
Ano 8 (2022), nº 3, 1093-1113 

CRISES E RELAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Marco Roberto Serra Lyrio  
 

“A economia política, considerada como um ramo da ciência 

dos estadistas ou legisladores, propõe-se duas finalidades: 

primeiro, fornecer ao povo um rendimento ou subsistência 

abundante, ou, melhor dizendo, permitir-lhe que obtenha por 

si mesmo tal rendimento ou subsistência abundante; segundo, 

fornecer ao Estado ou à República uma receita suficiente para 

o serviço público. Assim, a economia política propõe-se, a um 

só tempo, enriquecer o povo e o soberano.” 

(Adam Smith – A Riqueza das Nações)1 

 
I) INTRODUÇÃO 
 

 objetivo deste breve artigo é discorrer, sob a ótica 
econômico-política, os acontecimentos das rela-
ções financeiras internacionais e crises que ocor-
reram nos séculos XX e XXI. 

Iniciaremos com um pequeno relato sobre 
o Brasil e os motivos de suas crises. Após, trataremos da crise 
de 1929, as medidas tomadas pelo Governo perante sua situação 
e os “acidentes de percurso” no campo político. 

Em seguida, o padrão-ouro, sua implementação em paí-
ses desenvolvidos, a tentativa de sua implementação no Brasil e 
extinção mundial serão tratadas. Após tentativas frustradas de 
seu retorno; dois países passam a liderar planos de reestabeleci-
mento do plano econômico internacional. Neste ponto, será tra-
tada a Conferência de Bretton Woods: seu nascimento, auge e 
ocaso. Será relatado, também, o início do padrão ouro-dólar feito 
pelos Estados Unidos; onde as outras moedas deveriam se refe-
renciar ou ao ouro ou ao dólar nesse padrão. E o papel do Fundo 

 
1 SMITH, Adam. A riqueza das nações. Livro IV. Sistemas de economia política. Ed. 
Martins Fontes. SP. 2003. p. 531. 
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Monetário Internacional. 
Relataremos como se encontrava o Brasil diante das cri-

ses e momentos retro relatados e como o país tentava se recupe-
rar com as medidas “pseudo-Keynesianas” adotadas, e o foco da 
economia brasileira de sair da política externa para a industriali-
zação interna. 

Por fim, não se atendo apenas ao passado do país, mas 
pontuando questões mais recentes, com base em textos discuti-
dos no grupo de estudo Brasil Global, externaremos dados da 
recente política econômica do país. Documento importante que 
será utilizado é a pesquisa realizada pelo Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão sobre a transição de governo 
2018-2019. Sendo pontuadas as reformas macrofiscais e a rigi-
dez orçamentária. 

Por fim, enumeraremos alguns dados sobre o PIB do país 
e suas principais despesas obrigatórias, que acarretam a rigidez 
do orçamento da União. E buscaremos concluir, frente aos dados 
mais recentes, quanto às perspectivas do país diante da nova si-
tuação política. 
 
II) METODOLOGIA 
 

O presente trabalho será abordado pelo método exposi-
tivo-descritivo, baseando-se em fatos históricos e bibliografia 
específica. Fundamental apontar que anotações de aulas e pales-
tras ministradas pelo Professor Doutor Paulo Roberto de Al-
meida, bem como discussões do grupo de estudo Brasil Global 
são indispensáveis para o desenvolvimento deste breve trabalho. 
 
III) APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 
 

O Brasil, em suas crises passadas, possuía como causa 
questões de relações financeiras internacionais? Atualmente 
quais são as perspectivas do país diante da nova situação 
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política? 
 
A)  CRISES, FINANÇAS INTERNACIONAIS E O BRA-
SIL 
 

“No plano estritamente econômico, o mundo passou por 

fases caracterizadamente distintas ao longo do período: saltos 

tecnológicos, representados pelos grandes avanços da segunda 

revolução industrial; mudanças dramáticas nos sistemas mone-

tários nacionais, a partir de violentas crises financeiras, de sur-

tos violentos de inflação em diversos países, com ruptura dos 

regimes monetários e cambiais, a começar pelo do padrão ouro; 

fases de crescimento sustentado, seguidas por conjunturas de 

estagnação; surtos de liberalização setorial, alternando com 

impulsos de protecionismo comercial; incorporação de novos 

atores econômicos, com preservação de velhas desigualdades 

estruturais; fases de fechamento e de abertura aos movimentos 

de pessoas e aos fluxos de capitais; redistribuição dos fluxos de 

renda em direção de novos centros de acumulação e confirma-

ção de antigos mecanismos de concentração e de acumulação; 

enfim, uma gama variada de tendências estruturais, de rupturas 

conjunturais e de ciclos econômicos tão diversos quanto os pro-

cessos políticos que marcaram esse século ao mesmo tempo 

exemplarmente criador, no plano das ciências e das técnicas, 

mas também extremamente destruidor em termos de vidas hu-

manas e padrões civilizatórios.”2 

Especificamente o Brasil, na maioria de suas crises, pos-
suía como causa questões de relações financeiras internacionais, 
cambiais, déficit comercial, déficit de transações correntes, cri-
ses internacionais, crise do petróleo, aumento dos juros, etc. 

Atualmente, o Brasil passa por uma grande crise 
 

2 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Transformações da ordem econômica mundial, do 
final do século 19 à Segunda Guerra Mundial. Rev. bras. polít. int. vol.58 no.1 Bra-
sília Jan./June 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v58n1/0034-7329-
rbpi-58-01-00127.pdf. Acesso em 19 jan. 2021. 
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econômica, mas isso se dá por questões internas. Há quem dele-
gue à crise internacional de 2014 e 2015 e respectivas quedas de 
3.8 e 3.6 nos anos subsequentes, a causa de um impacto de me-
nos 8% no PIB e menos 10% na renda, o problema que o país 
vive hodiernamente. Porém, a verdadeira origem teve início em 
2008, com a quebra do Banco Lehman Brothers, quando este 
sofreu uma demanda que não podia cumprir; e não obteve auxí-
lio do Tesouro americano, precipitando outras crises. Somente a 
partir de 2012 os Estados Unidos começam a crescer com uma 
recuperação lenta. Isto teve impacto no mundo financeiro oci-
dental. No Brasil, o problema também teve origem fiscal.  

Antigamente, várias das crises brasileiras se davam por 
uma pseudo insolvência externa, porque o país nunca deixou de 
pagar “stricto sensu”, com exceção de 1987 quando houve um 
“calote” unilateral de pagamento dos juros para créditos priva-
dos para os bancos comerciais. 

Os governos sempre acreditam que conseguem controlar 
a economia, porém, ciclicamente há crises. Tais crises são recor-
rentes de forma geral, mas com peculiaridades diferentes porque 
as “bolhas” são distintas (Ex.: podem ser imobiliárias, de bolsa, 
de banco, de commodities, etc.). Comecemos, então, pela grande 
crise do crack da bolsa de Nova Iorque. 
 
B) A CRISE DE 1929 
 

“Podemos detectar de fato um padrão de recorrência 

nas relações Estado-capital desde os estágios iniciais de forma-

ção do sistema capitalista mundial até o presente. Esse padrão 

consiste nas recorrentes expansões financeiras, no curso das 

quais as organizações capitalistas líderes em cada período ten-

dem a retirar uma crescente proporção das entradas de recur-

sos do seu fluxo de caixa das operações de comércio e produção 

e passam a reorientar suas atividades para operações de cré-

dito, empréstimo e especulação. Em todas as expansões 
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financeiras – da Florença renascentista à Era Reagan – a gui-

nada do comércio e da produção para as finanças tornou-se lu-

crativa pela intensificação da competição interestatal pelo ca-

pital volátil. Exceto com relação à escala e ao escopo da com-

petição e à velocidade dos meios técnicos utilizados nas transa-

ções, o processo político-econômico básico a esse respeito é o 

mesmo no final do século XX como era um, dois, três, quatro, ou 

mesmo seis séculos atrás.”3 

A crise 29, grande crise nos Estados Unidos foi uma tí-
pica crise de bolsa, ou seja, destruição de valor, bolhas cumula-
das por investimentos em especulação de títulos que renderiam 
quinze, vinte e até vinte e cinco por cento ao ano. Isso levava 
pessoas a fazerem empréstimos para comprar ações de telefone, 
rádio, empresas automobilísticas (empresas típicas da segunda 
revolução industrial), fruto de uma capacidade produtiva ameri-
cana, extremamente elevada, que reduziu os preços de inúmeros 
bens mais sofisticados, com a produção em massa, em grande 
escala de produtividade, com inovação tecnológica, integração 
do comércio internacional, o que fez que tudo crescesse a taxas 
impressionantes. Com isso, houve uma bolha na bolsa de valo-
res.  

O problema foram as medidas tomadas pelos governos, 
em seguida a crise da bolsa que deveriam ter deixado as empre-
sas com suas quebras, pessoas com perdas de suas casas e ativos 
(para depois se recuperarem normalmente), mas os governos co-
meçaram a adotar políticas equivocadas, no plano interno de res-
trição dos pagamentos, extinção de crédito, e no plano externo 
com um protecionismo tarifário e com desvalorização. 

No ano seguinte a crise de 29, a situação estava quase se 
normalizando, (em abril de 1930 a “The Economist”, chegou a 
publicar um artigo descrevendo que o pior já teria passado, que 

 
3 ARRIGHI, Giovanni. Globalização e Macrossociologia Histórica. p.18. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782003000100003&lng=en&tlng=en . Acesso em 19 jan. 2021. 
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a bolsa estava se recuperando); porém outras crises se precipita-
ram. Sobretudo derivadas da Alemanha; com pagamentos de re-
parações de guerra, que provocou uma crise enorme de inflação 
neste país. 

É sabido que no cenário da década de 20 não havia ne-
nhuma instituição financeira internacional. Os Estados Unidos 
que repassavam valores para a Alemanha, para que esta pagasse 
a França, a Bélgica e Inglaterra. Porém, com a crise de 29, a 
Alemanha ficou sem ter como honrar seus pagamentos. Os Es-
tados Unidos com seu departamento de Estado, Tesouro e ban-
queiros de Nova Iorque fizeram um sistema de compensações 
oficial (o Banco de Basiléia). Este, criado em 1930 para diminuir 
a dívida alemã e para que o dinheiro americano oferecido fosse 
compensado nas várias transações financeiras e comerciais dos 
países.  

No entanto, vieram “acidentes de percurso” no campo 
político, como a ascensão do nazismo na Alemanha em contra-
ponto com o comunismo. Também a quebra de um banco austrí-
aco que repercutiu na Alemanha e prejudicou sua economia. E, 
por fim, a política nacionalista adotada pelos países neste perí-
odo (buscando autoproteção e conseguindo apenas um prejuízo 
universal). 

Conclui-se que não foi apenas a crise de 29, mas a grande 
depressão de 31 que causou a deterioração econômica mundial. 
Momento grave que, à época, atingiu também o Brasil. 
 
C) PADRÃO OURO 
 

Padrão ouro é o lastro das moedas de países respeitáveis!  
O Brasil nunca teve um padrão ouro “stricto sensu”. Por 

volta de 1943 foi introduzido no país, porém feito apenas teori-
camente na lei ou nas disposições do governo, definindo o “mil-
réis” neste padrão. Este padrão, entretanto, era lastreado não em 
ouro e sim em divisas, mais especificamente, em libras. Esta 
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ingressava, principalmente, pelas receitas das exportações de 
café. E quando havia necessidade o país enviava o embaixador 
à Inglaterra para negociar empréstimo com os banqueiros ofici-
ais ingleses (por exemplo a família Rothschild).  

Em alguns momentos houve tentativas de implementar o 
padrão ouro, mas em 1931 se rompeu o vínculo do “mil-réis” 
com o ouro e se proibiu o uso de moedas estrangeiras, obrigando 
a população a utilizar a moeda-papel local emitida pelo governo. 
Infelizmente, este foi um longo período de tolerância com a 
emissão irresponsável de moeda. 

Os países desenvolvidos, na segunda metade do século 
XIX, começam a construir bancos nacionais e do estado (não 
necessariamente estatais, mas de consórcios de banqueiros, co-
merciantes com chancela do governo), podendo assim recorrer a 
eles para empréstimos. Nesse tempo a taxa de juros estava vin-
culada ao nível da dívida pública, e as moedas eram expressas 
em ouro porque a sociedade assim o exigia e as grandes transa-
ções eram liquidadas em ouro. 

Esse padrão acabou na 1ª Guerra Mundial, e pratica-
mente não voltou; com exceção de tentativas parciais. Isto 
ocorre porque na primeira guerra todos os países se mobilizam, 
a guerra se torna total, não somente entre exércitos, mas entre 
indústrias e capacidades dos países. Os governos assim estati-
zam várias empresas, impedem a saída de ouro, retiram a con-
versibilidade, e emitem bônus da dívida pública, enquanto as 
pessoas querem comprar. Se não quisessem comprar era feito 
empréstimo compulsório ou impressão de dinheiro. Isto gerou 
crises de endividamento, inflação, e desvalorização em vários 
países, logo após a guerra.  

Se o comércio internacional caminhou no sentido do 

protecionismo, as finanças, por sua vez, abandonaram os rígi-

dos mecanismos do padrão ouro, cuja moeda central era a libra 

esterlina, para ingressar numa fase de flutuação descoordenada 

das principais moedas, com a gradual ascensão do dólar (que 
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de toda forma tinha sustentado os esforços de guerra desde 

1914) e cujo predomínio se acentua nas negociações das dívidas 

dos países beligerantes nos anos 1920.4 
Nas décadas de 20 e 30, foi feita a tentativa de voltar, por 

conferências internacionais, sem êxito, a um entendimento de 
retorno ao padrão ouro ou paridades respectivas ou recíprocas 
das moedas. Cada país, no entanto, agiu de um jeito. A França, 
por exemplo, desvalorizou sua moeda e entrou na depressão nos 
anos 1930. Crise profunda, que assolou também a Áustria, a Ale-
manha, quebrando o comércio internacional, fazendo a suspen-
são de pagamentos, das medidas protecionistas, causando des-
valorizações cambiais, fazendo cair o valor das commodities e 
fazendo a economia ficar extremamente caótica nos anos 30.  

Com isso os países adotaram políticas conhecidas pelos 
americanos como “empurre a crise para o seu vizinho” ou “em-
pobreça o seu vizinho”, restringindo o comércio e aumentando 
tarifas. Assim, acordos de compensação começaram a ficar co-
muns entre os países. Exemplo disto ocorreu entre Brasil e Ale-
manha; aquele exportava grãos e matéria prima e este retribuía 
com equipamentos. O problema deste tipo de comércio é que 
eles podem ser apenas bilaterais, utilizando os marcos de com-
pensação. 

Após esta crise, ocorreu nova guerra. Com neutralidade 
inicial dos Estados Unidos e Brasil, porém, em 1941 e 1942, es-
tes declaram guerra contra a Alemanha. Ao fim desta, retoma-
ram-se as negociações econômicas para tentar organizar o caos, 
na tentativa de voltar a ordem no comércio internacional. O 
mundo estava paralisado sem nenhuma troca substantiva de in-
vestimento ou empréstimos, mesmo havendo países neutros 
como a Espanha, Portugal, Suíça, Turquia, as comunicações 
eram muito difíceis. Além do que, a Ásia (metade da China, a 

 
4 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Transformações da ordem econômica mundial, do 
final do século 19 à Segunda Guerra Mundial. Rev. bras. polít. int. vol.58 no.1 Bra-
sília Jan./June 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v58n1/0034-7329-
rbpi-58-01-00127.pdf. Acesso em 19 jan 2021. 
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Indochina, Vietnã, Laos, Birmânia, Hong Kong, Singapura, Fi-
lipinas) era ocupada pelo Japão. 

Como, então, reestabelecer as relações econômicas, co-
merciais e financeiras no mundo? (“As relações econômicas in-

ternacionais podem ser conceitualmente definidas como fluxos 

que se estabelecem entre as economias nacionais atuando de 

forma interdependente no plano mundial, ainda que cada uma 

delas busque realizar o seu interesse exclusivo.”)5 O debate fi-
nal foi conduzido pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. Os 
demais países foram, praticamente, meros espectadores. A Grã-
Bretanha era a líder econômica mundial até a primeira guerra e 
ainda continuou no entre guerras (consequência do papel da libra 
no comércio internacional e a praça de Londres), apesar dos Es-
tados Unidos haverem se tornado a primeira economia mundial 
e a praça de Nova Iorque ter se tornado um grande centro finan-
ceiro. A Inglaterra, no entanto, mantinha uma grande importân-
cia e muitas colônias ao redor do mundo. Desta forma, esses dois 
países discutiram planos de reestabelecimento do plano econô-
mico internacional. Como consequência, aconteceu a famosa 
Conferência de Bretton Woods (1944). 
 
D) CONFERÊNCIA DE BRETTON WOODS 
 

Esta pequena cidade no interior de New Hampshire rece-
beu o encontro que redesenhou o funcionamento do capitalismo. 
Nesta Conferência compareceram quarenta e quatro países, entre 
os quais o Brasil e inclusive muitos países europeus (mesmo os 
ocupados pelo nazismo – representados pelo governo em Lon-
dres – a Bélgica e a França). Acordo importante que ainda é vá-
lido hoje em grande parte, porém não mais em todas as suas cláu-
sulas. 

 
5 ALMEIDA, Paulo Roberto de. As relações econômicas internacionais do Brasil dos 
anos 1950 aos 80. Rev. bras. polít. int. vol.50 no.2 Brasília July/Dec. 2007. Disponí-
vel em: http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v50n2/a05v50n2.pdf. Acesso em 19 jan 2021. 
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A Inglaterra, por ter empregado todos seus recursos, o 
seu ouro para adquirir equipamentos, mantimentos e armas dos 
Estados Unidos; através de John Maynard Keynes, propôs então 
um sistema de estabilização automática dos saldos comerciais, 
ou seja; o país superavitário (entenda-se Estados Unidos), colo-
caria um saldo a disposição dos associados ao Fundo Monetário 
dos países em déficit (se precisassem compensar esse desequilí-
brio temporário). Esse “cheque especial com juros baixos” foi 
negado pelos Estados Unidos, que propôs um pacote, como um 
fundo de reserva, com condições muito restritas para os países 
usarem, para ajuda emergencial em caso de déficit, insolvências 
ou pré-insolvências.  

Outro problema grave era estabelecer um referencial 
para as moedas, para saber quanto estas valiam. Os Estados Uni-
dos tinham desvalorizado sua moeda em 1933 e referenciado o 
valor do dólar em ouro, e tinham recebido muito ouro em paga-
mento ou em depósito. Iniciou-se o padrão ouro-dólar! Este era 
diferente do padrão ouro anterior. O padrão ouro-dólar definia o 
valor do dólar em ouro ou o valor do ouro em dólar (à época, 
trinta e cinco dólares a onça de ouro) e todas as outras moedas 
deveriam se referenciar ou ao ouro ou ao dólar nesse padrão 
(standard). 

As condições ficaram mais simples. O país que necessi-
tasse de dinheiro poderia retirar sua cota no fundo monetário 
(que era parecido uma sociedade por ações; o país participava 
do capital e o que foi empregado podia ser retirado, com um ex-
tra limitado; negociado mediante garantia). Assim, as paridades 
foram declaradas, mas muitos países do pós-guerra que tiveram 
crises enormes, como Inglaterra, França e outros, acabaram des-
valorizando sua moeda; apesar da intenção que as paridades fi-
cassem estáveis e não fixas, pois poderiam ser ajustadas, medi-
ante a autorização do FMI. 

Em 1953, fez-se oficialmente taxas múltiplas de câmbio, 
ou seja, o câmbio teria o valor oficial de origem para 
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importações oficiais do governo (geralmente, petróleo e trigo), 
o restante tinha patamares de ágio em função da essencialidade 
(por exemplo, perfumes possuíam alto ágio e equipamentos um 
ágio menor).  

O equilíbrio econômico demorou a década de 50 para se 
ajustar, e os países tornaram suas moedas novamente conversí-
veis (o franco, o marco alemão, o franco belga, o florim holan-
dês, a coroa dinamarquesa, etc...). após isso o sistema de Bretton 
Woods funcionou por volta de mais dez anos. O dólar sendo con-
versível em ouro demonstrou a escassez de ouro (não havia tanto 
ouro assim), e teoricamente os Estados Unidos não poderiam 
emitir dólar sem o devido lastro. A generosidade dos anos 50 
feita pelos Estados Unidos permitiu a recuperação da Alemanha, 
França e Japão; com ajuda direta (como o Plano Marshall), qui-
tação do sistema de pagamentos; mas também o mercado co-
mum europeu que começou em 58 e era protecionista – fazia 
discriminação contra ofertas estrangeiras, sendo que os Estados 
Unidos tinham um comércio mais livre, aberto, com baixas tari-
fas. Desta forma, os países europeus e o Japão acumularam mui-
tas reservas em dólar (mais do que precisariam usar para impor-
tar dos Estados Unidos), fazendo, desta forma, centenas de mi-
lhões de dólares de reserva. Posteriormente, começariam a soli-
citar a troca dólar contra ouro, como o exemplo da solicitação 
do General Charles de Gaulle. 

Faltava, assim, uma verdadeira moeda internacional que 
escapasse de uma determinação nacional, como era dólar. Então, 
o FMI, em 1967, no Brasil, fez uma nova Conferência onde fo-
ram criados os direitos especiais de saque (moeda contábil), pois 
o FMI não possuía dinheiro e nem ouro para ajudar os países. 
Foi criada, então, essa moeda contábil com base nas cinco prin-
cipais moedas internacionais (dólar, marco alemão, libra, franco 
e o iene japonês). Assim, quando houvesse uma operação do 
FMI, esses países poderiam ser chamados para lastrear com suas 
reservas, em caso de uma ajuda a algum país. Como aconteceu 
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com a lira italiana e o franco francês que passaram por crise nos 
anos sessenta; tiveram desvalorização e pediram dinheiro para o 
Fundo Monetário. 

Nessa época se criou um programa de ajuda entre os Ban-
cos Centrais chamado de GAB (General Arrangements to Bor-
row). Os Bancos Centrais poderiam financiar-se reciproca-
mente, para estabilizar a sua moeda.  

Ocorre que em 1971 houve uma quebra de Bretton Wo-
ods. Os Estados Unidos decidiram unilateralmente que o dólar 
circulando mundialmente contra o ouro seria na proporção ou 
paridade estabelecida naquela Conferência. 

Assim acontece o primeiro choque do petróleo, pois o 
dólar se desvaloriza muito e o barril de petróleo que era o mesmo 
durante vinte anos (na faixa de três dólares) ficou com o valor 
defasado. Os países árabes que dominavam grande parte da ex-
portação de petróleo, aproveitaram a guerra contra Israel e qua-
druplicaram o valor do barril. 

O professor Doutor Paulo Roberto de Almeida, em seu 
artigo sobre “o Brasil e o FMI desde Bretton Woods: 70 anos de 
história”, escreveu que:  

Os setenta anos que nos separam da conferência de Bretton 

Woods conheceram duas fases básicas do sistema monetário 

internacional: as três primeiras décadas, caracterizadas, 

grosso modo, pelas tentativas nem sempre bem-sucedidas de 

manutenção do esquema de estabilidade cambial acordado em 

1944,com base na preservação de uma paridade fixa entre o 

dólar e o ouro, e na adesão correspondente de todas as demais 
moedas a essa relação fundamental, e o “não sistema” conhe-

cido desde 1973, de eliminação formal dessa obrigação e de 

flutuação não administrada das moedas dos países membros, 

o que implicou novas modalidades de apoio emergencial do 

FMI aos países enfrentando dificuldades de balanço de paga-

mentos. O Brasil atravessou todas essas fases, com um respeito 

muito incompleto, e geralmente frustrado, das regras e condi-

cionalidades estabelecidas pelo FMI ao longo de uma depen-

dência que se estendeu desde a primeira fase – quando sequer 

se respeitou o princípio da unicidade cambial – até o início do 
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presente milênio.”6 

 
E) O BRASIL E SEU PASSADO 
 

O Brasil sofreu em 1929 com a queda do preço do café, 
que precipita na Revolução de 30. Mas, em pouco tempo o país 
se recupera com medidas “pseudo-Keynesianas” adotadas. Me-
didas como injeção de liquidez na economia; compra dos esto-
ques de café pelo governo, para sustentar a demanda interna, que 
seriam relacionadas ao ferramental Keynesiano de intervenção 
na política monetária, na política de juros, na política fiscal e até 
de política setorial agrícola e industrial. 

Em seguida o foco da economia brasileira saiu da política 
externa para a industrialização interna. Já havia uma grande 
classe de imigrantes italianos, alemães, japoneses no país; e a 
economia passa a se desenvolver com base no mercado interno. 
Em seguida inicia-se um processo de urbanização e a construção 
do Estado Varguista.  

Várias foram as negociações externas: nos anos de 31, 
34, 37 e 43 (o país ficou quinze anos sem receber valor nenhum 
do exterior).  

A crise seguinte ocorreu com o decreto norte americano 
do fim de Bretton Woods (retro citado), afirmando que o assi-
nado em 44 não seria mais honrado. A desvalorização do dólar 
frente a outras moedas foi imensa. 

O Brasil nunca teve muitos problemas de inadimplência. 
Apesar de depender de capital estrangeiro, sempre pagou os ju-
ros, desde a época do Império. Porém, na República, houve pe-
ríodo que ocorreu deterioração. Neste período o país necessitou 
descentralizar as suas finanças. Este momento durou mais de oi-
tenta anos. Dos anos trinta aos anos noventa o câmbio foi 

 
6 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O Brasil e o FMI desde Bretton Woods: 70 anos de 
história. Revista Direito GV, São Paulo 10(2) | p. 469-496 | JUL-DEZ 2014. Pagina 
490. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v10n2/1808-2432-rdgv-10-2-
0469.pdf.  Acesso em 19 jan.2021. 



_1106________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

totalmente centralizado no Brasil, e ainda mais centralizado nos 
momentos de crise, como foi o caso da moratória. Outras situa-
ções ocorreram, como por exemplo no segundo choque do pe-
tróleo; na moratória de 87; também, quando em 90 se negociou 
a parte comercial e financeira oficial da dívida brasileira. Assim, 
o Brasil oscilou momentos de bom pagador, com momentos de 
crise. Teve moratórias técnicas e moratórias deliberadas, como 
a de 87 com o Presidente Sarney; superando tais problemas entre 
91 e 93. Porém, ainda assim a dívida permaneceu bastante ele-
vada, e nos anos de 97/98, após nova crise financeira, o país en-
trou em acordo com o Fundo Monetário Internacional.  

Verifica-se, que essas crises são permanentes e recorren-
tes. Nos anos de 97/98 nos países periféricos e, em 2008, nos 
países centrais; atingindo primeiro os Estados Unidos, e depois 
a Europa (Inglaterra, Irlanda, Islândia, Grécia, Itália, Espanha, 
Portugal) com características diferentes a cada vez ( pois cada 
país possui um tipo de inserção nas relações econômicas inter-
nacionais e suas fragilidades são diferentes), em função do sis-
tema bancário, pelos investimentos imobiliários, pelo câmbio, 
pela dívida doméstica, pela dívida externa, pelos gastos públicos 
em excesso e pelos déficits orçamentários recorrentes. Desta 
forma, é difícil estabelecer um padrão comum da crise interna-
cional; o fato é que ela se propagou dos Estados Unidos.  

O caso do Brasil é uma situação momentaneamente con-
trolável, por ter um bom nível de exportação, ainda que peque-
nos déficits possam se acumular em função do preço da commo-

dities exportadas, o peso da dívida externa não é tão grande 
quanto o peso da dívida doméstica, e esta não é mais indexada 
em dólar como era antigamente (até 2004). Diferente dos títulos 
atuais com juros pré e pós fixados (Selic, IGPM). Essa estratégia 
faz com que uma valorização faça que a dívida diminua. A mo-
eda brasileira se valorizou muito, durante anos não longínquos. 
Inundação de dólares com a valorização das commodities, au-
mento do crédito interno, crescimento, boa performance da 
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economia mundial. 
Nesse período a economia mundial crescia a 4,5% e o 

Brasil a 3,5%. Período que deveria ter sido feita uma poupança 
e um investimento em infraestrutura e reforma, ações que, infe-
lizmente, não foram feitas. Pelo contrário, o dinheiro foi utili-
zado para consumo. Aumentou-se muito a máquina pública, au-
mentou-se muito o gasto, sobretudo do Judiciário e do Execu-
tivo, ocorrendo uma enorme irresponsabilidade neste aspecto. O 
Brasil fez apenas um superávit primário, estritamente necessário 
para pagar uma parte dos juros da dívida pública e não do total. 
Assim, a dívida pública continuou crescendo ainda que a um 
ritmo menor que o crescimento do PIB.  

No entanto, bastou acontecer uma alteração nas condi-
ções externas e o Brasil voltou a submergir (assim como seus 
vizinhos) e obteve zero de crescimento. Depois, em 2010, o cres-
cimento foi irresponsável com muita oferta de crédito público, 
empréstimos consignados e certos mecanismos acima da capa-
cidade do Brasil, o que teve como consequência uma deteriora-
ção em 2011. 
 
F) O BRASIL E SEU PRESENTE 
 

Mais atualmente, em reuniões, no Grupo de Pesquisa 
Brasil Global foi apresentado documento de pesquisa realizado 
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(hodiernamente integrado ao Ministério da Economia) sobre a 
transição de governo 2018-2019. Neste trabalho muitos dados 
de economia foram externados. Dentre os quais pinçaremos os 
que, para este artigo, pressupomos mais relevantes. 

Sobre reformas macrofiscais e rigidez orçamentária; em 
uma visão geral do tema, foi apresentado que apesar da recente 
retomada do crescimento econômico, permanecem desafios ao 
País nas contas públicas: (i) a dívida bruta subiu de 51,5% do 
PIB para 77,2% do PIB entre dezembro de 2013 e junho de 2018; 
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(ii) desde 2014, há déficit primário nas contas públicas e as pro-
jeções apontam para volta do superávit  primário  apenas no iní-
cio da próxima década; (iii) o grau de rigidez do orçamento vem 
se elevando, comprometendo a execução de políticas  públicas 
discricionárias, especialmente de investimentos e gastos soci-
ais.7 

Segundo a equipe de transição do governo a crise fiscal 
observada nos últimos anos tem como causa não apenas a redu-
ção da arrecadação e da receita primária, decorrentes da recessão 
econômica, mas, também, a contínua elevação da despesa pri-
mária. Com efeito, pelo lado da receita, em 2002, o Governo Fe-
deral registrava 18,0% do PIB como receita líquida, alcançando 
um máximo de 20,2% em 2010, e recuando para 17,6% em 2017. 
Ou seja, em 15 anos, praticamente, o Brasil se manteve em torno 
da média de 18,4% do PIB, apesar de importantes mudanças es-
truturais sobre a base de arrecadação (queda da receita adminis-
trada em 2,1 pp do PIB entre 2002 e 2017). 

Do lado da despesa, entretanto, o que se observa é um 
crescimento contínuo, levando a despesa primária de 15,9% do 
PIB, em 2002, para um máximo de 20,0%, em 2016, quando 
houve a promulgação da Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), 
que estabeleceu limite para a expansão do gasto público federal. 
Trata-se do Novo Regime Fiscal. A efetividade da regra do teto 
do gasto já foi sentida em 2017, com a despesa recuando para 
19,5%, a primeira redução em 6 anos. Com a EC 95, a expecta-
tiva é a redução gradual da despesa que deverá atingir 17,8% do 
PIB em 2021, segundo a PLDO 2019. 

Paralelamente ao crescimento do gasto, verifica-se tam-
bém um incremento da rigidez do orçamento público, que cor-
responde a limitações de cunho institucional as quais restringem 
a capacidade e a discricionariedade de alocação de recursos. Tal 

 
7 BRASIL. Ministério do Planejamento. Transição de Governo 2018-2019. Informa-
ções Estratégicas. Disponível em: <https://transicao.planejamento.gov.br/> . Acesso 
em 19 jan. 2021. 
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flexibilidade é afetada, notadamente, pelo elevado volume de 
despesas obrigatórias e alto grau de vinculação de receitas. 

O elevado e crescente grau de rigidez do Orçamento Fe-
deral representa um desafio para a política fiscal e a busca pela 
sua sustentabilidade. Tal característica também implica prejuí-
zos relacionados à qualidade do gasto, portanto, à eficácia e à 
eficiência da ação governamental.  

Estudo recente demonstra a perda da discricionariedade 
orçamentária ao longo do tempo. Foram utilizadas três metodo-
logias para gradação do cálculo da rigidez das despesas: o con-
ceito “restrito” de rigidez, o “ampliado” e o “estendido”.8 Nos 
três conceitos, constatou-se a perda da discricionariedade, seja 
em relação ao total das despesas primárias, seja em relação às 
receitas correntes, seja, ainda, em relação ao PIB. Tomando-se 
como exemplo o conceito intermediário – o “ampliado” - o grau 
de rigidez passou de 85,6% das despesas primárias em 2001 para 
93,7% em 2017. Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB), 
cresceu de 13,4% para 18,3% entre 2001 e 2017. Desta forma, 
para se possibilitar o investimento público e a sustentabilidade 
das contas públicas, propõe-se fazer frente ao elevado nível de 
engessamento orçamentário, em especial por meio de agenda de 
revisão da despesa obrigatória em suas diferentes linhas de gasto 
e programas, e aprimorar a alocação de recursos e a qualidade 
do gasto público. O Ministério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão, como órgão central, participa das decisões eco-
nômicas e de destinação dos recursos públicos às políticas pú-
blicas como forma de direcionar os esforços do país para o cum-
primento da agenda de Governo. O Ministério também tem pa-
pel central na avaliação de políticas públicas, coordenando o Co-
mitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Fede-
rais (CMAP). O Comitê tem como objetivo aperfeiçoar ações, 

 
8 BRASIL. Relatório de Gestão Fiscal de 2017: Disponível em: <http://www.te-
souro.fazenda.gov. br/documents/10180/617267/RFTN+28mar18/aa04af5e-55d4-
4814-8052-bc9556caeac4> Acesso em 19 jan. 2021.. 
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programas e políticas públicas do Poder Executivo Federal e 
aprimorar a alocação de recursos e a qualidade do gasto público. 
É composto, ainda, pelo Ministério da Fazenda, pela Casa Civil 
da Presidência da República e pela Controladoria-Geral da 
União.9 

Sobre o cenário atual e perspectivas econômicas a insti-
tuição do Novo Regime Fiscal (NRF) com a Emenda Constitu-
cional nº 95 (EC 95) foi uma resposta à tendência de crescimento 
da despesa verificada nos últimos anos, sobretudo, das despesas 
de caráter obrigatório. Definiu-se não apenas um teto para a va-
riação dos gastos primários, como também se alterou a sistemá-
tica dos valores mínimos a serem destinados a gastos nas áreas 
de saúde e educação com vistas à conformação ao “Teto do 
Gasto”. Porém, estima-se que, mesmo com o NRF, as despesas 
primárias obrigatórias continuarão apresentando tendência de 
alta, alcançando 98% da despesa primária total em 2021, res-
tando uma margem de apenas 2% para as despesas discricioná-
rias sujeitas a contingenciamento, caso não sejam implementa-
das reformas que visam à maior racionalização dos gastos obri-
gatórios. 

O cenário do triênio 2019-2021 reflete o forte avanço das 
despesas obrigatórias, em especial benefícios do INSS, Pessoal 
e Encargos do setor público. Em 2002, esse tipo de despesa re-
presentava 89% do total da despesa primária. Em 2017, esse per-
centual alcançou 91% da despesa total. A regra do teto do gasto, 
ainda que necessária, não é suficiente para garantir a sustentabi-
lidade das contas públicas, devido ao alto grau de engessamento 
da despesa federal. Como essas despesas crescem por fatores 
dissociados à regra de atualização do teto do gasto, crescendo 
em geral acima da sua atualização pela inflação, a tendência é 
que a despesa obrigatória ocupe, com o tempo, todo o espaço 
fiscal da despesa discricionária, basicamente composta pelo in-
vestimento público e gastos de custeios como aluguéis, luz, 

 
9 Portaria Interministerial nº 102 de 7 de abril de 2016. 
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água, suprimentos, etc. Com isso, o investimento público fica 
comprometido e inviabiliza-se o funcionamento da administra-
ção pública. 

Em 2017, o total da despesa obrigatória alcançava 
R$1,165 trilhão, ou 17,6% do PIB, percentual equivalente à For-
mação Bruta de Capital Fixo total do País. Além de representar 
91,1% da despesa primária, esta despesa consome 100% da re-
ceita líquida total com grande responsabilidade sobre o déficit 
primário de R$ 124,2 bilhões (acima da linha) registrado no ano.  

As principais despesas obrigatórias que acarretam a rigi-
dez do orçamento da União estão relacionadas a gastos com pes-
soal, previdência, saúde, educação, subsídios, subvenções, 
abono, seguro-desemprego e benefícios sociais previstos na le-
gislação, como aqueles relacionados ao Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e benefícios de natureza especial. A compo-
sição das despesas obrigatórias é: a) 34,2% - Benefícios previ-
denciários (urbano); b) 22,2% - Pessoal e encargos sociais (in-
cluindo servidores inativos e pensionistas); c) 9,4% - Benefícios 
previdenciários (rural); d) 7,5% - Gastos da saúde (exceto pes-
soal) ; e) 4,2% - Benefícios de prestação continuada da 
LOAS/RMV; f) 2,3% - PAC; g) 3,0% - seguro desemprego; h) 
2,6% - Gasto da educação (exceto pessoal); i) 2,7% - Gasto da 
assistência social (exceto pessoal e BPC, inclui Bolsa Família); 
j) 1,5% - Subsídios, Subvenções e Proagro; k) 1,3% - Abono; l) 
1,1% - Compensação ao RGPS pelas desonerações da folha; m) 
1,0% - FUNDEB; n) 0,9% - Poder Legislativo, Judiciário e Mi-
nistério Público da União; o) 0,8% - Sentenças judiciais e preca-
tórios; p) 1,6% - Demais despesas obrigatórias; q) 3,7% - De-
mais despesas discricionárias do Executivo. 
 
IV) CONCLUSÃO 
 

Expusemos, então, algumas palavras sobre finanças in-
ternacionais e movimentos de capitais. Discorremos sobre seu 
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histórico e cenário atual, principalmente ao que tange ao Brasil.  
Concluímos, que o Brasil, na maioria de suas crises, pos-

suía como causa questões de relações financeiras internacionais, 
cambiais, déficit comercial, déficit de transações correntes, cri-
ses internacionais, crise do petróleo e aumento dos juros. 

Quanto às perspectivas do país diante da nova situação 
política; frente aos dados mais recentes, pode-se afirmar que se 
não forem adotadas medidas para reduzir o peso das despesas 
obrigatórias, elas comprometerão ainda mais, o funcionamento 
da administração pública, o investimento público e a obtenção 
de resultados primários. Isso impactará diretamente o nível do 
endividamento público e sua sustentabilidade, afetando o equi-
líbrio macroeconômico e o PIB. Observando essas implicações, 
chegamos à conclusão que urge uma revisão das despesas obri-
gatórias. 
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