holândes 

modificado que lhe garantiu uma economia de mais de 60%. 

Além do mais, durante o período de estudo, o governo equatoriano adquiriu 

financiamentos junto à IFD’s que em 5 anos teve a uma média de quase 7% da sua formação 

bruta de capital fixo. Apesar de não ter sido identificado elementos que comprovem uma 

inserção do Equador no processo decisório internacional financeiro, o governo do país 

manifestou-se favorável à instituição de uma NAF; criticou os IFI’s, considerando-os 

defensores de interesses externos; esteve envolvido em iniciativas no sentido de fortalecer a 

coordenação financeira, dentre as quais a instituição de um sistema regional de compensação 

de pagamentos independente do dólar, o SUCRE; participou das proposições em torno da 

proposta de instituição de um Fundo do Sul que serviria como contraposição ao FMI; e, em 

favor da cooperação regional financeira, teve iniciativas junto à ALBA, além de  em favor da 

instituição do Banco del Sur. 

Por fim, a pesquisa de análise de congruência realizada identificou algumas ocorrências 

comuns à Argentina, Brasil e Equador. No que diz respeito aos indicadores econômicos, os três 

países apresentaram índices de crescimento de seu produto e saldos positivos de reservas 

internacionais e de IED. Esse aspecto sinalizou uma situação econômica favorável que 

possivelmente viabilizou que outras medidas pudessem ser tomadas em relação à dívida pública 

externa. Cabe salientar que na crise da dívida da década de 1980 e, de forma menos acentuada, 

durante o período da meia década perdida, os três países não apresentaram resultados tão 

positivos desses indicadores. No caso do Brasil e Argentina, ainda foram registrados saldos 

positivos e crescentes de superávits em conta corrente, em decorrência do aumento do preço 

dos produtos de exportação, motivado por maior demanda chinesa e indiana, fenômeno que 

ficou conhecido também como boom das commodities. 

Os três países realizaram pagamentos antecipados de suas obrigações com o FMI e, no 

caso do Brasil, também com o Clube de Paris. Os governos declararam que tal medida, além de 

ter sido baseada em uma política de maior autonomia e independência dos IFI’s, só foi possível 

frente aos bons desempenhos relacionados ao crescimento econômico, ao aumento de reservas 

e superávits da balança comercial. No caso de Brasil e Argentina, em especial, identificou-se 
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uma forte valorização dos governos em relação a esse feito. Outro ponto de destaque foi que os 

três países não tiveram a prática de realizar acordos para o acesso a linhas de financiamento de 

emergência externas, o que foi bastante costumeiro nos três casos no período da meia década 

perdida, ocasião em que a principal fonte destes financiamentos era o FMI. 

Com esta pesquisa, não foi possível identificar evidências de que houve uma melhora 

na representação destes três países nos processos decisórios do sistema monetário internacional. 

Porém, notou-se que houve uma atuação ativa no sentido de fortalecimento da integração 

regional financeira. As medidas tomadas neste sentido estiverem atreladas a mecanismos de 

coordenação, troca de informação e cooperação, com destaque para a questão da dívida externa. 

Entre as várias experiências estiveram: LACDebt, Banco del Sur, NAF, Fundo do Sul, SUCRE 

e a Cooperação Sul-Sul. Ademais, identificou-se, no período estudado, que algumas medidas 

concretas foram tomadas, porém, algumas iniciativas mantiveram-se no campo de discussões e 

de intenções, o que demandaria pesquisas que superassem a identificação de suas ocorrências 

e estudassem critérios de efetividade a partir de um marco analítico específico no período 

estudado. O mesmo se aplica aos financiamentos realizados junto aos IFD’s, os quais foram 

identificados, mas que necessitam de outras investigações com critérios de efetividade.  Com 

isso, seria possível estabelecer resultados mais conclusivos sobre este fenômeno relacionado a 

preposições de institutos internacionais da teoria neoestruturalista. Chama a atenção que muitos 

dos critérios da teoria para a integração regional financeira tinham recebido destaque no período 

da década perdida, no contexto de discussões em torno do Consenso de Cartagena. 

As experiências levam a crer que o período dos estudos de casos foi marcado, nos três 

países, pela reestruturação da dívida pública externa. Talvez esta seja, inclusive, a característica 

mais marcante do período que sucedeu a meia década perdida, em que houve uma ascensão de 

governos progressistas nos países da região. O contexto interno destes países e a conjuntura 

internacional são variáveis explicativas determinantes. Países como o Argentina e Brasil 

optaram pela realização de superávits primários mesmo em meio a críticas dos governos ao 

controle fiscal. O fato é que a retomada de investimentos públicos, a melhora na demanda 

interna e o aumento de preço dos produtos de exportação propiciaram um quadro de 

crescimento econômico, superávits das balanças comerciais e aumento de reservas 

internacionais. Foi esse o contexto que permeou as reestruturações da dívida, a despeito das 

suas diferentes configurações. 

Em resumo, o Brasil realizou uma reestruturação bastante próxima dos pressupostos da 

teoria da ortodoxia econômica, já que prezou pela manutenção de condições originais dos 

contratos, incluiu CAC’s nos novos títulos emitidos e praticou uma política de redução de 
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títulos em moedas estrangeiras e emissão de títulos em moeda nacional. A Argentina, por sua 

vez, empreendeu um conjunto de tentativas de negociações com o FMI, mas praticou a sua 

reestruturação de forma autônoma ao fundo. O governo argentino realizou a troca de seus 

títulos, criando condições diferentes das originais e menos favoráveis aos credores, o que 

aproximou a sua experiência de reestruturação dos moldes da teoria neoestruturalista. 

Proximidade esta que também ocorreu na reestruturação praticada pelo Equador, já que, após a 

realização de uma auditoria a qual apontou para a ilegitimidade de sua dívida externa, foi 

realizada uma suspensão da mesma, o que levou a uma recompra dos títulos sob condições que 

diferiam das originais. Esses fatos favorecem possibilidades de pesquisa que, além de 

considerar tais características dos processos de reestruturação, busquem explorar as implicações 

do endividamento público externo nos períodos posteriores ao estudo de caso. Um ponto de 

investigação que se tornou instigante, a partir dos resultados obtidos por esta tese, diz respeito 

à compreensão das influências destas novas características identificadas em cada país para as 

suas dinâmicas de endividamento externo, destacando-se o papel exercido pelos IFI’s e IFD’s. 

Outro elemento de investigação importante que surge dos resultados desta pesquisa diz respeito 

ao quanto estes três países conseguiram se distanciar ou reproduzir os pressupostos teóricos 

após o período de reestruturação da dívida externa. 
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