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RESUMO 
 

Este trabalho se propõe a analisar a influência que o Sistema Monetário e Financeiro 

Internacional exerceu na condução da política econômica brasileira de 1980 a 2000, 

com destaque para a política cambial, sobretudo devido a sua grande importância 

como preço-chave para a economia. O trabalho mostra como a nação hegemônica 

manipulou a utilização de sua moeda como forma de dominar os demais países do 

sistema e submetê-los aos seus interesses. Ao fazer a contraposição dos períodos 

de crise e ajuste da condução da política econômica brasileira, vis-à-vis a política do 

dólar no período, fica clara a dependência brasileira em relação à moeda líder do 

Sistema Monetário Internacional. Pode-se concluir que essa dependência está 

intimamente ligada com a vulnerabilidade da economia brasileira em relação aos 

fluxos internacionais de capitais, mostrando, assim, como a política cambial 

brasileira ficou sujeita a política e aos interesses da nação proprietária da moeda de 

reserva internacional. 

 

Palavras chave: sistema monetário internacional, política cambial, dólar, reservas 

internacionais, fluxo internacional de capitais. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the International Monetary and Financial System 

influence exercised in the conduction of the economic policy in Brazil from 1980 to 

2000, with emphasis on exchange rate policy, mostly because of its great importance 

as a key price for the economy. The study demonstrates how the hegemonic nation 

had manipulated the currency use as a way to dominate the other countries of the 

system and submit them to its behalf. By evidencing the differences between the 

periods of crisis and the adjustment at the conduction of economic policy against the 

dollar policy in the period, it becomes clear the Brazilian dependence on the leader 

currency of the International Monetary System. It can be concluded that this 

dependence is closely related with the country's vulnerability to the international 

capital flows, thus showing, how the Brazilian exchange rate policy became 

subordinated to the policy and interests of the nation which owns the international 

reserve currency. 

 

Keywords:  international monetary system, rate policy, dollar, foreign exchange 

reserves, international capital flows. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Um Sistema Monetário e Financeiro Internacional (SMI) pode ser definido 

como um conjunto de normas e instituições que regulam o funcionamento das 

relações econômico-financeiras internacionais. Segundo Prates (2005), existem 

quatro fatores que caracterizam um SMI: 1) a forma da moeda internacional; 2) o 

regime de câmbio adotado; 3) o grau de mobilidade de capitais e; 4) a hierarquia de 

moedas e o consequente grau de liberdade diferenciado das economias nacionais. 

Neste trabalho, a segunda dimensão de um SMI, isto é, o regime de câmbio 

adotado por cada sistema, terá um tratamento preferencial à luz do objetivo da 

pesquisa, conforme definiremos adiante. Entre os séculos XIX e XX observou-se a 

existência de, pelo menos, três SMI: o padrão ouro; o sistema de Bretton Woods e o 

sistema de dólar flexível. Em cada um desses SMIs, o tipo de regime cambial 

adotado se tornou figura central. Isto porque, como a taxa de câmbio é um dos 

principais fatores que afetam a competitividade e atratividade de um país, a 

capacidade de manipulá-la confere benefícios que se estendem para os mercados 

de bens, serviços e financeiros.     

De maneira geral, os arranjos institucionais de cada SMI favorecem ora a 

cooperação, ora a competição no âmbito internacional. Novamente, o fator 

determinante para isto é o regime cambial adotado. Para alguns autores, como, por 

exemplo, Pereima e Curado (2012), regimes de câmbio fixo coincidiram com 

períodos de cooperação internacional ao passo que períodos de câmbio flutuantes 

estiveram associados à competição monetária e financeira. 

Sendo assim, parece evidente que em cada SMI há uma hierarquia de países 

e moedas. Países em desenvolvimento da periferia do sistema exerceram uma 

posição marginal em cada um daqueles arranjos institucionais. Dessa forma, ficavam 

suscetíveis a todo tipo de choque e instabilidade decorrente de decisões tomadas 

unilateralmente pelo país hegemônico ou pelos países líderes. No caso específico 

do Brasil, a dinâmica de cada SMI exerceu efeitos consideráveis sobre a política 

econômica doméstica. 

Dentro desse quadro, a preocupação central que deu origem a este trabalho 

se refere à necessidade de destacar as relações, diretas e indiretas, que o SMI 
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exerceu sobre a condução da política econômica brasileira entre as décadas de 

1980 e 1990.1  

A importância e atualidade do tema estão realçadas nos recentes 

acontecimentos internacionais.  A Europa passa por uma crise sem previsão de 

solução e os Estados Unidos adotam fortes estímulos fiscais e monetários para 

destravar sua economia desde a crise do sub prime. Na Ásia, a China se tonou o 

chão de fábrica do mundo e peça importante na manutenção do baixo custo de vida 

nos países centrais. A América Latina e a Ásia se beneficiam da voracidade da 

economia chinesa por matérias primas, e agora, até a África, depois de anos de 

exclusão internacional, foi inserida nesse novo contexto da divisão internacional do 

trabalho, fornecendo matérias primas e recebendo imigração chinesa. 

O período tratado no trabalho compreende de 1980 a 2000, portanto, abrange 

a fase de crise inflacionária, da restrição no balanço de pagamentos, da 

renegociação da dívida externa e da estabilização inflacionária trazida pelo Plano 

Real. Além disso, no período foram observados significativos acontecimentos 

internacionais como crises econômicas, financeiras e cambiais, criação de blocos 

econômicos, grandes inversões nos fluxos de capitais e discussão de uma nova 

arquitetura para o SMI.  

A releitura dos principais acontecimentos econômicos, políticos e sociais nos 

últimos 20 anos no Brasil mostram que boa parte deles não foi exclusivamente 

devido aos anseios de nossa sociedade, mas também por necessidade e imposição 

do SMI. Ao salientarem-se as alterações nas diretrizes da condução da política 

econômica brasileira, quer-se demonstrar que a principal origem deles se deu de 

fora para dentro. Isto é, a hipótese central do trabalho diz que o norte da política 

econômica interna se deu muito mais pela necessidade de alinhar-se aos interesses 

do SMI e responder às suas demandas, do que pelas aspirações internas de 

crescimento e desenvolvimento econômico. É importante observar que o foco desta 

dissertação não é mostrar qual seria a melhor maneira de inserção internacional 

econômico-financeira do Brasil, mas sim destacar como as necessidades externas e 

do capitalismo, impuseram uma agenda econômica para o Brasil. 

                                                
1
 O tema escolhido acaba por fazer uma ligação entre os principais focos do Programa de Estudos de 

Economia Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo uma análise histórica da 
recente economia brasileira, junto com uma visão de mundo e de inserção internacional do Brasil. 
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 Para tanto, procurou-se mostrar a dinâmica dos principais SMIs, sobretudo 

como ocorreu a condução da política externa da nação hegemônica, assim como as 

relações de força entre o país hegemônico e os demais países, isto é, como se deu 

a hierarquia de moedas. Por fim, são abordados quais os insucessos e sucessos na 

condução de cada SMI. 

São destacados no âmbito interno quais os fatores que atuaram na execução 

da política econômica brasileira nas décadas de 1980 e 1990, principalmente a 

forma pela qual o SMI afetou a economia brasileira. Isto porque parece fundamental 

entender se as prioridades da economia brasileira nesse período se enquadram na 

necessidade do SMI. Busca-se avaliar como a atuação das distintas linhas de 

governo que compuseram o período em análise afetou a condução da política 

cambial brasileira e como ocorreu a acomodação das políticas e ambições de cada 

linha de governo frente às necessidades do sistema monetário internacional. 

Especificamente em relação ao regime cambial, é importante analisar a forma 

pela qual os acontecimentos internacionais no período afetaram a condução da 

política cambial brasileira. Isto porque para manutenção da taxa de câmbio num 

patamar adequado é fundamental que a economia doméstica seja atrativa para os 

fluxos de capitais internacionais.  

O caráter da investigação neste trabalho é bibliográfico e empírico, buscando 

mostrar como as principais alterações nas diretrizes da política econômica brasileira, 

vis-à-vis a dinâmica do SMI, afetou a questão da inserção externa do Brasil e, por 

outro lado, como o SMI acabou por ditar a agenda econômica do país. Do ponto de 

vista das referências bibliográficas cabe destaque os autores Maria da Conceição 

Tavares, José Luiz Fiori e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo. 

Para a realização desta pesquisa buscou-se dados dos principais indicadores 

macroeconômicos da economia brasileira, como juros, inflação, balança comercial e 

o câmbio, sendo este último o foco do trabalho. Esses dados foram coletados de 

fontes oficiais da economia brasileira, como o Banco Central do Brasil e o Ministério 

das Relações Exteriores. 

O trabalho será dividido em três capítulos. O primeiro contemplará os 

sistemas monetários do século XX e XXI e suas nações hegemônicas, como suas 

instituições controlavam o mundo, suas principais críticas, seu apogeu e fim. 

Destacaremos os principais regimes cambiais e suas implicações para a economia e 

por final uma breve análise das funções da moeda e o balanço de pagamentos.  
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No segundo capítulo exporemos a chamada “Década Perdida”, os anos 1980 

da economia brasileira, com a elevação dos juros e a alteração da agenda 

econômica brasileira. Iremos averiguar como o choque de Volcker afetou nossa 

economia e nossa adaptação a um novo contexto internacional. Ainda nesse 

segundo capítulo será analisada a estabilização brasileira, com os planos 

econômicos adotados no período, assim como as bases do Plano Real, sejam 

internacionais, como o consenso de Washington, sejam as teóricas, como a teoria 

da inflação inercial. 

No terceiro capítulo faremos uma análise do Plano Real, suas diretrizes e 

como as mesmas remediaram a galopante inflação brasileira e como foram os 

primeiros anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Ainda neste capítulo 

analisaremos o câmbio e outros indicadores econômicos no período em questão, 

evidenciando como os principais acontecimentos internacionais influíram na 

condução da política econômica brasileira, e como o Brasil foi enquadrado nas 

necessidades do sistema monetário internacional.  

E por fim, temos a conclusão do trabalho destacando a questão do sistema 

monetário internacional e nossa inserção nesse sistema, e até que ponto o mesmo 

acaba por influenciar o funcionamento de nossa economia. 
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1 MERCADOS DE CÂMBIO E SISTEMA MONETÁRIO INTERNACIONAL 

 

 

Este capítulo tem três objetivos: i) caracterizar os principais SMIs do século 

XX (Padrão ouro, Bretton Woods e Dólar flexível); ii) mostrar a importância da 

existência de um SMI para o bom funcionamento das economias e do comercio 

internacional; e iii) destacar a dinâmica da condução da política econômica 

internacional por parte das nações hegemônicas. Ao analisar o SMI, busca-se 

mostrar como a moeda internacional tem a capacidade de ditar a agenda econômica 

dos países. 

O capítulo será divido em duas seções. A primeira apresenta uma breve 

análise da taxa de câmbio e a importância desse indicador para as economias. Em 

seguida, analisam-se os SMIs do século XX, enfatizando sua concepção e principais 

vertentes, como a nação hegemônica conduziu esse sistema e, por fim, seu declínio 

e exaustão. Inicia-se com o padrão ouro, do seu apogeu até o seu declínio no final 

da primeira grande guerra. Segue com a análise do chamado padrão dólar-ouro, 

com sua concepção, seu apogeu e seu declínio. Por fim, será tratado o SMI atual, 

denominado padrão dólar- flexível. 

Na segunda seção retomaremos a análise da taxa de câmbio mostrando seus 

principais arranjos e regimes, quais as vantagens e desvantagens de cada regime, 

os motivos para a adoção de cada regime, assim como as medidas que devem ser 

previamente tomadas para a adoção e manutenção de cada regime.  

 

 

 

 

Por definição, a taxa nominal de câmbio é o preço em moeda nacional de 

uma unidade de moeda estrangeira, isto é, quantos reais são necessários para obter 

uma unidade de dólar2. Sendo que a taxa de câmbio usualmente expressa o preço 

da moeda de referência internacional, no caso atual o dólar. 

                                                
2
 Entretanto, alguns países medem a taxa de câmbio como sendo o preço em moeda estrangeira de 

uma unidade de moeda nacional. Neste caso, a referência passa a ser a moeda nacional, por 
exemplo, quantos dólares são necessários para obter uma unidade de real.  

1.1 Taxa de câmbio  
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Qualquer elevação da quantidade de moeda nacional para obter uma unidade 

de moeda estrangeira, representa uma depreciação3 nominal da moeda nacional. 

Por outro lado, a moeda nacional fica mais acessível no mercado internacional, o 

que causa um encarecimento dos produtos importados e um barateamento dos 

produtos nacionais. 

Já uma redução da quantidade de moeda nacional para obter uma unidade de 

moeda estrangeira, representa uma apreciação nominal da moeda nacional, isto é, a 

moeda nacional fica menos acessível no mercado internacional, causando um 

barateamento dos produtos importados e um encarecimento dos produtos nacionais. 

Para Froyen (2001), o processo de apreciação ou depreciação do câmbio tem 

implicações importantes nas transações correntes, e consequentemente sobre o 

balanço de pagamentos. Para analisar as implicações do mercado cambial no 

balanço de pagamentos, deve-se observar o dispêndio dos brasileiros em bens, 

serviços e ativos importados, bem como todas as transferências ao exterior 

(privadas e públicas), que representam demanda por moeda estrangeira no mercado 

de câmbio doméstico e entram com sinal negativo em nosso balanço de 

pagamentos. Já os dispêndios de estrangeiros por produtos, serviços e ativos 

brasileiros, bem como as transferências ao Brasil (privadas e públicas), que 

representam oferta de moeda estrangeira no mercado de câmbio doméstico, entram 

com sinal positivo em nosso balanço de pagamentos.  

Segundo Cysne (2007), em condições normais, uma depreciação real na taxa 

de câmbio aumenta o saldo de bens e serviços, considerando-se, por isso, o mais 

eficaz dos mecanismos de correção dos déficits em conta corrente do balanço de 

pagamentos. 

Nos meios empresarias e entre os economistas é mais comumente utilizado o 

conceito de taxa de cambio real. Para expressá-la, podemos considerar a seguinte 

formula: 

    
  

 
                                                                                                 (1) 

Onde: E = taxa de câmbio real 

 e = taxa de câmbio nominal 

 P* = índice de preços do país estrangeiro 

                                                
3
 O termo apreciar e depreciar são utilizados quando ajustes de mercado de câmbio ocorrem 

independentes da atuação da autoridade monetária, já o termo valorizar e desvalorizar são utilizados 
quando a alteração da taxa de câmbio ocorre por iniciativa da autoridade monetária. 
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 P = índice de preços no mercado nacional 

 

Segundo Blanchard (2011), a taxa real de câmbio mede o preço dos bens 

estrangeiros em relação ao preço dos bens domésticos. Embora a taxa de câmbio 

real não seja diretamente observável, ela é fundamental na decisão de comprar 

bens domésticos ou bens estrangeiros. Naturalmente, quando o preço dos bens 

transacionáveis domésticos aumenta (apreciação real da taxa de câmbio), os bens 

estrangeiros ficam relativamente mais baratos, deslocando a demanda dos bens 

domésticos para os estrangeiros. Alternativamente, mede-se a taxa de câmbio real 

por meio da diferença entre a inflação externa e a inflação interna. Dessa forma, 

quando a inflação interna é maior que a inflação externa, os produtos nacionais 

exportados ficam mais caros no exterior, ao passo que os produtos importados ficam 

mais baratos no mercado doméstico.  

 

1.1.1 Mercado de câmbio e sua evolução 

 

Qualquer manual de macroeconomia como, por exemplo, Blanchard (2011) e 

Mankiw (2011), define o mercado de câmbio como sendo o lócus no qual indivíduos, 

empresas, importadores, exportadores, instituições financeiras e Bancos Centrais, 

vendem e compram moeda estrangeira. 

De acordo com o Bank for International Settlementes (BIS)4, o mercado de 

câmbio em 2010 girava diariamente em torno de 4 trilhões de dólares, número já 

20% maior que em 2007. Essa diferença é explicada pelo aumento da atividade 

comercial de instituições financeiras, aumento do comércio internacional, comércio 

on line, investimentos em varejo, pregões on line, entre outros fatores. 

No mesmo ano de 2010 o mercado de moeda estrangeira era o maior 

mercado financeiro do mundo, pelo volume financeiro e pela importância para o 

comércio. Já em 2011, segundo reportagem da Agência Estado (25 jul. 2013), há 

indicações que o volume de moeda estrangeira comercializada atingiu a cifra de 4,7 

trilhões de dólares ao dia. 

Os mercados de câmbio experimentaram diversas modificações ao longo do 

século XX. Até a primeira guerra mundial, as regras para administração da taxa de 

                                                
4
 Banco Internacional de Pagamentos  
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câmbio foram pautadas pelo padrão-ouro, sistema no qual a libra esterlina era a 

moeda internacional. De maneira geral, até o início do século XX foi um período 

caracterizado pela relativa estabilidade da política econômica internacional. 

Entretanto, com a primeira grande guerra mundial e com a crise dos anos 1920, o 

SMI apresentou sinais de fragilidade, de maneira que, gradativamente, a 

estabilidade do padrão-ouro transfigurou-se em um período de total falta de 

liderança internacional e instabilidade política e econômica, em especial a política 

cambial. Após a segunda grande guerra, a política cambial dos principais países do 

mundo foi normalizada com a definição das regras do sistema de Bretton Woods e 

com o dólar como nova moeda internacional. Com a suspensão do acordo de 

Bretton Woods, em 1973, o SMI viveu períodos de grandes instabilidades e 

oscilações nas taxas de câmbio. Dessa forma, o século XX terminou com o 

chamado não sistema monetário dólar flexível, caracterizado pela instabilidade das 

políticas macroeconômicas (EICHENGREEN, 2012; SERRANO, 2002).  

Para apresentar um melhor resultado, a política cambial deve ser inserida 

dentro do contexto das políticas macroeconômicas, isto é, deve estar condicionada 

ao funcionamento das demais políticas para alcance das metas estipuladas, sendo 

essas políticas fundamentais para o perfeito funcionamento das transações 

internacionais. A melhor forma de analisar a interação da política cambial com as 

demais políticas será retornarmos às políticas do século XIX e XX e sua 

configuração para o funcionamento e credibilidade do mercado de câmbio 

internacional. 

É possível identificar e analisar a dinâmica do sistema monetário internacional 

quando se observa as formas de interação da potência hegemônica com os demais 

países do globo. A relação entre a moeda internacional com os demais países e 

moedas revela claramente a hierarquia presente em cada sistema monetário. De 

maneira geral, as moedas que estão no topo da hierarquia monetária conferem 

maior grau de flexibilidade para execução de suas políticas macroeconômicas, vis-à-

vis àquelas moedas que fazem parte da periferia do sistema. 

Os períodos em que não existiu um padrão monetário internacional explícito 

foram marcados por perturbações não apenas de ordem econômicas como sociais e 

políticas. As duas grandes rupturas no período analisado, o final do padrão-ouro e 

do padrão dólar-ouro trouxeram grande instabilidade econômica marcada por crises 

financeiras, cambiais e tensões políticas (POLANYI, 2000). Para Carvalho (2004), a 
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contínua instabilidade monetária internacional ainda hoje é causa de preocupações 

constantes, de grande alerta quanto à cotação da moeda internacional. A seguir, 

passaremos a tratar cada uma das grandes fases que caracterizaram a evolução do 

SMI e do mercado de câmbio ao longo do século XX. 

 

1.1.1.1 Padrão- ouro 

 

O padrão ouro foi um sistema monetário internacional, que teve seu período 

áureo entre os anos de 1870 e 1914, período marcado pela hegemonia da Inglaterra 

enquanto potência econômica e líder das nações. A Inglaterra ocupava esse papel 

por sua importância no comércio internacional e pelo elevado desenvolvimento de 

suas instituições financeiras, impondo aos demais países do mundo o padrão ouro-

libra, tornando Londres o principal centro financeiro do mundo. Segundo Polanyi 

(2000), nunca é demais enfatizar que o século XIX foi o século da Inglaterra: a 

Revolução Industrial foi um acontecimento inglês; a economia de mercado, o livre 

comércio e o padrão-ouro foram eventos ingleses. 

Como qualquer sistema monetário internacional, o padrão ouro-libra tinha 

como postulado básico a estabilidade internacional, o equilíbrio externo e interno das 

economias. A responsabilidade por manter tais equilíbrios era das autoridades 

monetárias que deveriam preservar a paridade entre as moedas e o ouro, para 

tanto, a autoridade monetária precisava de reserva de ouro suficiente para manter 

ou alterar o estoque de moeda. O Banco da Inglaterra, como autoridade monetária 

da nação hegemônica, convertia o ouro a uma taxa fixa em libras esterlinas, fazendo 

as demais moedas serem cotadas em termos da moeda inglesa. Segundo Maddi 

(2000): 

 
Embora o ouro e a prata já estivessem desempenhando esse papel há 
séculos, a posição dominante da Inglaterra nas transações mundiais de 
mercadorias e capitais, no final do século XIX, fez com que a libra esterlina 
substituísse os metais como moeda internacional, as outras moedas 
passaram a ser cotadas em termos de moeda inglesa, conversível em ouro 
pelo Banco da Inglaterra, a uma taxa fixa. (MADDI, 2000, p.40). 

 

 O sistema funcionava de acordo com três regras básicas: 

1) O preço das moedas domésticas era fixado em ouro; 

2) Os movimentos internacionais do metal eram livres; 

3) A oferta de moeda doméstica dependia dos estoques de ouro. 
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Esta terceira regra de funcionamento do padrão ouro-libra implica no 

equilíbrio simultâneo do balanço de pagamentos das nações. Isto é, se uma nação 

tivesse superávit em conta corrente maior que o déficit em conta de capital menos 

as reservas, suas importações não seriam financiadas por suas reservas ou por 

empréstimos, haveria um fluxo de reservas internacionais para essa nação, havendo 

entrada de ouro nesse país. Esse fluxo reduziria a oferta de moeda estrangeira e 

aumentaria a oferta de moeda nacional, reduzindo o preço dos produtos importados 

e aumentando do preço dos produtos nacionais. Mecanismo esse que causa uma 

apreciação real da moeda nacional. Dado que os países tinham câmbio fixo, a 

apreciação reduziria a demanda nacional por bens e serviços internos e aumentaria 

essa demanda por bens e serviços externos. 

Os deslocamentos na demanda funcionam na redução dos superávits 

nacionais em conta corrente e na redução dos déficits em conta corrente dos países 

estrangeiros, por fim os movimentos de reservas para ambos os países acabam por 

atingir o equilíbrio. 

O mecanismo acima descrito, de acordo com a visão ortodoxa, funcionava 

automaticamente e levava o equilíbrio externo a todos os países via movimentos 

internacionais de reservas, que ao saírem dos países deficitários causariam deflação 

e ganho de competitividade nesses países. Já nos países superavitários causariam 

inflação e perda de competitividade. De acordo com a visão da teoria quantitativa da 

moeda, uma queda no estoque de moeda causaria uma queda nos preços de 

produção, um aumento causaria o oposto, afetando os fluxos de comércio exterior e 

reestabelecendo o equilíbrio entre exportações e importações. 

Para Eichengreen (2012), esse mecanismo é conhecido como o modelo de 

fluxo de moedas metálica de David Hume, sendo uma descrição enxuta dos 

mecanismos de ajuste de balanço de pagamentos do século XVIII. Segundo o autor, 

à medida que os anos passam, os mercados e as instituições financeiras evoluem e 

fazem com que o modelo explique parcialmente o padrão-ouro. 

Ainda em Eichengreen (2012) para conservar a precisão do modelo 

precisamos acrescentar dois aspectos presentes no mundo no final do século XIX, o 

fluxo de capitais internacionais e a ausência da remessa internacional de ouro na 

escala prevista no modelo. No que se refere ao fluxo de capitais internacionais, os 

movimentos líquidos de capitais devido aos empréstimos eram, sem dúvidas, muito 

maiores que a balança comercial de commodities.  
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No que se refere às remessas internacionais de ouro entre os países, 

observa-se que esses fluxos eram muito pequenos quando comparados com os 

déficits e os superávits na balança comercial dos países. O modelo de 

funcionamento do padrão-ouro previa que o ouro deveria ser transferido da posse de 

um Banco Central cujo país possuía déficit comercial para outro Banco Central com 

superávit externo. Entretanto, quando um país incorria em déficits no balanço 

pagamento, com a eminência de perda de ouro, o Banco Central intervia no 

mercado para acelerar o processo de ajuste. De maneira geral, a autoridade 

monetária reduzia o meio circulante interno (redução da oferta monetária), com o 

objetivo de pressionar os preços para baixo e aumentar a competitividade dos 

produtos nacionais. Portanto, se a diminuição do meio circulante aumentasse o 

saldo comercial, o déficit externo seria eliminado de maneira eficaz e o país não 

precisava transferir reservas em ouro para o exterior. 

Retomando ao cenário econômico internacional, de acordo com Polanyi 

(2000), a primeira Guerra Mundial foi fruto da dissolução do sistema econômico 

mundial que já acontecia desde 1900, com o sistema monetário internacional 

funcionando precariamente. Nesse quadro as tensões políticas e a competição 

alemã eclodiram em 1914 na guerra. A Primeira Guerra Mundial e as revoluções do 

pós-guerra ainda eram parte das instituições do século XIX, dos conflitos por espaço 

e mercados. Após a Primeira Grande Guerra, nem o sistema econômico nem o 

sistema político internacional pareciam funcionar. 

No pós-guerra houve uma tentativa de reconstruir a economia mundial e 

restaurar o SMI, para isso utilizaram-se câmbios estáveis e liberdade de comércio 

internacional, guiados principalmente pela defesa da paz. Alguns países tentaram 

retomar o padrão-ouro, muitos encorajados pela Liga das Nações5, sendo o Krone 

austríaco o principal exemplo. Outros países como Hungria, Finlândia, Bulgária, 

Grécia, Estônia, Letônia, Lituânia e Romênia, restauraram suas moedas na tentativa 

de exigir uma participação no poder.  No final das contas, esse processo acabou por 

trazer mais desequilíbrio ao SMI. 

No caso da Rússia, a sua moeda, o rublo, havia sido corroída pela inflação. 

Curiosamente, a Alemanha também tentava desvalorizar sua moeda a fim de driblar 

os tratados impostos a ela pelos vencedores da primeira grande guerra. Em suma, 

                                                
5
  Para maiores informação sobre a formação e função da Liga das Nações vide Polanyi 

(2000, cap. 1). 
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nos primeiros anos algumas moedas simplesmente desapareceram corroídas pela 

inflação, entre elas a alemã, a austríaca e a húngara. Este foi o começo do colapso 

final do padrão ouro. Segundo Polanyi (2000): 

 

A moeda tornou-se pivô da política nacional. Sob uma economia monetária 
moderna, ninguém poderia deixar de experimentar, diariamente, o 
encolhimento ou a expansão do bastão financeiro; as populações tornaram-
se conscientes de que significava o dinheiro; o efeito da inflação na renda 
real era descontado adiantadamente pela massa, em todos os lugares, 
homens e mulheres pareciam ver o dinheiro estável como uma necessidade 
suprema da sociedade humana. (POLANYI, 2000, p. 41).  

 

Em contraste com a visão ortodoxa, Carvalho (2004) observa que, para 

Keynes, o padrão-ouro exibia dois defeitos fundamentais: o crescimento das 

economias exige uma oferta de moeda crescente e o ajuste assimétrico do balanço 

de pagamentos. 

Economias que estão em expansão exigem uma oferta monetária crescente 

para suas transações adicionais, correspondendo ao volume maior de produto, que 

tenha lugar sem pressionar os juros para cima ou o preço de bens e serviços. No 

caso, como o ouro é escasso, poderá faltar moeda para que a economia realize 

suas transações básicas, e como no padrão-ouro a disponibilidade de moeda 

depende de fatores exógenos, a disponibilidade de ouro independe das operações 

dessas economias e sim das jazidas existente. Isso acaba por manter as economias 

com um crescimento limitado. 

O segundo defeito é o ajuste assimétrico. Quando uma economia cresce mais 

que seus parceiros, costuma ter déficits em suas transações correntes, isso por que 

quando a renda do país cresce, cresce a necessidades de bens importados.  

Há quatro possíveis soluções: i) o endividamento, uma política que não 

poderá se estender por um grande período de tempo; ii) redução da demanda por 

importações por meio de restrições, imposição de cotas, tarifas e proibições; iii) 

redução da renda doméstica, por exemplo, com políticas restritivas; e por fim iv) 

induzir os países parceiros a crescerem de modo a absorverem as exportações. 

Então, o principal problema do funcionamento do padrão-ouro se referia à 

necessidade de ajuste recessivo. Isto é, o peso do desequilíbrio comercial recaia 

todo sobre os países deficitários, causando um entrave a taxas de crescimento mais 

elevadas. O mecanismo de ajuste do padrão-ouro exigia que os países deficitários 

reduzissem sua renda no intuito de reduzir suas importações, ao passo que não 
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havia nenhum estimulo para os países superavitários aumentarem o crescimento 

econômico e as suas importações. 

Para Eichengreen (2012), a peça chave para o bom funcionamento do 

padrão-ouro era a credibilidade das políticas de ajustes dos Bancos Centrais. A 

credibilidade estava fundada na tarefa fundamental da autoridade monetária 

conservar reservas em ouro em um nível que salvaguardasse a vinculação de sua 

moeda no padrão-ouro. Tinha-se por pressuposto que as autoridades fariam, em 

última instância, o necessário para defender as reservas de ouro e manter a 

conversibilidade da moeda.  

 O período entre as guerras mundiais foi marcado por uma total desarticulação 

do sistema monetário internacional, abruptas flutuações cambiais, em grande parte 

pela excessiva emissão de moeda, desvalorizações competitivas e aumento do uso 

de políticas protecionistas. No período ocorreu também o crash da bolsa de valores 

de Nova York em 1929, levando o mundo à grande depressão, deflação nos Estados 

Unidos, desemprego e fome na Europa, com os países tentando cada vez mais 

“transferir a miséria para o vizinho”, política que se constitui em desvalorizar sua 

moeda de forma a impulsionar suas exportações. 

 Segundo Eichengreen (2012), o fim do padrão ouro está associado à crise 

bancária que assolou a Áustria em 1931 e que culminou com a crise da Alemanha e 

da Hungria. A crise austríaca não foi uma surpresa, já que o país estava altamente 

endividado e o seu maior banco passava por sérias dificuldades, com passivos 

maiores que o orçamento austríaco. Esses acontecimentos causaram uma crise de 

confiança na capacidade do governo de manter a paridade de sua moeda ao ouro, 

levando a uma fuga de capitais na Áustria. 

 Rapidamente a crise austríaca contaminou a Alemanha, uma vez que os 

países são vizinhos, de mesma origem cultural, com sistema bancários semelhantes, 

além de ambos estarem pagando as retaliações da guerra. A Alemanha era o país 

mais industrializado do continente europeu e o segundo mais industrializado do 

mundo. O Reichsbank fez o que podia para defender o padrão ouro, limitando 

crédito bancário com esforço em defender as reservas, mas em julho de 1931 

abandou a conversibilidade. A crise também atingiu a Hungria, cujo principal banco 

tinha como controlador o banco austríaco Credit Anstalt, o epicentro da crise 

bancária (EICHENGREEN, 2012).  
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 Ainda para Eichengreen (2012) a libra começou a sucumbir em 1930 e o 

padrão-ouro não pôde continuar sendo operado. Um dos principais fatores que 

levaram à crise da libra diz respeito às barreiras comerciais impostas pelos parceiros 

comerciais da Inglaterra. Os países europeus passaram a impor barreiras para 

proteger setores deprimidos de suas economias. Consequentemente, o comércio 

internacional entrou em colapso. Como a economia inglesa dependia do comércio 

externo, o aumento das barreiras comerciais implicou na forte diminuição das 

receitas britânicas. Além desse quadro de restrição ao comércio internacional, 

somam-se os efeitos da crise de 1929: agravamento dos déficits na conta corrente, 

drenando o ouro do Banco da Inglaterra; o baixo crescimento econômico no período; 

crise bancária na Europa central; e ataques especulativos à libra, com a venda de 

libras pelos especuladores (EICHENGREEN, 2012).  

Em 19 de setembro de 1931 o padrão-ouro chegou ao fim com a suspensão 

da conversibilidade da libra. A desintegração do padrão-ouro no período entre 

guerras ficou claro quando, no início de 1932, cerca de mais 25 países cederam à 

pressão de abandono à conversibilidade e desvalorizam suas moedas. Portanto, a 

década de 1930 marcou o fim do primeiro grande SMI (EICHENGREEN, 2012).  

Segundo Polanyi (2000), o final do padrão-ouro, a chamada ruptura do fio de 

ouro, foi o sinal de uma revolução mundial, e finalmente entramos no século XX, 

pois há uma completa destruição das instituições da sociedade do século XIX, 

acompanhadas por crise em grande parte do mundo. 

As instituições foram modificas e reformuladas, Estados liberais foram 

substituídos por ditaduras totalitárias, a produção baseada em mercados livres foi 

sendo substituída por novas formas de economia. Esses acontecimentos 

mergulharam o mundo em uma terrível e devastadora guerra, com projeções nunca 

imaginadas antes, e uma escala sem precedentes. Ainda em Polanyi (2000) a 

história estava acionada para uma mudança social; o destino das nações estava 

ligado a seu papel numa transformação institucional. Essa simbiose entre os grupos 

nacionais e instituições sociais é comum na luta pela sobrevivência. 
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1.1.1.2 Bretton Woods 

 

Do contexto acima apresentado, nasceu a necessidade de estruturar um 

padrão monetário internacional, porém, capaz de suportar as necessidades do pós-

Segunda Guerra Mundial. Segundo Oliveira (2008), esse padrão deveria suportar as 

seguintes condições: 

1) Tensões entre os objetivos conflitantes de política econômica; 

2) A mobilidade internacional dos capitais, não mais disciplinada pela 

manutenção da conversibilidade; 

3) O deslocamento do centro hegemônico mundial, da Inglaterra para os 

Estados Unidos. 

De acordo com Belluzzo (1995): 

 

Para evitar a repetição do desastre era necessário, antes de tudo, constituir 
uma ordem econômica internacional capaz de alentar o desenvolvimento, 
sem obstáculos, do comércio entre as nações, dentro de regras monetárias 
que garantissem a confiança na moeda-reserva, o ajustamento não-
deflacionário do balanço de pagamentos e o abastecimento de liquidez 
requerido pelas transações em expansão. Tratava-se, portanto, de erigir um 
ambiente econômico internacional destinado a propiciar um amplo raio de 
manobra para as políticas nacionais de desenvolvimento, industrialização e 
progresso social. (BELLUZZO, 1995, p. 12). 

 

Em 1944 representantes das Nações Unidas se reuniram em Bretton Woods, 

New Hampshire – Estados Unidos, para estruturar um novo padrão monetário 

internacional, contudo as discussões já haviam começado antes, entre 1942 a 1944, 

em torno de duas propostas, a britânica de John Maynard Keynes, que representava 

os devedores e a norte-americana de Harry Dexter White, que representava os 

credores. 

Para Carvalho (2004), ambas as propostas eram alinhadas pelo mesmo temor 

e a mesma esperança, o temor de que o final da guerra trouxesse consigo de volta a 

grande depressão dos anos 1930, e que a reconstrução das relações econômicas 

pudesse de certo modo coordenar os esforços da comunidade internacional na 

busca do pleno emprego e da prosperidade contínua. 

O Plano de Keynes previa a criação de uma Câmara Internacional de 

Compensação (ICU – Internacional Clearing Union), e uma espécie de banco central 

dos bancos centrais, que teria a função de corrigir os desequilíbrios do balanço de 

pagamentos dos países de forma ordenada, contemplando credores e devedores. 
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Isto significa facilitar o crédito aos países deficitários e penalizar os países 

superavitários. 

Para atender essas prerrogativas iria ser criado o dinheiro mundial, o 

BANCOR, cotado em ouro com uma paridade fixa, porém reajustável, para liquidar 

as posições entres os Bancos Centrais. As transações seriam realizadas em moeda 

nacional, guardando paridades com o BANCOR, que não existiria fisicamente, sendo 

que o saldo final do balanço de pagamento dos países seria liquidado mediante 

redução ou aumento das cotas dos bancos centrais junto à ICU, logo não existiria 

uma moeda internacional passível de ser entesourada. De acordo com Belluzzo 

(2004): 

 

O Plano de Keynes visava, sobretudo eliminar o papel perturbador exercido 
pelo ouro enquanto ultimo ativo de reserva do sistema, instrumento 
universal de preferência pela liquidez . Buscava, portanto, uma distribuição 
mais equitativa do ajustamento dos desequilíbrios de balanço de 
pagamentos entre deficitários e superavitários. (BELLUZZO, 2004). 

 

 Para Oliveira (2008) o plano de Keynes acabava superando dois 

constrangimentos causados pelo padrão-ouro: impactos causados pela rigidez da 

oferta monetária sobre o crescimento econômico, uma vez que a oferta era exógena 

à produção; a assimetria do processo de ajustamento externo das economias, em 

face da criação do BANCOR pela IUC, facilitando esse processo. Keynes rejeitava a 

ideia de um padrão internacional pautado em moedas nacionais, uma vez que a 

hierarquia das moedas acabaria por impor uma delas na condição de moeda 

internacional, tornando assim o sistema monetário internacional subordinado à 

política economia do emissor da moeda internacional. 

 O Plano de White propunha o reestabelecimento do ouro como reserva 

internacional, a criação de um Fundo de Estabilização, regimes de paridades 

cambiais fixas, podendo variar de 1% até 10%, porém, variações acima de 10%, só 

seriam admitidas em condições especiais e com aprovação do FMI. 

  O Fundo de Estabilização teria uma quantidade definida de recursos, bem 

inferior à proposta de Keynes, sendo responsável pela orientação das políticas dos 

países membros e o fornecimento de fundos para os países com desequilíbrios 

temporários no balanço de pagamentos. O Fundo de Estabilização seria 

impossibilitado de criação de moeda, e incapaz de influenciar países superavitários 

eliminando qualquer possibilidade de ajuste expansivo do balanço de pagamentos. 
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White previa que um Banco Internacional contribuiria para o processo de liquidez no 

comércio dos países membros, além de facilitar os ajustamentos dos balanços de 

pagamentos. Para Belluzzo (1995): 

 

Juntos o Banco e o Fundo deteriam uma capacidade ampliada de 
provimento de liquidez ao comércio entre os países membros e seriam mais 
flexíveis na determinação das condições de ajustamento dos déficits de 
balanço de pagamentos. (BELLUZZO, 1995, p.13) 

 

No final da Segunda Grande Guerra os Estados Unidos emergiram como 

grande credor do mundo e superavitário em suas relações comerciais com os 

demais países, explicando assim sua repudia ao Plano de Keynes e apoio ao Plano 

de White. Estruturou-se assim o padrão dólar-ouro, com a onça fixada a US$ 35, e 

os demais países estabelecendo a paridade de suas moedas em relação ao dólar. 

Bretton Woods foi a cartada final para a hegemonia norte-americana, com o dólar 

sendo a moeda central do sistema. Ainda com Belluzzo (1995): 

 
O sistema monetário e de pagamentos que surgiu do Acordo de Bretton 
Woods foi menos “internacionalista” do que desejariam os que sonhavam 
com uma verdadeira “ordem econômica mundial”. O problema do FMI não é 
seu poder excessivo, mas uma deplorável submissão ao poder e ao 
interesse dos Estados Unidos. (BELLUZZO, 1995, p.13). 

  
Após a decisão de acolhimento da proposta americana para estruturar um 

novo SMI, o Fundo (FMI) acabou sofrendo alterações em relação à sua concepção 

inicial, à medida que começou mais enfraquecido e engessado. Esse início 

acarretou uma mudança nas funções do Fundo, tendo em vista que essas 

mudanças transferiram ao Federal Reserve as funções de regulação e de 

fornecimento de liquidez (emprestador de ultima instância).  

 Nos primeiros 20 anos pós-Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos 

cumpriram sua função de hegemonia, decorrente de sua supremacia industrial, 

financeira e militar, fazendo seu papel de fonte autônoma de demanda efetiva e de 

emprestador de última instância. A hegemonia norte-americana reconstruiu o 

mercado mundial, com um intenso processo de internalização dos capitais privados, 

tendo à frente o capital norte-americano. Os Estados Unidos em função de suprir as 

necessidades do comércio internacional e impor o dólar como moeda internacional, 

passaram a incorrer em constantes déficits no balanço de pagamentos, exportando 

seu capital para suprir a liquidez internacional. Essa exportação ocorreu 
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primeiramente via Plano Marshall e gastos militares, em um segundo momento, via 

internacionalização do capital produtivo norte-americano, especialmente para a 

Europa. 

 Para ser o emissor da moeda internacional os Estados Unidos acabam 

incorrendo no chamado “dilema de Triffin”, segundo o qual o sistema monetário 

internacional com conversibilidade entre dólar e ouro padecia de inconsistência 

básica. O dilema consiste em que o crescimento do comércio internacional requer 

crescimento de reservas internacionais. Como a oferta de ouro já se mostrava 

inadequada desde o período entre guerras, a solução era os países não 

acumularem reservas em ouro e sim na moeda internacional, o dólar. 

Para o acúmulo de reservas em dólar pelos demais países, o país central, 

Estados Unidos, precisava de sucessivos déficits na balança de pagamentos 

financiados em sua própria moeda, sendo inversa a razão entre a quantidade de 

moeda internacional em circulação na economia mundial e as reservas de ouro do 

país central. Desta forma o dilema está posto, de um lado a necessidade do 

crescimento do comércio internacional, de outro lado o país central tentando manter 

uma cobertura razoável de ouro para a moeda internacional. Podemos observar a 

evolução da cobertura de ouro para o dólar na Figura 1. 

 

Figura 1: Cobertura de ouro sobre o dólar 1950-1968 

 

Fonte: (FMI, 2000) 

 

 Segundo Serrano (2002), ao longo da década de 1960, vai ficando claro para 

o governo americano que um realinhamento cambial tornava-se necessário para 

desacelerar o declínio relativo da competitividade dos Estados Unidos. Um dos 

principais problemas para essa desvalorização seria uma possível fuga para o ouro 

e a reintrodução da restrição do balanço de pagamentos para os Estados Unidos. 

Ainda segundo esse autor, essa situação foi chamada de “o dilema de Nixon”, ou 
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seja, o governo americano queria ao mesmo tempo, desvalorizar o dólar e não 

comprometer o papel do dólar como moeda internacional. 

 Uma desvalorização do dólar via aumento no preço do ouro trazia o risco de 

uma fuga do dólar. Se a fuga do dólar para o ouro fosse expressiva, os Estados 

Unidos iriam incorrer em restrições no balanço de pagamentos, fato que não ocorria 

desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, um aumento no preço do ouro iria 

beneficiar o principal rival americano no front geopolítico na medida em que a União 

Soviética, junto com a África do Sul, eram os maiores produtores de ouro mundiais. 

Para piorar, no plano das relações diplomáticas, a França havia endurecido as 

críticas ao sistema ouro-dólar, sobretudo em relação à necessidade de ampliação do 

papel do ouro nas reservas internacionais. 

O país que emite a moeda internacional possui um verdadeiro privilégio em 

relação aos demais da hierarquia do SMI. Isto porque esse país, ao controlar a 

emissão da moeda reserva internacional, adquiri o papel de Banco Central do 

mundo. Além disso, esse país passa a determinar a taxa de juros internacional e, 

sobretudo, passa a não apresentar mais restrições de balanço de pagamentos à 

medida que o seu financiamento ocorre com a sua própria moeda. Todo 

funcionamento do sistema monetário internacional de Bretton Woods estava fundado 

na capacidade do governo norte-americano de executar a política macroeconômica 

sem restrições externas. Entretanto, a ocorrência dos déficits sucessivos no balanço 

de pagamentos (inclusive na balança comercial) e a perda de competitividade dos 

produtos norte-americanos forçavam uma solução para o dilema de Nixon, e para 

uma possível queda na posição do dólar como moeda internacional. 

Belluzzo (1995) observou que os Estados Unidos não foram capazes de 

sustentar a posição do dólar como moeda-padrão à medida que a oferta de dólares 

surgia do desequilíbrio crescente do balanço de pagamentos, agora também sob a 

pressão de um déficit comercial. Neste contexto, a solução encontrada pelos 

Estados Unidos foi decretar unilateralmente em 1971 a inconversibilidade do dólar 

em ouro, e, em 1973, desvalorizar o dólar e deixá-lo flutuar. Portanto, esta 

sequencia de eventos decretou o fim do acordo de Bretton Woods, o fim de um 

longo período de prosperidade e cooperação internacional.  
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1.1.1.3 Sistema monetário internacional contemporâneo 

 

Também conhecido como Bretton Woods II, ou padrão dólar flexível, a 

decisão norte americana de desmontar o padrão dólar-ouro, com o término da 

paridade dólar em ouro, e em seguida a desvalorização de sua moeda, fez a 

economia mundial capitalista entrar em grande turbulência. De acordo com Serrano 

(2002): 

 

A nova situação de inconversibilidade e flexibilização das taxa de câmbio 
dos países centrais gerou grandes ondas especulativas, dado um contexto 
em que a demanda efetiva e a liquidez internacional cresciam, 
impulsionadas tanto pelo crescimento da economia americana quanto pela 
expansão do circuito offshore do eurodólar. (SERRANO, 2002, p. 250). 

 

 Para Marinho (s/d) essa alteração norte-americana dá a ideia de uma 

evolução do sistema Bretton Woods, ou seja, a mudança de uma moeda- 

mercadoria (padrão dólar-ouro) conforme fundado, para uma moeda fiduciária 

(padrão monetário atual), sem haver alterações nas bases dos mecanismos de 

funcionamento do sistema Bretton Woods. 

 Com a dissolução do sistema de Bretton Woods e com o aparecimento do 

novo sistema – dólar-flexível – as instituições multilaterais perderam aquelas 

funções para as quais haviam sido criadas. O FMI, por exemplo, há muito tempo 

deixou de ter utilidade aos países desenvolvidos nos termos do acordo de 1944. O 

FMI havia sido criado para fornecer liquidez para os países que passassem por 

restrição no balanço de pagamentos em um contexto de taxas de câmbio fixas. 

Como o abandono da conversibilidade do dólar com o ouro e com a possibilidade da 

flutuação nas taxas de câmbio, aquela função primária do FMI perdeu o sentido. 

Dessa forma, nos anos 1990 o FMI passou a ter uma nova função: fornecer 

empréstimos de curto prazo para países em desenvolvimento, condicionados às 

políticas de ajuste. Como os países desenvolvidos são os principais financiadores do 

fundo, é obvio que as políticas sugeridas pelo mesmo visavam atender aos 

interesses dos países da hierarquia superior do SMI.  

 A inconversibilidade da moeda americana, mais sua desvalorização, fez o 

mundo entrar em um período de grande turbulência, acirrada pela rivalidade dos 

Estados capitalistas e a complexa situação geopolítica na década de 1970. Além 

desses fatores, a baixa taxa de juros americana para operar desvalorizações do 
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dólar causou uma enorme onda especulativa nas commodities, com conflitos 

distributivos e o questionamento da liderança americana, que culminaram no choque 

do petróleo. 

 Nesse período foi feita a proposta pelos aliados norte-americanos, a Europa 

Ocidental, para a criação de uma moeda verdadeiramente internacional, a 

introdução dos chamados Direitos Especial de Saque (SDR), sendo a proposta 

rejeitada pelos Estados Unidos. A proposta americana era de um movimento 

coordenado da valorização das moedas de outros países, que reduziriam o preço 

oficial do ouro de suas reservas. 

 Na ultima reunião do FMI de 1979, o presidente do FED Sr. Paul Volcker se 

posicionou contra a proposta do FMI e dos países membros em manter o dólar 

desvalorizado e implementar um novo padrão monetário internacional. A posição 

americana era de que não permitiria que o dólar continuasse se desvalorizando, 

como ocorria desde 1970, principalmente após 1973, e que o dólar se manteria 

como padrão internacional, conservando sua hegemonia. 

 Volcker promoveu uma nova guinada na política econômica internacional, 

com um choque de juros sem precedentes. Esta medida reafirmou a hegemonia da 

moeda americana de uma forma autoritária e imperialista. Isso custou ao mundo três 

anos de recessão, reduzindo os preços das commodities e a inflação internacional, 

quebrando grandes empresas e bancos, não apenas americanos, como de outras 

nacionalidades e causando uma violenta tensão estrutural. 

 Para Tavares (1985), o grande problema não era mais a crise e sim os 

caminhos e consequências da retomada da hegemonia americana. As crises que 

instabilizaram a economia mundial na década de 1970 foram seguidas por dois 

grandes movimentos americanos para reafirmar sua hegemonia: um plano 

geoeconômico, através da diplomacia do dólar forte e um plano geopolítico, através 

da diplomacia das armas. 

 A diplomacia do dólar forte mantinha uma política monetária de linha dura. A 

sobrevalorização do dólar em 1979 permitiu ao FED, na prática, que retomasse não 

só o controle de seus próprios bancos, mas do resto do sistema bancário 

internacional. Desse momento em diante o sistema de crédito internacional orientou-

se para os Estados Unidos, ficando assim sob o controle das políticas do FED. Com 

essas políticas os Estados Unidos retornam ao controle do sistema monetário 

internacional, atitude que vem acompanhada de uma onda de inovações e 
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desregulamentações financeiras, que desde então é tendência em todo o mundo. 

Nesse novo contexto internacional o dólar continua sendo a moeda internacional, 

mas não no padrão de valor no sentido tradicional dos regimes monetários 

anteriores, mas livre das amarras do padrão-ouro e do padrão dólar-ouro, e 

cumprindo o papel de moeda financeira em um sistema desregulamentado, onde o 

valor do dólar é fixado pela taxa de juros norte-americana. 

 Essa estrutura de desregulamentação dos mercados e dos capitais fez com 

que o FED se transformasse, em ultima instância, no agente que administra os 

fluxos financeiros mundiais, arbitra os conflitos entre os países no âmbito do SMI, 

assim como o responsável pela homogeneização das políticas econômicas 

internacionais. Já na questão geopolítica, a diplomacia das armas o governo norte-

americano criou ofensivas anticomunistas, dando início, nos anos 1980, ao 

programa militar Guerra nas Estrelas, o qual culminou, junto com outros fatores, com 

o fim na União Soviética em 1991. Em Fiori (2001): 

 

Dois movimentos de pinça que, segundo Maria da Conceição Tavares, 
explicam, em ultima instância, a gigantesca concentração do poder 
econômico, militar e financeiro que ocorreu nas duas ultimas décadas do 
século XX. Ou seja, sua tese que a retomada da hegemonia americana e a 
nova “financeirização capitalista” são duas fases do mesmo processo, 
resultante das políticas do próprio governo norte-americano, amadurecidas 
na hora em que seu poder parecia estar em decadência. (FIORI, 2001, p. 
212). 

 

 Para Serrano (2002), os Estados Unidos, como emissores da moeda reserva 

e de pagamento internacional, têm um privilégio explícito em relação aos demais 

países do sistema. Quando o dólar se valoriza os produtos americanos perdem 

competitividade e há um crescimento no déficit em conta corrente. No entanto, o 

déficit em conta corrente norte-americano pode crescer sem maiores problemas 

macroeconômicos, na medida em que os Estados Unidos não possuem restrição 

externa, isto é, pagam as importações com dólares e tem o passivo externo 

denominado na própria moeda que emite. Por outro lado, quando sua moeda se 

desvaloriza, o efeito inflacionário é mínimo, pois a maior parte dos mercados 

internacional e de commodities tem os preços denominados em dólares. Portanto, 

no sistema de dólar-flexível a potência hegemônica pode conduzir, de maneira 

unilateral, a paridade de sua moeda para o patamar que esteja de acordo com seu 

objetivo macroeconômico.  
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 Neste sentido, o SMI atual possui uma forte assimetria na sua estrutura. Isto 

porque os EUA possuem uma clara vantagem em relação aos demais países do 

sistema. Assim, a estrutura do sistema monetário internacional se mantém 

inalterada, um sistema de centro-periferia, onde o centro além de emitir a moeda 

internacional caracteriza-se pela ausência de controle nos mercados de bens e 

capital. A periferia, por sua vez, distingue-se pela necessidade de imposição de 

algumas barreiras aos controles dos fluxos de comércio e capital, tendo em vista sua 

estratégia de desenvolvimento. 

 No pós-Segunda Guerra Mundial o centro eram os Estados Unidos e a 

periferia era Europa e Japão, ambos com economias em reconstrução. Já 

contemporaneamente continua essa ideia de centro-periferia, só que com algumas 

diferenças, a entrada da Ásia e da América Latina. Corroborando com essa 

observação, vale a citação: 

 

...existiriam atualmente no mundo três zonas econômicas e monetárias 
principais, em termos funcionais: uma região de conta-de-comércio, a Ásia; 
um país central os EUA; e uma região de conta-de-capital, Europa, Canadá 
e América Latina. Para a região de conta- de-comércio, interessa exportar 
para os EUA, país central como estratégia de crescimento. Os superávits 
em transações correntes são aplicados em títulos do tesouro dos EUA, de 
vez que o perfil risco/retorno dessas aplicações esta subordinada à 
manutenção da paridade entre a moeda periférica e a moeda central. A 
região de conta- de- capital, por seu lado, deixa flutuar sua moeda em 
relação à do país central. Isso significa que os governos desses países 
preferem não intervir no funcionamento do mercado internacional de capital. 
(DOOLEY et al, 2003 apud OLIVEIRA, 2008, p. 213). 

 

 As tentativas dos anos 1970 do dólar flexível de Nixon virou uma realidade 

nos anos 1980. Para diversos autores, os Estados Unidos tomaram a 

responsabilidade da moeda internacional, portanto, uma postura passiva quanto à 

balança de pagamentos. Para Serrano (2002), a grande critica de Hicks é por quanto 

tempo uma moeda fraca, no sentido que o país tem déficits crônicos na conta 

corrente, poderá desempenhar o papel moeda internacional. 

 

 

 

De acordo com Froyen (2001), os regimes de taxa de câmbio compreendem 

um conjunto de regras internacionais que governam a definição da taxa de câmbio e 

quais ativos farão parte das reservas internacionais. Os regimes cambiais podem ser 

1.2 Regimes de câmbio 
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classificados em câmbio fixo, câmbio flexível e um terceiro sistema de bandas 

cambiais. 

Esses três principais regimes existiram no Brasil. No período foco desse 

trabalho, ou seja, de 1980 a 1999, observamos que oficialmente o Brasil utilizou-se 

de bandas cambiais e cambio flexível. O próprio FMI em seus relatórios de câmbio 

afirma que esses não são os principais regimes de câmbio adotados. Nas nações 

atualmente, existem regimes que derivam desses principais regimes, misturando 

características deles. Abordaremos a seguir, cada um dos três regimes acima 

relacionados. 

 

 

1.2.1 Câmbio fixo 

 

No regime de câmbio fixo a autoridade monetária determina uma meta para a 

taxa de câmbio e se compromete em vender e comprar moeda estrangeira como 

forma de atingir essa meta estipulada. Para tanto, a autoridade monetária intervém 

no mercado e determina a oferta de moeda estrangeira. Para o funcionamento 

desse regime, o governo necessita manter um nível de reservas em dólar adequado 

para sustentar a cotação estipulada para a taxa de câmbio.  

De maneira geral, a definição da taxa de câmbio em um patamar fixo, tem por 

objetivo central oferecer uma âncora para todos os demais preços da economia. 

Segundo Modenesi (2005, p. 6), a fixação da taxa de câmbio tem a função 

microeconômica de dar suporte de preço, isto é, como a taxa de câmbio é um dos 

preços mais importantes da economia, ao fixar esse preço, o governo fornece uma 

referência para a formação de todos os demais preços. Em suma, o regime de 

câmbio fixo fornece uma âncora nominal para o país que lhe adota. 

Ocorre que caso o Banco Central não possua reservas suficientes para 

manter determinada taxa de câmbio, ou julgar não ser interessante ao país perder 

determinada quantidade de reservas, a única alternativa possível é desvalorizar a 

moeda. Nesse regime de câmbio, o governo tem dificuldade em fazer política 

monetária, uma vez que seu principal foco é com a manutenção da taxa de câmbio. 

Para Froyen (2001), a melhor maneira de analisarmos o funcionamento da 

taxa de câmbio fixa seria observar as possibilidades de um país fixar sua taxa de 

câmbio. Usaremos dois países como exemplo o país X e o Y. O país X quer fixar sua 
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taxa de câmbio em relação ao país Y, sendo essa taxa fixada a uma unidade 

monetária de X para 0,4 unidade monetária de Y, isto é, 2,5Y igual a 1X. 

Suponhamos que a taxa fixada por X esteja abaixo da taxa de equilíbrio de 

mercado. Sendo a taxa de equilíbrio 0,5 unidade monetária de Y, ocorrerá um 

excesso de demanda no país X por unidade monetária de Y, e, como a taxa de 

câmbio é fixa, logo o país X tem a responsabilidade de manter a taxa de câmbio, 

tendo assim que suprir o excesso de demanda por moeda estrangeira. 

Com o choque de Volcker, temos um exemplo empírico do mecanismo acima 

explicado na década de 1980. Muitos países que adotavam o regime de câmbio fixo 

tiveram dificuldades de cumprir suas obrigações internacionais, entre eles, Polônia, 

México, Brasil, Argentina, uma vez que suas taxas foram fixadas sem a preocupação 

com a taxa de equilíbrio de mercado. Segundo Maddi (2000) a recomendação do 

FMI era que esses países deveriam manter taxas de câmbio realistas, fato que não 

vinha acontecendo. Antes da crise dos anos 1980 havia um cenário internacional de 

grande liquidez, havendo fluxos de capitais suficientes para ajustar os déficits na 

balança de pagamentos. Logo não havia uma preocupação em manter taxas de 

câmbio com um realismo cambial, levando em consideração a taxa de câmbio de 

mercado e a balança comercial. 

A grande lição tirada dessa crise é que não se pode manter, mesmo por um 

curto período de tempo, a taxa de câmbio em patamares irreais. Julgava-se no 

período que o volume elevado das transações em divisas sustentaria a taxa de 

câmbio e ajudaria a estabilizar a inflação com a introdução de um programa gradual 

de ajustes. Porém, essa visão era falha, uma vez que a supervalorização da taxa de 

câmbio serviu para a rejeição da moeda nacional e o colapso do sistema tributário. 

Ainda com Maddi (2000): 

 

Um país ao adotar um regime cambial fixo, assume dois compromissos, 
com uma política financeira que imponha limites à emissão e expansão da 
base monetária para restringir o financiamento dos déficits do governo; 
outro com uma taxa de câmbio fixa. (MADDI, 2000, p. 56). 

 

Além disso, a adoção do regime de câmbio fixo pressupõe que haja um fluxo 

contínuo de entrada de capitais no país como forma de sustentar o patamar para a 

taxa de câmbio. Contudo, a adoção do regime de câmbio fixo em um contexto de 

alta mobilidade de capitais implica na perda de autonomia da política monetária. Já 
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nos casos onde existam incertezas quanto às políticas econômicas, estas incertezas 

afetam as expectativas dos investidores, causando ataques especulativos vorazes 

contra as reservas dos países, causando movimentos de reservas difíceis de conter, 

podendo desestabilizar importantes economias em poucos dias. 

De acordo com Froyen (2001) os defensores das taxas de câmbio fixas 

acreditam que tal sistema produz um ambiente estável para crescimento das 

economias e do comércio internacional, entendendo que a taxa de câmbio fixa e 

uma maior coordenação entre as economias industrializadas levará a uma maior 

estabilidade economia, reduzindo os riscos de crises, tão inerentes ao sistema 

monetário internacional. 

Segundo Obstfeld e Rogoff (1995), a estabilidade externa do valor da moeda 

associado à adoção do câmbio fixo tende a melhorar o desempenho econômico de 

um país. Isto porque, a manutenção da taxa de câmbio em um patamar conhecido 

reduz a incerteza dos agentes quanto à cotação do câmbio. Dessa forma, a rigidez 

cambial reduz os efeitos negativos que a volatilidade do valor externo da moeda 

causa no produto, no comércio externo e no investimento privado. 

Já para Modenesi (2005), o regime de câmbio fixo possui as seguintes 

vantagens: 1) subordina a taxa de variação dos preços dos bens transacionáveis à 

inflação externa; 2) coordena as expectativas inflacionárias, que passam a se balizar 

pela inflação do país âncora; 3) funciona como tecnologia de comprometimento, que 

tende a reduzir o viés inflacionário e; 4) é facilmente compreendido pelo público, ao 

sinalizar claramente os objetivos da política monetária; e reforça, assim, a 

coordenação das expectativas inflacionárias. 

Sendo assim, uma das principais vantagens do regime de câmbio fixo é que 

ele aumenta o grau de credibilidade da política monetária. Isto porque, ao referenciar 

a taxa de câmbio uma moeda externa (em geral o dólar), vincula-se a inflação 

interna à inflação da moeda forte. Por outro lado, a adoção do câmbio fixo diminui a 

possibilidade da adoção de políticas discricionárias, isto é, sem base nos 

fundamentos macroeconômicos.  

Entretanto, o regime de câmbio fixo possui algumas desvantagens. A principal 

delas é a perda de autonomia da política monetária. Quando o Banco Central fixa 

uma meta para taxa de câmbio e se compromete a manter a paridade cambial por 

meio das reservas cambiais, reduz-se o grau de liberdade para execução da política 

monetária. Ou seja, a emissão monetária e a calibragem da taxa de juros ficam 



39 
 

condicionadas à manutenção da paridade cambial pré-estabelecida. Há, ainda, outra 

desvantagem associada ao câmbio fixo: com o intenso grau de mobilidade de 

capitais a partir da década de 1990, a sustentação de uma taxa de câmbio fixo 

apresenta custos insustentáveis no médio prazo. Isto porque, quando a economia 

sofre um choque externo, o custo do ajuste recai sobre o mercado de bens e sobre o 

mercado de trabalho na medida em que a taxa de câmbio não pode ser alterada. 

Dessa forma, Modenesi (2005) resume as principais desvantagens da 

utilização do regime de câmbio fixo: (i) perda de autonomia da política monetária; ii) 

dificuldade para o Banco Central exercer a função de emprestador de última 

instância, pois o câmbio fixo diminui a autonomia da emissão monetária; iii) 

transmissão, para economia doméstica, de choques que incidam sobrem o país 

âncora,  na medida em que as taxas de juros de ambos estão correlacionadas; iv) 

aumento da suscetibilidade da ocorrência de ataques especulativos. 

Entre os regimes de câmbio fixo adotados no mundo, destaca-se o 

denominado currency board. A melhor tradução para o currency board é caixa de 

conversão, conforme afirma Franco (1999), ex-presidente do Banco Central do 

Brasil. O currency board é o regime monetário pelo qual o país se compromete a 

converter sua moeda local a outro ativo com liquidez internacional.  

 Segundo Maddi (2000) o currency board combina três elementos: 

 Uma taxa de troca fixada a uma moeda corrente ou âncora; 

 Conversibilidade automática (direito de troca da moeda pela âncora); 

 Um compromisso com a comunidade internacional e a comunidade nacional, 

quanto à responsabilidade com o processo duradouro com tal política, como 

no caso argentino em que o país garantiu o não retrocesso do processo via a 

Lei de Conversibilidade, nº 23.928 de março de 1991. 

A credibilidade do currency board está vinculada ao fato da autoridade 

monetária do país em questão assegurar a conversibilidade do câmbio com respaldo 

legal. A economia deve ter reservas suficientes para manter as demandas por 

moeda estrangeira. Para isso é necessário que tanto os mercados financeiros como 

o público em geral, tenham confiança de que para a quantidade de moeda corrente 

exista um estoque de moeda estrangeira capaz de fazer a conversão. 

A principal funcionalidade desse regime é para países com problemas 

inflacionários, sendo exceções a essa regra as ex-colônias inglesas, como a Índia, a 

Austrália e a África do Sul e as economias pequenas e pouco diversificadas. 
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Geralmente países com boa saúde financeira, que não tiveram problemas com 

inflação, não adotam esse tipo de regime cambial. 

O caso do Panamá é um bom exemplo de países de economias pequenas e 

pouco diversificadas. Ao substituir sua moeda pela moeda forte, o dólar norte-

americano, o Panamá não apenas utilizou o dólar como âncora, mas como moeda 

nacional. Esse tipo de atitude, quando a moeda forte é o dólar, é comumente 

denominada dolarização. A dolarização costuma ter graus, sendo a mais radical, a 

total substituição da moeda nacional pela âncora, fazendo o país ser incorporado à 

área monetária do país emissor. 

No oposto a essa atitude há uma alternativa mais simples, menos radical do 

que a dolarização, que é a fixação da taxa de câmbio da moeda nacional em relação 

à moeda forte. O principal argumento dessa alternativa é a tentativa de reversão do 

quadro desfavorável acumulado por períodos de irresponsabilidade fiscal e 

monetária, que levaram a elevados índices de inflação, em alguns casos a 

hiperinflação. Outra alternativa corresponde a uma união das alternativas anteriores: 

fixar a taxa de câmbio, garantindo a conversibilidade e autorizar a circulação da 

moeda estrangeira concomitantemente à nacional. 

O mais representativo exemplo desse regime na história recente foi o 

currency board, adotado na Argentina no início da década de 1990, com a finalidade 

de estabilizar a inflação na economia do país. O regime teve uma consequência 

desastrosa, uma vez que, para resolver o problema da inflação crônica que assolava 

o país, a paridade cambial estabelecida estava em um patamar valorizado. Contudo, 

o remédio foi amargo e logo o país começou a apresentar volumosos déficits na 

Balança Comercial impossibilitando, assim, o ajuste cambial.  

Outro exemplo importante desse regime foi o padrão-ouro, e em seguida o 

padrão dólar–ouro (Bretton Woods), firmado no pós-guerra período em que o mundo 

necessitava de estabilidade cambial para sua reconstrução. Os Estados Unidos 

ficaram com a incumbência de trocar sua moeda por ouro e os demais países em 

manter sua taxa de câmbio fixa, em relação ao dólar. 
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1.2.2 Câmbio flexível (flutuante). 

 

O regime de câmbio flexível ou flutuante pode ser divido em dois tipos: 

flutuação livre e flutuação suja. Nos casos de flutuação livre o governo não intervém 

no mercado de câmbio, isto é, a taxa de câmbio flutua ao prazer do mercado, com o 

equilíbrio ocorrendo de acordo com a oferta e a demanda de reservas internacionais. 

Nesse regime a oferta de câmbio é estipulada pelos exportadores e a demanda 

pelos importadores. Logo o balanço de pagamentos não depende da intervenção 

governamental para se equilibrar. 

Já nos casos de flutuação suja (dirty floating), as forças de mercado 

determinam o patamar da taxa de câmbio. Entretanto, o Banco Central realiza 

intervenções esporádicas no mercado cambial para evitar movimentos abruptos na 

sua cotação, ou mesmo para controlar a volatilidade excessiva. De fato, a autoridade 

monetária pode achar conveniente conduzir a taxa de câmbio para determinada 

cotação. Por exemplo, em um período de estresse dos mercados internacionais é 

natural que se observe alguma restrição de liquidez no mercado de divisas. 

Consequentemente há uma desvalorização nominal na taxa de câmbio. Neste caso, 

o Banco Central pode intervir no mercado para oferecer liquidez em moeda 

estrangeira e guiar a taxa de câmbio para um valor razoável. 

No caso de um choque de demanda por moeda estrangeira, ocorrerá uma 

depreciação cambial, o preço da moeda estrangeira em moeda nacional aumentará. 

Isto acarretará uma redução das importações e aumento das exportações. No caso 

inverso de um choque de oferta de moeda estrangeira, ocorrerá uma apreciação 

cambial, o preço da moeda estrangeira em moeda nacional diminuirá, acarretando 

uma redução das exportações e um aumento das importações. 

De acordo com a visão clássica, o mercado se auto regula, prevalecendo a 

mão invisível de Smith. O Balanço de Pagamento se equilibrará automaticamente, 

deixando o governo com maior liberdade para conduzir a política monetária, livre do 

ônus de intervir no mercado de câmbio. Para Maddi (2000): 

 

O argumento mais forte a favor das taxas flutuantes é de que os países não 
necessitam mais adotar políticas recessivas para corrigir déficits no balanço 
de pagamentos e defender a paridade de suas moedas. Podem escolher 
políticas monetárias e fiscais compatíveis com seus objetivos de 
crescimento econômico e controle de inflação. (MADDI, 2000, p. 47).  
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 Uma das possíveis explicações das oscilações das taxas flutuantes tem sido 

a Paridade do Poder de Compra (PPC)6. A teoria afirma que duas moedas só 

estarão em equilíbrio quando puderem comprar o mesmo conjunto de produtos e 

serviços. A PPC acaba por representar o grande equilíbrio das taxas de câmbio e 

tem grande valor prático para conhecer as paridades. Na PPC existem dois 

pressupostos principais: a lei do preço único e o postulado clássico da neutralidade 

da moeda. 

 De acordo com o preço único, os preços dos produtos devem se igualar em 

todos os mercados, incluindo os custos com transporte e tarifas. As eventuais 

diferenças entre países são referentes aos produtos não serem semelhantes ou 

idênticos. Havendo diferenças entre os preços de produtos semelhantes, é sinal de 

um desequilíbrio econômico, abrindo a possibilidade de um ganho referente à 

importação ou exportação do mesmo, levando o mercado no longo prazo para o 

equilíbrio. 

 Com relação ao pressuposto clássico de neutralidade da moeda, sua lógica é 

bem simples. Havendo uma alteração da base monetária em 100%, e todos os 

preços e rendas também serem reajustados em 100%, levando a que todos os 

ativos e dívidas dobrem seus preços, ninguém ficaria em uma situação melhor ou 

pior, que a inicial. A ideia é que os agentes econômicos não podem ser ludibriados 

por exercício meramente numérico. (SERRANO, 2002) 

 Segundo Froyen (2001) existem dois principais argumentos para a adoção da 

taxa de câmbio flexível: os formuladores de políticas econômicas podem se 

concentrar em metas internas livres de preocupações com déficits no balanço de 

pagamentos; e as taxas de câmbio flexíveis protegem a economia interna de 

choques econômicos originados no exterior. 

Já para Eichengreen (2012), o principal fator associado à mudança do câmbio 

fixo para o câmbio flutuante diz respeito à crescente mobilidade de capitais. Isto 

porque o regime de câmbio fixo era relativamente estável numa estrutura de controle 

dos fluxos de capitais. À medida que as barreiras para movimentação de capitais 

foram derrubadas, tornava-se muito difícil a manutenção da paridade cambial pré-

estabelecida (câmbio fixo). Portanto, a adoção do regime de câmbio flutuante faz 

                                                
6
 Do ingles, Purchasing Power Parity. 
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sentido em uma conjuntura de intensa mobilidade de capital (EICHENGREEN, 

2012). 

O rompimento do acordo de Bretton Woods exemplifica bem a dificuldade da 

manutenção do regime de câmbio fixo em um contexto de alta mobilidade de 

capitais, assim como mostra a melhor adaptação do regime de câmbio flutuante 

aquele contexto. Conforme já foi discutido, na década de 1960 foram observados os 

primeiros sinais de esgotamento do sistema de Bretton Woods na medida em que os 

baixos juros norte-americanos e a recuperação dos países europeus implicaram na 

liberação dos controles de capitais. Como a dinâmica do acordo de Bretton Woods 

dependia, fundamentalmente, do controle dos movimentos de capitais, o aumento da 

mobilidade de capital implicou na crise terminal daquele SMI.  

Com a eminência do fim do acordo de Bretton Woods, surgiu uma teoria para 

justificar a adoção regime de câmbio flutuante, o chamado modelo Fleming-Mundell. 

De acordo com esse modelo, se existisse uma diferença significativa na taxa de 

juros entre os países, haveria um fluxo de capital permanente para o país com maior 

diferencial de taxa de juros. Isto porque a maior taxa de juros oferece um bônus para 

aplicações financeiras, assim como deixa os ativos denominados naquela moeda 

mais atraentes.  Sendo assim, se algum país incorresse em déficit nas transações 

correntes, bastaria aumentar a taxa de juros de modo a criar um diferencial em 

relação à taxa internacional. Dessa forma, aquele país iria atrair capitais via conta de 

capital para equilibrar o balanço de pagamentos. O modelo Mundell-Fleming 

explicou a realidade da década de 1980, período no qual a elevação dos juros norte-

americanos causou um fluxo dos movimentos de capitais em direção aos Estados 

Unidos e, consequentemente, uma escassez de capitais para os demais países, 

sobretudo os emergentes.  

Dessa forma, a adoção do regime de câmbio flutuante procura, em tese, 

corrigir as principais falhas do regime de câmbio fixo: aumentar o grau de liberdade 

para execução da política monetária, evitar ataques especulativos contra a paridade 

cambial assim como mitigar os custos associados à manutenção do câmbio fixo. 
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1.2.3 Bandas cambiais 

 

No regime de bandas cambiais a taxa de câmbio pode variar dentro de um 

limite máximo e um limite mínimo, estipulados pelo governo, que configura o 

intervalo da banda. Dentro da banda cambial o equilíbrio é dado de acordo com a 

oferta e a demanda de moeda estrangeira. Quando a taxa se aproxima dos limites 

estipulados, a autoridade monetária intervém no mercado comprando ou vendendo 

divisas estrangeiras, a fim de manter a taxa de cambio dentro do intervalo estipulado 

para as bandas. Para Maddi (2000) 

 

Bandas cambiais ou zonas meta de câmbio são sistemas pelos quais os 
bancos centrais comprometem-se a defender o valor nominal da moeda 
dentro de limites preestabelecidos. São diferentes de um sistema de 
flutuação pura, isto é, sem nenhuma intervenção das autoridades 
monetárias, pois cabe a estas decidir sobre o nível desejado de taxa 
cambial. Diferem também do sistema de taxas flutuantes administradas pela 
fixação de metas futuras para o câmbio e pela estreita ligação entre a 
política monetária e cambial. Finalmente, não produzem a rigidez do 
sistema de taxas fixas, pois as bandas são revistas de tempo em tempo. 
(MADDI, 2000, p. 52). 

 

O sistema de bandas cambiais tenta juntar a melhor parte de cada um dos 

sistemas explicados anteriormente. De um lado uma maior liberdade na condução 

da política monetária, mas não a total liberdade como ocorre no sistema de câmbio 

flexível; e, de outro lado, uma estabilidade e maior credibilidade como no sistema de 

taxa de câmbio fixo. 

Ainda em Maddi (2000), para um país adotar o sistema de bandas cambiais, 

algumas medidas e condições precisam ser levadas em conta:  

 Comportamento da taxa de câmbio central (de paridade ou referência); 

 A amplitude da banda; 

 O grau ou forma de intervenção da intrabanda; 

 A coordenação entre juros, câmbio e reservas na sustentação do teto da 

banda ao ocorrerem choques. 

O regime de bandas cambiais necessita de paridade de moedas, e essa 

paridade geralmente ocorre em relação à moeda da economia hegemônica, ou uma 

cesta de moedas fortes. Quanto maior e mais diversificada for a economia do país, 

maior a tendência a uma paridade com uma cesta de moedas fortes. Já a amplitude 
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da banda costuma variar de acordo com a capacidade dos agentes de absorverem 

choques externos. 

Os países costumam adotar bandas cambias após fazerem políticas de 

estabilização financeira como parte de um programa heterodoxo de estabilização. 

Em um primeiro momento adotam taxa de câmbio fixo como estratégia de combate à 

inflação. Em um segundo momento com a queda da inflação e a valorização 

cambial, ocorre uma flexibilização do câmbio, adotando-se as bandas cambiais, para 

evitar perda de competitividade e ao mesmo tempo não abandonar a âncora 

cambial. Ao adotar as bandas, o país anuncia ao mercado se o valor da banda será 

fixo ou deslizante, e se ocorrerão reajustes pequenos e frequentes ou grandes e 

espaçados. 

Os principais representantes desse regime são países que passaram por 

períodos de estabilidade financeira heterodoxa, como Israel em 1989, com uma 

paridade central nominal e uma faixa de flutuação de 3% em tono da taxa nominal, o 

Chile em 1984, após o fracasso dos programas ortodoxos com taxas fixas, que tinha 

levado á sobrevalorização da moeda, e no México, foi adotado depois de 1991 após 

o plano de solidariedade econômica.  

 

 

1.3 Considerações finais sobre o Sistema Monetário Internacional 

 

Neste capítulo procurou-se mostrar o funcionamento do SMI e sua 

importância para o bom funcionamento do comércio e das relações internacionais. 

Iniciou-se mostrando que o padrão-ouro foi um sistema pautado na conversibilidade 

das reservas internacionais. O acordo definido pelo padrão-ouro exigia que a 

emissão monetária nacional deveria ter lastro em reservas de ouro. Portanto, um 

superávit no balanço de pagamentos indicava uma expansão monetária, ao passo 

que um déficit implicava em uma contração monetária. Em tese, esse sistema se 

autorregulava, isto é, se um país apresentasse déficit comercial haveria uma fuga de 

ouro e uma desvalorização da moeda nacional. Consequentemente, as exportações 

desse país seriam incentivadas e as importações inibidas, resultando na entrada de 

ouro. 

O fim do padrão-ouro, o chamado rompimento do fio de ouro segundo Polanyi 

(2000), mostrou-se problemático para o mundo. A interrupção da conversibilidade da 
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libra com o ouro marcou um período de instabilidades cambiais, financeiras, 

econômicas sociais e políticas, em suma, uma conjuntura de crise internacional. 

Neste período ocorrem eventos gravíssimos como duas guerras mundiais e a maior 

crise financeira vivenciada na história do capitalismo (crise de 1929). Se era ruim 

com o padrão-ouro, ficou pior sem ele. 

Apenas em 1944 na conferência de Bretton Woods definiu-se um novo SMI 

substituto do padrão-ouro. A partir daquele momento, instituiu-se o padrão dólar-

ouro, no qual os países estabeleceriam a paridades de suas moedas em relação ao 

dólar, enquanto o dólar teria uma paridade fixa com o ouro. Sob a batuta do acordo 

do regime de câmbio fixo estabelecido em Bretton Woods, o SMI vivenciou quase 

duas décadas de prosperidade, estabilidade e cooperação internacional. 

No entanto, essa configuração internacional durou até o início dos anos 1970, 

quando os Estados Unidos unilateralmente decretam a inconversibilidade do dólar 

em ouro e permitiram que a taxa de câmbio flutuasse. A década de 1970 foi 

marcada por um questionamento quanto à liderança norte-americana, tanto do lado 

político quanto econômico. O dólar sofreu inúmeros ataques especulativos e sofreu 

graves desvalorizações. Dessa forma, do ponto de vista da liderança estratégica 

norte-americana era fundamental que o dólar recuperasse o status de principal 

moeda internacional. O golpe nessa direção foi dado no final da década, quanto o 

então secretário do FED, Paul Volcker, decidiu aumentar a taxa de juros do dólar, e 

com isso, iniciando um período de altas taxas de juros no mundo todo. Portanto, 

pôs-se uma pá de cal nos questionamentos da hegemonia norte-americana. 

Sendo assim, este capítulo procurou evidenciar a importância de um SMI para 

a estabilidade econômica e financeira internacional. Isto porque aqueles períodos 

nos quais não houve regras nem normas características de um SMI foram 

desastrosos e com profundas instabilidades econômicas e sociais. As décadas de 

1930 e 1970 evidenciam este fato. Sendo assim, a presença de uma nação com sua 

respectiva moeda hegemônica traz algum grau de estabilidade. 

No período em que a Inglaterra foi nação hegemônica, ancorada nas regras 

do padrão-ouro, houve uma maior responsabilidade quanto à manutenção do SMI, 

isto é, a libra supria o comercio internacional com um estoque razoável de moeda 

para as transações comerciais. 

Na era dólar, não se pode dizer que os EUA supriram o mundo com sua 

moeda durante seu período de hegemonia. Isto porque em alguns períodos houve 
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forte escassez de dólares no mercado internacional, tais como: 1) o período entre 

guerras, marcado por uma significativa falta de dólares no mercado internacional; 2) 

e o período do choque de Volcker, quando o preço do dólar disparou nos mercados 

cambiais do mundo todo, trazendo como consequência uma diminuição de sua 

oferta. Esse comportamento norte-americano, sobretudo a partir do choque de 

Volcker, teve altos custos para a dinâmica e estabilidade do SMI, com destaque para 

as crises e recessões nos demais países. 

Portanto, o aspecto central deste capítulo de acordo com o objetivo 

estabelecido, referiu-se à discussão da importância das instituições, normas e regras 

do SMI para a estabilidade financeira internacional. Dessa forma, a relativa 

estabilidade trazida por cada SMI parece depender da presença hegemônica de um 

país e de sua moeda. Foi assim no padrão-ouro e no padrão ouro-dólar. O pedágio 

para haver algum grau de estabilidade financeira internacional parece ser a sujeição 

dos demais países do mundo às políticas e necessidades da potencia dominante. 

Este reconhecimento é de fundamental importância no trabalho, cujo objetivo 

central, conforme explicitado em sua Introdução, é evidenciar as relações, diretas e 

indiretas, exercidas pelo SMI na condução da política econômica brasileira entre as 

décadas de 1980 e 1990, particularmente no plano da política cambial. 
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2 DO CHOQUE À ESTABILIZAÇÃO  

 

 

Este capítulo está estruturado em três seções. A primeira trata das mudanças 

nas diretrizes internacionais. Já a segunda discute os ajustes externos ocorridos na 

década de 1980. Por fim, a terceira analisa os custos associados à estabilidade de 

preços alcançada pelo Plano Real.  

A primeira seção aborda como foram as políticas norte-americanas na década 

de 1970 e na primeira metade da década de 1980. A análise proposta procura 

mostrar a dinâmica do sistema monetário internacional no período, em especial 

desde a crise do dólar e da hegemonia norte-americana (na década de 1970) até as 

medidas tomadas pelo governo americano para recuperar o status do dólar e, 

consequentemente, acabar com os questionamentos sobre sua posição 

hegemônica, recorrendo ao chamado choque de Volcker.  

A segunda seção visa mostrar os efeitos do Choque de Volcker sobre a 

condução da política econômica brasileira na chamada década perdida. 

Abordaremos como o Brasil reagiu àquelas mudanças ocorridas no SMI. De maneira 

geral, procura-se mostrar que o país teve a necessidade de interromper um ciclo de 

investimentos pesados, e, no seu lugar, foi obrigado a conduzir uma política 

recessiva, adotada com o intuito de ampliar as exportações. Ainda nesta seção, 

mostraremos qual o preço pago pela sociedade brasileira (inflação e desequilíbrios), 

na segunda metade da década de 1980, em decorrência da política de envio líquido 

de recursos ao exterior pós-choque de Volcker. Em cinco anos o Brasil adotou 

quatro planos de estabilização (Cruzado, Bresser, Feijão com arroz e Verão), sendo 

que nenhum deles logrou resultados satisfatórios, mesmo que as fórmulas adotadas 

tenham sido distintas: da tradicional da ortodoxia como, por exemplo, o plano Feijão 

com Arroz, até a inovadora heterodoxia do plano Cruzado.  

A última seção do capítulo analisa a implementação do plano de estabilização 

de maior sucesso no Brasil, ou seja, o Plano Real. Procura-se discutir quais são 

suas bases teóricas, as medidas adotadas para contenção da inflação, que até 

então era o maior problema da economia brasileira e peça fundamental nos quadros 

de desequilíbrios anteriores ao plano. Busca-se também analisar quais os interesses 

que influenciaram a concepção e a implantação do plano, assim como a forma pela 

qual o pensamento do mainstream influenciou a estratégia usada no plano.  
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Esta seção foi largamente baseada em Lee (2008) e em Moffitt (1985), 

analisando o período que vai da crise do dólar até a retomada da hegemonia norte-

americana. 

A título de facilitar a análise, a seção será subdividida em quatro subseções 

de acordo com o período e a política adotada: o período de 1971 a 1973, marcado 

internacionalmente por uma esperança de retorno ao câmbio fixo; o período de 1974 

a 1979, quando o dólar alcança a condição de câmbio flutuante; isto é, põe um fim 

nas expectativas de retorno ao câmbio fixo, quando ocorre o Choque de Volcker, 

explicando as medidas utilizadas para recuperar o poder do dólar e 

consequentemente a hegemonia americana. Busca-se mostrar o preço que foi pago 

internacionalmente pela retomada do poder do dólar, e de que forma as economias 

latino- americanas, em especial, tiveram que se adaptar à nova guinada do dólar. 

 

 

2.1.1 Esperança de retorno ao câmbio fixo 1971 – 1973 

 

Segundo Moffitt (1985, p. 75): 

 

A passagem a taxas de câmbio flexíveis era inicialmente vista como um 
expediente temporário até que a ordem pudesse ser restaurada nos 
mercados de moedas. Todavia, a especulação persistia, rapidamente 
terminando com quaisquer esperanças de retorno às taxas de câmbio fixo. 
(MOFFITT, 1985, p. 75).  

 
Ainda de acordo com Moffitt (1985), em agosto de 1971 o então presidente 

americano Nixon decretou unilateralmente a inconversibilidade do dólar em ouro, 

começando assim negociações com o então presidente francês Georges Pompidou, 

resultando no que mais tarde seria conhecido encontro do Grupo dos Dez em 

Washington. Conforme o Acordo Smithsoniano firmado em dezembro de 1971, o 

dólar seria desvalorizado em 8%, o preço do ouro sofreria um aumento de US$ 35 

para US$ 38 a onça, as bandas de flutuação das moedas seriam ampliadas para 

2,25%, o iene revalorizado em 17%, e as demais moedas de importância relevante 

tiveram valorização de diversas magnitudes. O dólar começa a passar por uma crise 

2.1 Mudança das diretrizes Internacionais década de 1980 
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de confiança do mercado internacional e os agentes econômicos começaram a se 

desfazer da moeda norte-americana, como observamos abaixo. 

Ainda em Moffitt (1985) em 1972, devido às pressões especulativas, a libra 

enfraqueceu bastante, abrindo espaço para que na segunda quinzena de julho 

ocorressem ataques violentos, forçando as autoridades britânicas a gastarem em 

defesa da libra US$ 2,6 bilhões em uma semana. Em 1973 ocorreram ataques ao 

dólar, fazendo-o sucumbir diante das moedas europeias. O Banco Suíço deixou o 

franco valorizar, e em fevereiro de 1973, os bancos centrais europeus compraram 

cerca de US$ 17 bilhões de dólares na tentativa de sustentar o dólar. Perante essa 

situação incontrolável, em 13 de fevereiro de 1973 o governo americano anunciou 

uma segunda desvalorização do dólar. 

Para Lee (2008), o ímpeto do mercado contra o dólar não havia diminuído, 

menos de 15 dias após a segunda desvalorização ocorreu outro ataque e, 

novamente, houve uma tentativa dos Bancos Centrais europeus de defender o dólar. 

Contudo, com o insucesso dessa tentativa, os Bancos Centrais deixam o dólar 

flutuar. O dólar continuou a se desvalorizar, ocorrendo, assim, em julho, outra 

desvalorização de 10%, que marcou o fim do sistema idealizado em Bretton Woods 

em 1944 e o nascimento do regime de câmbio flutuante como sistema permanente.  

 Para Moffitt (1985), a causa imediata da morte do sistema de Bretton Woods foi 

a maciça, e sem precedentes na história, especulação contra o dólar. O governo 

Nixon tentou intensificar os controles sobre as saídas de capitais para o exterior, 

entretanto, essa medida gerou uma enorme expansão bancária fora dos EUA, com 

as empresas norte-americanas tomando parte dos seus recursos no exterior. Isso 

era possível devido ao contínuo crescimento do euromercado. Observa-se que o 

crescimento de um mercado de dólares fora dos Estados Unidos foi possível em 

função da desregulamentação desse mercado quando comparado com o mercado 

americano, uma vez que esse último fora marcado por fortes restrições e controles 

sobre o capital financeiro (compulsórios e controle sobre a taxa de juros). 

O período que marcou o final do câmbio fixo está associado ao processo de 

redução na credibilidade do dólar. No período em que os Estados Unidos declaram 

unilateralmente o fim da conversibilidade de sua moeda em relação ao ouro, os 

agentes econômicos, em sua maioria, começam a se desfazer de dólares, causando 

uma desvalorização maior da moeda, movimento que se intensificou pelos 

constantes ataques especulativos ao dólar. 
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Os Bancos Centrais europeus se esforçaram em defender o dólar com o objetivo 

de manterem o valor de suas reservas internacionais. No entanto, essas tentativas 

se mostram insuficientes para manter o dólar estável. As expectativas internacionais 

no início de 1971 de que a mudança para câmbio fixo seria de cunho temporário se 

mostram infundadas, uma vez que os ataques especulativos somados à falta de 

credibilidade do dólar acabam por solidificar a mudança de regime, do câmbio fixo 

para o câmbio flutuante. 

 

 

2.1.2 Dólar flutuante 1974 - 1980 

 

Segundo Lee (2008), até 1973 os países ocidentais acreditavam na volta do 

sistema de cambio fixo, sobretudo devido às tentativas de Nixon de controlar as 

saídas de capitais. Entretanto, as empresas e os bancos norte-americanos 

começam a especular contra o dólar investindo de fora dos Estados Unidos, 

portanto, fora da regulamentação imposta no mercado americano. Essa 

especulação, somada ao euromercado desregulamentado, aumentava a já elevada 

liquidez de dólares no mercado internacional, o que agravava ainda mais a 

desvalorização do dólar, seguida de apreciação das principais commodities minerais 

(petróleo, ouro e prata). 

O período de 1974 a 1979 foi marcado por uma crise do dólar. Com a 

intensificação da especulação contra o dólar, a moeda americana sofreu uma 

significativa desvalorização, assim como passou por um período de flutuação e 

incerteza no mercado de câmbio. Consequentemente consolidou-se a posição do 

dólar sob o regime do câmbio flutuante. Esta crise não era apenas do dólar, mas sim 

dos Estados Unidos, colocando em discussão sua posição de nação hegemônica. 

Com o segundo choque do petróleo veio a esperança de que a situação norte-

americana se normalizaria, mas a expectativa de que os constantes déficits no 

balanço de pagamentos seriam financiados pelos petrodólares não se concretizou. 

Os petrodólares buscaram mercados mais rentáveis, como o euromercado, 

realimentando assim a já elevada liquidez de dólares no mundo. Dólares estes que 

voltavam para os Estados Unidos causando uma enchente de crédito no mercado 

norte-americano. Além disso, os países em desenvolvimento dependiam dos dólares 

para financiar seus déficits em transações correntes.  
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Para Moffitt (1985), o período de crise do dólar durou até 1980, quando o 

Federal Reserve aumentou a taxa de juros e fez um arrocho creditício internacional 

com o segundo Choque de Volcker. Os controles funcionaram, e a economia norte-

americana declinou no segundo trimestre de 1980, a uma taxa anual de 10%, com 

os juros reais chegando a 8,23% a.a., trazendo de volta a força ao dólar perante as 

demais moedas. Como consequência, o mundo foi mergulhado em uma recessão 

por quase cinco anos. O declínio da economia norte-americana marca uma redução 

do crédito internacional e da liquidez em dólar mundo afora, uma vez que o “motor” 

da economia mundial entrou em recessão. Portanto, o choque de Volcker teve como 

consequência principal a valorização do dólar. 

Com o arrocho creditício bem sucedido, os Estados Unidos acabaram com o 

excesso de liquidez de sua moeda, fazendo a mesma retornar aos Estados Unidos 

não como crédito, como vinha acontecendo, mas sim para financiar os déficits na 

balança comercial. Nesse período também o dólar flutuou drasticamente, saindo da 

condição de uma moeda desvalorizada e abundante nos mercados no início do 

período, para terminar como uma moeda valorizada e, por isso, mais escassa no 

mercado. 

No período anterior, de 1971 a 1973, pudemos evidenciar a mudança para o 

câmbio flutuante, a inconversibilidade do dólar ao ouro e a esperança internacional 

do retorno ao câmbio fixo. Já no período de 1974 a 1980 evidenciamos a 

consagração do câmbio flutuante, sendo esse período marcado por uma grande 

volatilidade do dólar e forte apreciação das principais commodities, consolidando o 

câmbio flutuante como novo regime monetário. 

 

 

2.1.3 Choque de Volcker 

 

A década de 1970 é um período atípico para a hegemonia americana, 

havendo tanto contestações sobre o dólar como moeda internacional, quanto 

contestações no lado político dos Estados Unidos. Para Moffitt (1985): 

 
A economia norte- americana estava em uma grave crise. Por mais de uma 
década os mercados financeiros tinham sido martelados por inflação 
crescente, especulação, lento crescimento econômico e uma paralisante 
falta de liderança debitada a Washington. (MOFFITT, 1985, p. 195).  
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 Os Estados Unidos tiveram acontecimentos desfavoráveis colocando em 

dúvida a liderança norte-americana já em 1973, com a retirada do Vietnã e o 

primeiro choque do petróleo. Durante os demais anos da década podem ser 

destacados o segundo choque do petróleo, a queda do Xá do Irã, a invasão do 

Afeganistão pela URSS e a invasão do Líbano por Israel. 

 Em 1974, ocorre uma crise bancária, seguida de quebra de bancos norte-

americanos e alemães (Franklin National Bank de New York e Bankhaus I. D.) 

causada por prejuízos com especulação cambial, acontecimento que teve como 

repercussão maior cautela dos bancos por aproximadamente dois anos. Esse 

período de 1974/75 de maior cautela bancária fortaleceu o dólar, devido à recessão 

e redução das importações norte-americanas, levando a superávits na conta de 

transações correntes. 

 De acordo com Lee (2008), também em 1974 com o governo de Jimmy 

Carter, os Estados Unidos tentam diminuir seu déficit comercial com Alemanha e 

Japão, acusando o Japão de manter flutuação suja do dólar, isto é, fazendo com que 

seus produtos ficassem mais baratos. De acordo com Moffitt (1985) como não houve 

nenhuma alteração desses países na forma de condução de sua política perante o 

déficit comercial americano, o então secretário de tesouro americano Blumenthal 

declara que “os ajustes na taxa de cambio devem desempenhar papel apropriado”. 

  Essa declaração deixou os mercados apreensivos dando início a uma onda 

de desvalorização do dólar e fuga para o marco alemão, o iene e o franco suíço, 

ocorrendo árduas críticas aos Estados Unidos, que no início de 1978 reabriu linhas 

de swaps de moeda estrangeira, estabilizando o dólar por um curto período de 

tempo. Na prática os Estados Unidos estavam forçando Europa e Japão a 

comprarem dólares. 

  De acordo com Lee (2008), em novembro de 1978 Carter finalmente decide 

intervir por meio de um pacote de defesa do dólar, com a constituição de um fundo 

de guerra de moeda estrangeira totalizando 30 bilhões de dólares, seguido de um 

aumento de juros. Esse pacote teve sucesso até meados de 1979, devido 

principalmente ao volume recorde despendido para defesa do dólar. Ainda em 1979 

o segundo choque do petróleo, em um primeiro momento ajuda o dólar, uma vez 

que o dólar é a moeda de pagamento do petróleo, fortalecendo a demanda pela 

moeda, mas em um segundo momento aumenta a moeda em circulação, causando 
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o insucesso do pacote de Carter, pois não atacava o problema principal que era o 

excesso de dólares (MOFFITT, 1985). 

 Ainda em Moffitt (1985), depois do segundo choque do petróleo, esse belo 

arranjo comercial começou a se desfazer, com a administração de Carter tentando 

manter taxas de juros baixas, os países da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) não se mostravam interessados em comprar títulos do tesouro 

norte-americano, isto é, não financiavam mais o déficit em conta corrente dos 

Estados Unidos. Já o euromercado desregulamentado e com as taxas de juros mais 

atrativas, era o destino ideal dos recursos dos países da OPEP, os bancos europeus 

usavam o dinheiro da OPEP para uma verdadeira orgia financeira, aumento de 

crédito nos Estados Unidos e empréstimos para os países em desenvolvimento, com 

baixas margens de spreed, o que soava para Volcker como imprudência. 

 Em Lee (2008) está posto o chamado “dilema de Volcker”, isto é, manter o 

atual crescimento da economia internacional ou entrar em uma recessão para salvar 

o dólar. Volcker optou por salvar o dólar, para tanto teria de reverter o quadro de 

desvalorização da moeda, inflação e questionamentos sobre sua posição do dólar 

como reserva de valor e moeda internacional. A atitude de Volcker causou uma 

recessão que levou à bancarrota setores industriais e financeiros não apenas 

internacionais, mas domésticos também. O único remédio para o excesso de dólares 

seria a contração dessa posição, sendo a mesma só possível de alcançar com um 

choque de oferta, uma redução da oferta de moeda, com a finalidade de aumentar o 

do valor da moeda. 

De acordo com Moffitt (1985) em 06 de outubro de 1979 Volcker anunciou uma 

série de impressionantes medidas, sendo ponto central a elevação da taxa de juros, 

concomitantemente com a elevação da taxa de desconto bancário de 11% para 

12%, elevando assim a taxa de juros de um modo geral na economia. O FED alterou 

drasticamente sua forma de condução da política econômica. A partir deste período 

ficou evidente a influência que os monetaristas, em especial Milton Friedman, 

passou a exercer sobre o FED, sobretudo com a política monetária sendo 

direcionada para o controle do crescimento da oferta monetária e não mais 

exercendo o esforço em estabilizar a taxa de juros. A redução do crédito reduziria a 

atividade econômica, em consequência aliviaria a pressão inflacionária, ainda que as 

taxas de juros pudessem disparar. 
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Nesse primeiro Choque de Volcker houve uma boa aceitação do publico em 

geral, e principalmente da comunidade de negócios. Os jornais adjetivavam Volcker 

como “vigoroso”, “decidido” e “radical”. Segundo Lee (2008), ao adentrar o ano de 

1980, a inflação persistia, os bancos continuavam a tomar recursos no euromercado 

para manter a expansão creditícia e a economia norte-americana resistia 

teimosamente a uma recessão, mesmo com a prime rate situando-se na casa dos 

20%. 

Em 14 de março de 1981 o FED realizou o segundo Choque de Volcker, 

atacando diretamente o problema da expansão creditícia, produzindo um arrocho de 

crédito, criando, assim, controles creditícios compulsórios. A economia norte-

americana afundou como uma pedra, declinando no segundo semestre de 1980 a 

uma taxa de 10%, a pior queda trimestral já registrada até o período (MOFFITT 

1985). 

Ainda segundo Moffitt (1985), para Volcker o sucesso não demorou a chegar, 

pois, com as elevadas taxas de juros e com o arrocho creditício, o dinheiro 

rapidamente correu das commodities metálicas (ouro, prata) para ativos 

denominados em dólares. O preço do dólar aumentou em mais de 20% em relação 

às principais moedas, sendo que, para algumas moedas como o marco e o iene, a 

valorização do dólar foi ainda maior. A valorização do dólar esteve associada à taxa 

de juros em dólar mais elevada. Consequentemente, os demais países passaram a 

aumentar as suas taxas de juros básicas. O resultado dessa política foi uma guerra 

internacional de taxas de juros, um país após o outro elevaram suas taxas de juros. 

Como resultado, houve uma deflação mundial no início da década de 1980. 

O segundo Choque de Volcker foi extremamente eficiente em resolver os 

problemas norte-americanos à medida que a inflação se reduziu assim como o dólar 

voltou a ser um ativo desejado internacionalmente. Sendo assim, os norte-

americanos não tiveram mais problemas para financiar seu balanço de pagamentos 

e, sobretudo, acabaram os questionamentos sobre a posição do dólar e sobre a 

posição dominante dos Estados Unidos. Mas a que custo para os Estados Unidos e 

para o restante do mundo? (TAVARES, 1985): 

 

[...] custou aos EUA mergulhar a si mesmos e a economia mundial numa 
recessão contínua por três anos. Quebraram inclusive várias grandes 
empresas e alguns bancos americanos além de submeterem a própria 
economia americana a uma violenta tensão estrutural. (TAVARES, 1985, p. 
33). 
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Em 1981 ocorreu eleição para presidência dos Estados Unidos, como já era 

previsto Ronald Reagan ganhou o pleito, marcando uma época de aumento do 

poder das corporações e enfraquecimento dos trabalhadores, e de crescimento da 

economia norte-americana, apoiada no grande estímulo promovido pelo aumento 

dos gastos militares. O governo de Reagan também foi marcado por ser um período 

de dólar forte, de acordo com a política de Volcker, mantendo o dólar como sinônimo 

de credibilidade, consequentemente a posição hegemônica dos Estados Unidos. 

  

 

 

 

Como se sabe, o SMI é segmentado e hierárquico. Dessa forma, as principais 

decisões, como, por exemplo, a mudança do regime cambial (fixo para o flutuante) e 

o aumento nas taxas de juros, são tomadas de maneira unilateral pela potencia 

dominante. Entretanto, os demais países da periferia ficam sujeitos àquelas 

decisões e precisam promover ajustes em decorrência das decisões tomadas no 

centro do sistema. O Brasil, como país periférico do ponto de vista do SMI, não é 

diferente. A década de 1980 exemplifica muito bem este fato.  

Sendo assim, o principal objetivo desta seção é discutir a forma pela qual o 

Brasil conduziu sua política econômica, em especial a política cambial, na conjuntura 

de reduzida liquidez internacional na década de 1980. Em primeiro lugar, o país 

sofreu com a redução das fontes de financiamento externo, havendo uma menor 

disposição dos credores internacionais para renovar os contratos de financiamento 

existentes e uma disposição menor ainda em fazer novos contratos de empréstimo.  

Enfim, a liquidez para os países em desenvolvimento se esgotou. 

Para Carneiro e Modiano (1990) o Brasil iniciou a década de 1980 com uma 

lista de prioridades para o Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND), 

entre elas investimentos para exportação de petróleo, substituição da matriz 

energética da indústria e do transporte, substituições às importações de insumos 

básicos e atividades voltadas à exportação. Com a falta de financiamento externo, já 

no ano de 1981 o Brasil entra em uma recessão, decorrente da abrupta mudança na 

condução da política macroeconômica internacional. A lógica da redução das 

2.2 Ajustes externos na década de 1980 
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necessidades de divisas pelo controle da absorção interna acabou se mostrando 

uma estratégia pouco eficiente. 

 As tentativas de aumento das exportações acabam gerando algum resultado, 

pois, apesar de no período estarem limitadas pela recessão internacional, grande 

parte das exportações estava condicionada à capacidade de investimento, de 

abertura de crédito das agências governamentais, como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 A possibilidade de desvalorização da taxa de câmbio como forma de 

incentivar as exportações e reequilibrar a balança comercial, estava fora de 

cogitação, uma vez que o governo havia utilizado esta estratégia em 1979 com 

pouco sucesso. As políticas restritivas de demanda no período tiveram um efeito 

quase nulo sobre a inflação, reforçando a tese de inflação inercial. A desaceleração 

da inflação foi devida em grande parte pela excelente safra agrícola no ano de 1981. 

Ainda segundo Carneiro e Modiano (1990), em 1981 a economia brasileira entra em 

recessão profunda que culminou na redução de 10% do produto industrial, liderado 

pelos bens de consumo duráveis e bens de capital, levando a uma redução do PIB 

real. 

 No ano de 1982 com o decreto da moratória mexicana em agosto, as poucas 

fontes de financiamento se extinguem e as restrições ao crescimento tornaram-se 

inevitáveis. Com a acentuada crise e comportamentos defensivos dos dirigentes 

internacionais, o declínio da capacidade de exportar dos produtores de manufaturas 

brasileiras frustra a ambição do governo de um elevado superávit comercial. O 

financiamento do balanço de pagamentos brasileiro do segundo semestre de 1982 e 

no ano seguinte fazia parte de uma operação de emergência do FMI, que havia 

começado com o auxílio ao México. 

 O governo brasileiro inicia o ano de 1983 com uma carta de intenção ao FMI, 

sendo que no período dos 24 meses subsequentes, foram ao todo sete cartas. O 

teor dessas cartas era referente aos critérios para desempenho da economia 

brasileira, com o governo se comprometendo a ter um superávit comercial na ordem 

de U$ 6 bilhões e um déficit de U$ 6,9 bilhões em conta corrente. 

 Enquanto a primeira carta de intenções era examinada pelo comitê do FMI, o 

governo desvalorizou a moeda em 30%, valor que correspondia à valorização 

ocorrida na moeda entre 1979 a 1981, desvalorização que também tinha o objetivo 

de mostrar a boa vontade das autoridades brasileiras com o FMI. Devido às 
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especulações de uma possível segunda maxidesvalorização do cruzeiro o governo 

determinou correção cambial no trimestre, que não poderia ser superior à taxa de 

inflação. Entre março e novembro de 1983 o cruzeiro se desvalorizou 140%, 

enquanto a taxa de inflação acumulou 149%. 

  No exame da segunda e terceira carta de intenção pelo FMI, ocorreu uma 

constante troca de informações, metas e normas, entre os funcionários do FMI e do 

governo brasileiro, ilustrando as dificuldades envolvidas em adaptar o receituário da 

instituição às necessidades de uma economia em desenvolvimento altamente 

indexada, em que o setor público era responsável por parte significante do 

investimento global. 

 Nesse período a economia norte-americana começa a mostrar traços de 

recuperação de sua atividade, comprando parte das exportações brasileiras, além 

da redução dos preços internacionais do petróleo, devido à maior produção 

internacional. Graças à recuperação norte-americana e à redução dos preços do 

petróleo, o Brasil consegue cumprir as metas em relação às contas externas, 

enviadas na primeira carta de intenção para o FMI. 

 Ainda em Carneiro e Modiano (1990) o superávit comercial resultou de um 

aumento de 7,3% nas exportações e uma redução acentuada nas importações, a 

uma cifra de 4 bilhões, valores bem diferentes do projetado: 12% de aumento das 

exportações e queda de 2,5 bilhões nas importações. A inflação brasileira foi 

acentuada, pelos elevados preços dos produtos agrícolas devido às intempéries 

climáticas (enchentes no Sul e seca no Nordeste), além das maxidesvalorizações do 

cruzeiro, pressionando os preços dos insumos importados e os custos de transporte. 

 O Brasil enviou em novembro de 1983 a quarta carta de intenção ao FMI. 

Nesta nova proposta o país introduziu o resultado operacional do setor público como 

novo critério de desempenho fiscal. O resultado operacional do setor público 

distinguia as duas principais fontes de necessidade de financiamento do setor: o 

excesso de despesas sobre as receitas versus o aumento da dívida pública 

decorrente da indexação (CARNEIRO; MODIANO, 1990). 

Em 1984 ocorre um relaxamento à restrição externa brasileira, graças ao 

vigor da recuperação da economia norte-americana, peça chave nesse relaxamento 

e no desempenho da economia brasileira. Uma quinta carta é enviada em fevereiro 

de 1984, abrindo espaço para definição de metas menos restritivas à economia 

brasileira e, em setembro de 1984, foi encaminhada a sexta carta de intenção, 
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solicitando alteração dos tetos de déficits de conta corrente, devido ao descompasso 

entre inflação efetiva e a projeção. 

 O ano de 1984 foi excelente para as exportações brasileiras, uma vez que 

mantido o quadro internacional anterior de recuperação nos Estados Unidos, com 

aumento de suas compras de insumos da América Latina tem-se a tendência da 

redução do preço do petróleo, vis-à-vis o aumento da produção brasileira de 

petróleo, que em 1981 era de 21% do consumo evoluindo para 42% em 1984. O ano 

também foi marcado pela recuperação agrícola, com aumento das exportações e 

dos produtos para o abastecimento interno, reduzindo assim a pressão inflacionária. 

Desde 1982 o saldo na conta corrente do balanço de pagamentos estava em 

declínio, mas conseguindo alcançar equilíbrio no final de 1984. 

 Em 1985 tentamos a sétima carta de intenção ao FMI, visando acordos de 

reescalonamento das amortizações parecido com o concedido ao México, que era 

apontado por muitos como exemplo de ajustamento de comportamento. De acordo 

com Carneiro e Modiano (1990, p. 343): 

  

O ajustamento externo da economia brasileira, conduzido no período 1981-
1984, foi bem sucedido, no estrito senso da geração de vultosos superávits 
comerciais e do reequilíbrio da conta corrente do balanço de pagamentos 
em período relativamente curto. (CARNEIRO; MODIANO, 1990, p. 343). 

 

 Para Castro (1988), esse período de ajuste externo do início da década de 

1980, pode ter três interpretações possíveis: a interpretação de Delfim Netto, de um 

ajustamento tipo convencional; a interpretação da oposição aos governos militares, 

de um ajustamento recessivo da economia; e por fim, a ideia de uma nova estrutura 

econômica, do amadurecimento da nossa economia. 

 A interpretação de Delfim Netto, segundo Castro (1988), é que a economia 

necessitava de um ajuste convencional, isto é, a absorção doméstica (consumo e 

investimentos) buscando um refreamento, abrindo espaço para volumosos saldos na 

Balança Comercial. Para essa interpretação o ajustamento da economia brasileira 

foi alcançado em 1983, com a maxidesvalorização cambial e, a partir desse 

momento deveríamos preservar os preços relativos recém-definidos, evitando novos 

desequilíbrios macroeconômicos. 

 Na visão de oposição aos militares, os elevados superávits da nossa 

economia foram devidos à recessão internacional a partir de 1983, não refletindo 
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ajustamentos, e sim sendo produtos da desorganização das finanças públicas, 

aceleração da inflação e queda nos investimentos. Esses elevados superávits 

seriam entraves ao crescimento da economia, visto que os esforços em alcança-los 

impunham limitações às importações, que se tornavam incompatíveis com as 

necessidades de crescimento. Outro grande entrave seria o serviço da dívida, sob o 

argumento de que o envio líquido de recursos ao exterior disputava com o 

investimento nacional, os parcos recursos existentes. Essa tese engloba a ideia de 

um trade-off entre crescimento e saldo da balança de pagamentos (CASTRO, 1998). 

 Já na visão de uma nova estrutura econômica, mais diversificada e integrada, 

os investimentos feitos a partir de 1974 (II PND) amadureceram, permitindo assim à 

economia brasileira reduzir drasticamente suas importações, elevando a 

produtividade da economia e aumentando sua capacidade de conquistar novos 

mercado de manufatura. Os volumosos saldos na balança comercial foram 

consequência imediata desse amadurecimento da economia brasileira (CASTRO, 

1998). 

 Em 1987, a proposta de uma nova estrutura para a economia brasileira 

pretendida pelos investimentos do II PND mostrou-se inviável. De maneira geral, 

observa-se que o crescimento da economia brasileira no período decorreu da 

utilização da capacidade ociosa. Entretanto, sabe-se que este tipo de crescimento 

não perdura no longo prazo, uma vez que logo que a capacidade instalada for 

ocupada, o potencial de crescimento terá sido atingido. O revés da economia no final 

do ano de 1986 colocou um ponto final na proposta de uma nova estrutura da 

economia, ao mostrar que, na verdade, tínhamos um trade off entre crescimento e 

demanda de saldo comercial. O drástico encolhimento do saldo comercial não 

decorreu do crescimento da economia no ano, que foi fraco, mas sim da situação de 

desequilíbrio entre demanda e oferta, até então observados. 

 

 

2.2.1 Ajustes de 1979 a 1984 

 

Utilizaremos a divisão do período de 1979 a 1984 de acordo com Jennifer 

Hermann (2005), em três subperíodos distintos quanto ao comportamento do PIB: 

1979 – 1980 de elevadas taxas de crescimento, 1981 – 1983 de recessão e 1984, 

recuperação puxada pelas exportações. 
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Ao analisarmos esse período buscamos mostrar o quão custosa foi a atitude 

norte-americana de fazer um choque de juros, seguido de uma redução do crédito 

internacional. A América Latina que havia quase passado a década de 1970 como 

receptor de capital, na década de 1980 inverte drasticamente esta posição passando 

a ser exportadora líquida de capital. Para tanto se teve que reprimir a demanda 

interna, através de políticas de recessão, além de reduzir investimentos e forçar as 

exportações. 

O período de 1979 a 1984 marcou um revés na economia brasileira, mudou-

se completamente a direção da política econômica, saímos de um período de 

elevados investimentos e crescimento, para um período de recessão e de pífio 

crescimento, em um cenário internacional no qual mudaram abruptamente os fluxos 

de capitais, passamos de importador capital e exportador. 

 

 

2.2.1.1 Elevadas taxas de crescimento: 1979 a 1980 

 

Em março de 1979 assume a presidência o general João Figueiredo, com a 

missão de devolver o Brasil a um regime totalmente democrático, sendo que esse 

objetivo político foi severamente testado por contínuas crises econômicas. João 

Figueiredo convida para o Ministério do Planejamento Mario Henrique Simonsen, 

Ministro da Fazenda do governo Geisel, que ao assumir mudou o comando central 

da política econômica. 

Segundo Hermann (2005) Simonsen começa sua gestão com uma série de 

medidas restritivas, visando o controle sobre os meios de pagamentos e crédito 

bancário. O ministro anunciou uma nova política cambial com o objetivo de promover 

desvalorizações reais da taxa de câmbio, com a finalidade de reduzir o impacto 

dessas medidas sobre os devedores em dólares. O Banco Central permitiria às 

empresas e aos bancos fazerem depósitos em dólares no próprio Banco Central 

antes dos vencimentos das obrigações, transferindo assim o risco cambial e de 

futuras desvalorizações para o próprio governo. Na visão de Simonsen desta vez a 

única forma de controlar o grave desequilíbrio do balanço de pagamento era o ajuste 

recessivo. Em agosto de 1979 Simonsen foi substituído por Delfim Netto que 

comandou a política econômica até o final do governo de Figueiredo. 
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Para Delfim Netto a taxa de câmbio deveria ser corrigida, para com isso 

promover o redimensionamento da demanda em favor dos bens de produção 

doméstica e estimular a exportações. Para tanto, em dezembro de 1979 foi 

determinada uma maxidesvalorização cambial de 30%. Segundo Simonsen (1995, 

p.81): 

[...] no ano de 1980 o sistema de minidesvalorizações foi baseado numa 
regra de prefixação, cujo o objetivo (frustrado) era derrubar a inércia 
inflacionária. Assim, ao invés do reajuste cambial pelo diferencial entre taxa 
inflação interna e externa, estabeleceu-se a priori que o aumento do dólar 
seria, durante o ano, de 45% (cifra posteriormente revista para 50%). O 
efeito prático da prefixação foi anular os efeitos reais da maxidesvalorização 
cambial de dezembro de 1979. (SIMONSEN, 1995, p. 81).   

 

A correção do cambio somada às tarifas públicas aceleraram a inflação que 

saltou de uma média anual de 38% para 93% ao ano, no período que vai de 1979 a 

1980. Segundo Hermann (2005) no que tange ao balanço de pagamentos, os 

desequilíbrios externos não foram sequer amenizados, uma vez que a 

maxidesvalorização da taxa de câmbio foi corroída pelo rápido aumento da inflação, 

e, apesar de forte crescimento das exportações, o déficit comercial aumentou 

puxado pelo aumento dos preços, em especial do petróleo e os superávits na conta 

de capital não foram suficientes para cobrir os déficits correntes, tornando o balanço 

de pagamentos deficitário. Ainda de acordo com Hermann (2005) o país registrou 

significativas perdas das reservas internacionais que passaram de US$ 12 bilhões 

em 1978 para US$ 7 bilhões em 1980.  

Os anos de 1979 e 1980 foram anos de grande turbulência econômica 

internacional, devido às mudanças na condução da economia norte-americana com 

os dois choques de Volcker (vide item 2.2.3), contudo ainda foram anos de 

crescimento da economia brasileira. O ano de 1979 marca o décimo segundo ano de 

crescimento vigoroso da economia brasileira. O modelo de endividamento até então 

utilizado na economia brasileira, começa a apresentar sinais de esgotamento, devido 

ao aumento dos juros norte-americanos e contração do credito internacional, 

marcando o final de uma era de pesados investimentos na economia brasileira. 

 

 

 

 

 



63 
 

2.2.1.2 Recessão e ajuste externo 1981 – 1983 

 

A partir de 1981, como vimos, o agravamento da crise internacional é 

marcado pelo segundo Choque de Volcker, com alta de juros e redução de liquidez 

internacional, liquidez essa contraída pela elevada valorização do dólar causando 

uma mudança abrupta na condução da política econômica internacional, levando a 

um quadro de crise da dívida Latino Americana. Podemos exemplificar esse quadro 

através da insolvência argentina e a moratória mexicana, que levou o governo 

brasileiro a assumir um modelo de ajuste explicitamente recessivo, com o objetivo de 

redução da absorção interna para gerar excedentes exportáveis. 

A política econômica adotada no final de 1980 e ao longo de 1981 foi uma 

política ortodoxa, baseada no controle das despesas públicas e gastos das 

empresas estatais, aumento da arrecadação (Imposto de Renda) e impostos sobre 

transações financeiras (Imposto sobre Operações Financeiras), tarifação nas 

operações de câmbio para importação e na contração na liquidez de crédito, com 

exceção da agricultura. 

Segundo Hermann (2005) já em 1981 a balança comercial torna-se 

superavitária, mas não amenizou a perda de reservas internacionais. Ainda em 1981 

embalada pela alta dos juros internacionais, as despesas com a dívida que estavam 

na casa dos US$ 7 bilhões, deram um salto para US$ 10,3 bilhões, e, em 1982 as 

reservas chegaram a US$ 4 bilhões, equivalentes a 2,5 meses de importações. As 

reservas teriam sido ainda menores se o país não tivesse recorrido ao FMI, que 

injetou US$ 4,5 bilhões na conta de capital. O acordo com o FMI nos impôs um 

maior rigor na condução da política econômica nacional, nos obrigando a uma maior 

austeridade fiscal (BATISTA, 1994). 

A política cambial do ministro Delfim Netto foi reforçada no início de 1983 com 

nova desvalorização de 30%, que desta vez resultou em desvalorização real, política 

focada no aumento das exportações e redução das importações. De acordo com 

Simonsen (1995), em fevereiro de 1983 foi efetuada uma maxidesvalorização 

cambial de 30%, com o objetivo de ajustar a taxa de câmbio à crise da dívida 

externa, e tentando manter o nível da taxa real de câmbio, promovendo pequenas 

alterações até o final de 1985.  

 Para Hermann (2005), a indexação da dívida pública foi uma estratégia do 

governo para facilitar o financiamento dos déficits, através da proteção dos 
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rendimentos dos títulos contra a corrosão inflacionária e o elevado custo de 

oportunidade representado por possíveis desvalorizações cambiais. A partir de 1981 

o governo adota políticas recessivas para conter a absorção interna, freando a 

economia brasileira, com o intuito de criar um excedente exportável, melhorando 

assim a balança comercial e se adequando ao novo cenário internacional. 

 

 

2.2.1.3 Recuperação de 1984 

 

A recuperação da economia brasileira em 1984 se deve fundamentalmente à 

recuperação dos Estados Unidos, impulsionando a economia mundial, que após 

quase três anos de recessão, começou a dar sinais de recuperação. Ocorreram dois 

movimentos no Brasil que ajudaram a 1984 ser um ano de crescimento: as 

importações e as exportações. Em relação às importações, a maior contribuição foi o 

ajuste de 1980 a 1983, motivado pelas políticas internas de recessão. As 

exportações foram puxadas pela agricultura, aumentando a renda agrícola pela alta 

dos preços das commodities agrícolas, repercutindo em compra de insumos e 

máquinas. 

No período de 1981 a 1984 o Brasil produziu superávits comerciais recordes. 

O resultado da balança comercial foi favorecido pelo aumento das exportações e 

pela redução das importações. Uma conjunção de fatores favoráveis contribuiu para 

a melhora do saldo comercial, com destaque para: política econômica doméstica 

recessiva em função da elevação dos juros internacionais assim como os efeitos das 

mudanças estruturais promovidas pelo II PND (substituição de importações). 

Devemos observar, também, que o PIB em 1984 cresceu 5,4%. Em grande parte, o 

crescimento econômico decorreu da maturação dos investimentos do II PND, 

sobretudo aqueles destinados à substituição de importação de bens de consumo e 

de petróleo.  

 O período de 1980 a 1984 teve como temática a inversão do cenário 

internacional e seu reflexo sobre a economia, e, de certa forma o sucesso brasileiro 

em criar superávit comercial para se adequar ao novo cenário internacional. Na 

sequência analisaremos os custos dessa abrupta mudança de diretrizes 

internacionais. 
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2.2.2 Inflação versus estabilidade 

 

A partir de 1985, e marcando a segunda metade da década de 1980, a 

inflação passar a ter papel decisivo na condução da economia brasileira, em um 

embate entre inflação e estabilidade. Os ajustes anteriores da economia para 

comprimir a demanda interna com intuito de gerar excedente exportável, começa a 

cobrar seu preço, a inflação. Inflação esta que teve nos anos anteriores dois grandes 

saltos, um com o segundo choque do petróleo, quando a política de preços realistas 

causou uma elevação da inflação e outro em 1983 com a maxidesvalorização do 

cruzeiro.  

Segundo Simonsen (1985) a inflação pode ter três interpretações básicas: a 

monetarista, a fiscal e a inercial. As duas primeiras visualizam a inflação pela ótica 

de cima para baixo, isto é, quando o excesso de demanda puxa os preços. A 

terceira encara de uma ótica diferente, de baixo para cima, isto é, o aumento dos 

custos empurrando os preços.  

De acordo com Simonsen (1985) um dos maiores erros ao analisarmos a 

inflação é considerar que os três diagnósticos são mutuamente excludentes. Países 

que passaram por inflação crônica acabam por ter características das três 

interpretações. Nunca se viu uma inflação crônica que não fosse acompanhada por 

uma expansão dos meios de pagamentos, déficit orçamentário e um componente de 

realimentação por expectativas ou indexação. A partir de 1986 o governo começa a 

adotar programas de estabilização para a economia brasileira, assumindo como 

diagnóstico que a inflação brasileira era inercial, isto é, sendo repassada para o 

futuro através dos mecanismos de indexação: correção monetária de preços, 

salários, taxa de câmbio e ativos financeiros. Iniciamos a descrição do périplo ao 

combate à inflação, na subseção que se segue, abordando o Plano Cruzado. 

 

 

2.2.2.1  Plano Cruzado 

 

O Plano Cruzado promoveu uma reforma monetária estabelecendo o cruzado 

como moeda nacional, com uma tarifa de conversão de mil cruzeiros para cada 

cruzado. O plano pretendia fazer um “choque neutro” através de regras específicas 
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para os reajustes de salários e de preços, evitando assim a redistribuição de renda e 

riquezas.  

Segundo Modiano (1990), a taxa de cambio foi fixada ao nível vigente de 27 

de fevereiro de 1986. A posição externa tranquila da economia brasileira nesse 

período decorria de recentes desvalorizações do dólar norte-americano, em relação 

às moedas europeias e o iene, que não indicavam a necessidade de uma 

maxidesvalorização compensatória ou defensiva do cruzeiro. 

De acordo com Simonsen (1995), entre 1986 e 1990 a taxa real de câmbio 

valorizou-se consideravelmente, devido aos choques heterodoxos. No início do 

Plano Cruzado, devido a uma posição internacional favorável à economia brasileira, 

com desvalorização do dólar, a retomada do crescimento norte-americano e 

mundial, além das reservas estarem em um patamar elevado de US$ 11,6 bilhões, o 

Plano Cruzado não utilizou da política cambial de forma mais intensiva.  

Para mostramos os principais resultados do plano, dividiremos o mesmo em 

três períodos: de março a junho de 1986, de julho a outubro de 1986 e de novembro 

de 1986 a junho de 1987. O plano foi recebido pela população com grande 

entusiasmo, apesar de ter sido lançado sobre a forma de decreto lei, isto é, mesmo 

sem discussão pela sociedade, o mesmo parecia ir de encontro aos anseios da 

sociedade, que buscava maior participação no destino do país. 

No primeiro período acima referido, o congelamento de preços passa a ser 

peça fundamental no programa de estabilização. Logo de início temos uma redução 

abrupta da taxa de inflação sem o ônus de uma política de recessão e desemprego, 

abrindo espaço para o combate à causa da pressão inflacionária, o déficit público. 

Em Hermann (2005): 

 
[...] Como seria de se esperar em momentos de estabilização através de 
uma âncora nominal (no caso, o congelamento de todos os preços e do 
câmbio), a expansão se deu, sobretudo, em bens de consumo duráveis, 
mas também em investimentos. (HERMANN, 2005, p.132). 
 

Não demorou a aparecer os primeiros sintomas de excesso de demanda na 

economia, primeiro nos setores de vestuário e de carros usados, e depois na 

escassez de produtos como leite e carne. O excesso de demanda da economia é 

pressionado pela expansão exagerada da moeda. Nessa primeira fase o Plano 

Cruzado termina com duas opções: decretar o fim do congelamento de preços ou a 
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desaceleração do crescimento do produto por um corte na demanda, sendo ambas 

julgadas pelo governo como insuportáveis. 

 Na segunda fase, de julho a outubro de 1986 foi anunciado o plano 

“Cruzadinho”, um tímido pacote fiscal elaborado para desaquecer o consumo. O 

plano criava impostos restituíveis após três anos sobre os automóveis e 

combustíveis e não restituíveis sobre viagens, passagens aéreas e compra de 

moeda estrangeira. A arrecadação dos impostos financiaria um plano de metas, isto 

é um programa público-privado visando aumento de 7% do PIB ao ano. Como era 

esperado, o programa Cruzadinho teve pouca eficiência em conter o consumo e a 

expectativa do descongelamento de preços deu nova dinâmica ao consumo. No 

período a inflação se manteve baixa com leve tendência a aumento, apesar do 

índice oficial não representar a inflação real do período, uma vez que não levava em 

conta o ágio pago. 

 De setembro e outubro a situação de elevados superávits da balança 

comercial alterou-se, caindo quase pela metade, enquanto o ágio sobre a taxa de 

câmbio chegava a 90%, além da expectativa de uma desvalorização. Em outubro o 

governo descongelou a taxa de câmbio, promovendo uma modesta desvalorização. 

De acordo com Hermann (2005), a desvalorização decretada do cruzado foi de 1,8% 

e anunciando uma política de minidesvalorizações eventuais. As 

minidesvalorizações estavam baseadas em um indicador da relação câmbio/salário, 

criando uma expectativa de desvalorização maior, que se traduziu em aumento do 

ágio no mercado paralelo e antecipação das importações, adiamento das 

exportações e consequentemente em uma deterioração das contas externas. 

 A terceira fase tem início em novembro de 1986, quando foi anunciado o 

Plano Cruzado II, que tratava de um pacote fiscal com a proposta de aumentar a 

arrecadação do governo em 4% do PIB, através do reajuste de preços públicos. 

Estes acabaram sendo a válvula de escape para a inflação reprimida no período, 

causando um violento choque inflacionário. Além dos preços públicos o plano 

também previa aumento dos preços dos automóveis, cigarros e bebidas, mas esses 

deveriam ser expurgados do IPCA, evitando assim o acionamento do gatilho salarial 

de 20%. 

 Na política cambial o governo reinstituiu as minidesvalorizações cambiais 

diárias do cruzado e a indexação voltou com toda a força, atrelando contratos 
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financeiros às recém-criadas Letras do Banco Central (LBCs) e permitiu aos bancos 

voltarem a emitir Certificado de Depósitos Bancários (CDBs). 

 Com a redução das reservas internacionais foram impostos novos limites às 

importações de matérias primas essenciais e produtos intermediários. Por conta das 

minidesvalorizações cambiais diárias, os saldos na balança comercial brasileira 

tornam-se positivos em janeiro de 1987, e, em fevereiro do mesmo ano, o governo 

decide suspender por prazo indeterminado o pagamento da dívida externa dos 

bancos privados, com o objetivo de estancar as saídas cambiais e renegociar a 

dívida. 

 Para Castro (1988) ocorreram vários erros na concepção e na condução do 

plano, entre eles o diagnóstico equivocado das causas da inflação, a não percepção 

de que antes do plano a economia já se encontrava aquecida, aquecimento este 

que, somado aos abonos salariais do plano, ajudaram a reforçar o efeito de 

explosão de consumo após a estabilização inicial do plano. Além disso, Castro 

destaca uma condução de política econômica monetária “frouxa”, isto é, pouca 

utilização dos aparatos monetários para conter o consumo e por final o 

congelamento que durou demasiadamente, elevando o consumo das famílias. 

 

 

2.2.2.2 Plano Bresser 

 

O Plano Bresser teve início em 12 de julho de 1987. Era um programa de 

estabilização híbrido, envolvendo elementos tanto ortodoxos quanto heterodoxos de 

combate à inflação. O plano não almejava inflação zero, nem acabar com a 

indexação da economia, mas sim promover choques deflacionários, com a 

suspensão da escala móvel dos salários e redução dos déficits públicos, peças 

chave para manter baixa a taxa de inflação. 

As principais medidas do plano compreenderam o congelamento dos salários 

por três meses, nos níveis da data de início do plano e o congelamento dos preços 

dos serviços públicos e preços assistidos, pois o plano tomou o cuidado de 

promover aumentos antes do congelamento. Cabe observar que uma das falhas 

apontadas no Plano Cruzado foi o desalinhamento dos preços públicos e privados 

antes do congelamento. 
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De acordo com Modiano (1990), o plano previa ainda uma nova base de 

indexação dos salários, a Unidade de Referência de Preços (URP), sendo que a 

cada três meses seriam fixados os percentuais de reajustes da URP, com base na 

taxa geométrica da inflação registrada nos últimos três meses. Os preços públicos e 

administrados também deveriam ser reajustados pelo teto da URP. 

Segundo Modiano (1990) em 12 de julho de 1987 a moeda foi desvalorizada 

em 9,5%, mantendo-se uma política de minidesvalorizações cambiais diárias, sendo 

também anunciada uma redução do ritmo das desvalorizações para o primeiro mês, 

com o intuito de sinalizar uma diminuição da taxa de inflação, sem colocar em risco 

as frágeis contas externas. Ainda segundo o autor, a retomada da confiança na 

política cambial, após as minidesvalorizações diárias, deu novo impulso às 

exportações com a recuperação dos superávits comerciais, possibilitando assim a 

retomada da transferência de recursos para o exterior. O plano ainda anunciou a 

utilização de política monetária e fiscal ativas, isto é o governo manteria uma taxa de 

juros positiva com o intuito de inibir a especulação, uma vez que ajudaria a manter 

os investimentos na economia e não pressionar o estoque de consumo de bens 

duráveis. Na política fiscal, o governo pretendia reduzir o déficit público em 1987, 

mas as medidas anunciadas promoveram apenas uma redução modesta. 

O Plano Bresser utilizou amplamente a política cambial, tendo em vista que a 

mesma é peça chave do plano, já no início do plano com uma desvalorização e 

anúncio de política cambial de minidesvalorizações, com o objetivo principal de 

melhorar as exportações. Apesar das medidas já terem sido utilizadas anteriormente 

na economia brasileira, as mesmas tiveram sucesso em melhorar as exportações e 

inibir as importações. 

 

 

2.2.2.3 Feijão com arroz 

 

O novo Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, assumindo a pasta em 18 

de dezembro de 1987, começou uma gestão que rejeitava completamente a ideia de 

um choque heterodoxo. O ministro buscava metas mais realistas como inflação de 

15 % ao mês e redução gradual do déficit público, projetado de 7% a 8% do PIB em 

1988. Esses foram os elementos básicos do plano adotado no início de 1988, plano 

alcunhado de “feijão com arroz”. 
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Para Modiano (1990), no primeiro semestre de 1988 o plano apresentou 

resultados favoráveis, devido principalmente: às contenções da recomposição das 

tarifas públicas, aos esforços bem sucedidos na redução dos déficits públicos e ao 

posicionamento do governo de que não adotaria um novo congelamento de preços, 

contribuindo para manutenção da taxa de inflação abaixo de 20%. Destaca-se que o 

sucesso ou fracasso do plano estava na contenção da explosão inflacionária no 

curto prazo. 

O governo ainda suspendeu a moratória da divida externa em 03 de janeiro 

de 1988, medida ambígua que tinha tanto vantagens como desvantagens. As 

principais vantagens dessa medida foram: o estancamento das perdas cambiais e o 

fortalecimento da posição de negociação brasileira. Destacam-se como 

desvantagens: a perda e encarecimento das linhas de crédito, a inibição de recursos 

externos e a perda da oportunidade de renegociar a divida com os bancos credores 

em condições mais favoráveis de taxas de juros e prazos.  

Em julho de 1988 o quadro favorável ao plano começa a se reverter, com um 

novo recorde inflacionário de 24% ao mês, devido à pressão do reajuste dos preços 

administrados. Com esse novo patamar inflacionário fica claro o fracasso do plano 

“feijão com arroz”, alimentando os debates sobre a alternativa da desindexação da 

economia brasileira. O plano acabou por sucumbir em função das sazonalidades 

desfavoráveis e da reposição de preços defasados.   

No Plano “Feijão com Arroz”, manteve-se a política cambial do plano anterior 

de minidesvalorizações cambiais, porém, as desvalorizações ocorreram de forma 

mais acentuada na tentativa de alavancar as exportações.  

 

 

2.2.2.4 Plano Verão 

 

Para Modiano (1990), o Plano Verão de 14 de janeiro de 1989 compreendeu 

uma reforma monetária substituindo o cruzado pelo cruzado novo, sendo um 

programa de estabilização híbrido, tanto com medidas ortodoxas como heterodoxas. 

Sua principal meta ortodoxa seria promover uma contração da demanda 

agregada no curto prazo, com taxas de juros reais elevadas no intuito de inibir o 

consumo. Já no lado heterodoxo destaca-se um choque de desindexação mais 
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ambicioso que os anteriores, inovando ao extinguir todos os mecanismos de 

realimentação da inflação.  

O plano previa que os salários fossem convertidos para novos cruzados 

tomando por base o poder de compra médio dos últimos 12 meses, e, a partir de 

fevereiro de 1989 a URP, não corrigiria mais os salários. Os preços foram 

congelados aos níveis de 15 de janeiro de 1989, por tempo indeterminado e, na 

véspera do anuncio do congelamento foram autorizados aumento dos preços 

públicos e administrados. 

No lado cambial a cotação do dólar norte-americano foi fixada em NCz $1, 

refletindo uma desvalorizado real do cruzado na casa dos 18%, o governo 

acreditava que a relação unitária entre o cruzado novo e o dólar teria um efeito 

psicológico positivo nas pessoas, assim que fosse percebido que é um indicador da 

disposição efetiva do governo em combater a inflação doméstica. 

O ajuste fiscal proposto pelo governo deveria atuar nas seguintes frentes: 

redução de despesas com custeio através de ampla reforma administrativa, que 

incluía a extinção de cinco ministérios; redução de gastos com folha, diminuição da 

participação produtiva estatal, amplo programa de privatizações e rigidez na 

programação da execução financeira do Tesouro Nacional. 

A política monetária utilizaria três instrumentos básicos: aumento da taxa de 

juros real de curto prazo, atraindo capital para o país; controle de crédito ao setor 

privado, através de limitações; e redução das pressões de moeda estrangeira por 

meio da suspensão dos leilões mensais de conversão da dívida externa em capital 

de risco.  

De acordo com Modiano (1990), o principal mérito do plano foi a interrupção 

de uma rota hiperinflacionária, apesar da inflação ter um salto após o segundo mês 

do plano. O salto inflacionário foi devido ao descongelamento dos preços no 

contexto da taxa de juros decrescente, ocorrendo concomitantemente a um 

movimento de recomposição dos picos salariais, somado às defasagem dos preços 

públicos e administrados, indefinição quanto à reindexação da economia, 

precariedade no ajuste fiscal e uma expansão monetária na ordem de 1000% nos 

últimos 12 meses.  

As medidas do governo caminharam para o reestabelecimento de uma 

economia tão ou mais indexada que a anterior ao Plano Verão, com um fator 
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agravante: o desequilíbrio fiscal, ressurgindo o temor na sociedade brasileira de uma 

hiperinflação.  

De acordo com Modiano (1990) a cotação do dólar foi fixada em NCz$1, o 

que refletia uma desvalorização do cruzado de 18%, acreditando–se que a relação 

unitária entre o cruzado novo e o dólar tinha um efeito psicológico positivo. A política 

cambial no Plano Verão ia de encontro à linha utilizada no Plano Cruzado, isto é, as 

minidesvalorizações diárias foram suspensas, permanecendo fixa a taxa de câmbio 

durante algum tempo. A taxa fixa foi pressionada pelas expectativas de uma 

maxidesvalorização, obrigando o governo a promover uma minidesvalorização de 

4,5 % na tentativa de conter a especulação. 

Como consideração final da seção 2.2, vale registrar que os planos acima 

mencionados de estabilização, da segunda metade da década de 1980, não 

atingiram resultados satisfatórios contra a inflação, alguns chegaram até a manter 

por determinado período de tempo taxas de inflação aceitáveis, porém não 

conseguindo mantê-las por longos períodos. A sociedade brasileira passou o início 

da década de 1980 com consumo reprimido, devido principalmente à política 

recessiva, com intuito de aumentar o excedente exportável para melhorar a balança 

comercial, consumo este que acaba explodindo na segunda metade da década de 

1980. 

Os planos de estabilização falharam em sua maioria tanto na forma de 

diagnosticar inflação, quanto na análise do cenário nacional, tendo em vista que não 

conseguiam prever os movimentos dos agentes econômicos frente às medidas 

adotadas, sempre abrindo espaço para o retorno das elevadas taxas de inflação. 

 

 

2.3 Estabilidade, a que custo? 

 

Esta seção procura mostrar a forma pela qual o Plano Real foi executado para 

promover a estabilidade de preços. Para tanto, inicia-se mostrando o contexto 

internacional da década de 1990, com destaque para a linha de pensamento 

econômico mainstream do período que sustentou e ofereceu o quadro através do 

qual o plano foi elaborado. Antes de tratar do Plano Real propriamente dito, faz-se 

necessário estudar o diagnóstico da crise dos anos de 1980 oferecido pelo chamado 
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Consenso de Washington, bem como estudar as recomendações oferecidas pelo 

consenso para a política econômica na América Latina. 

Na segunda parte da seção serão analisadas as bases do Plano Real, assim 

como o plano diagnosticou e remediou o maior problema da economia brasileira à 

época: a inflação. Procura-se destacar, também, se os remédios utilizados foram 

adequados e, até mesmo, se os mesmos apresentaram contra indicações. 

 

 

2.3.1  O Consenso de Washington 

 

De acordo com a análise de Batista (1994) antes de abordarmos o Consenso 

de Washington, é interessante recuperar as bases do neoliberalismo. O mesmo teve 

sua origem no pós-Segunda Guerra Mundial, na Europa e América do Norte. Foi um 

movimento de reação ao Estado intervencionista e de bem-estar, atacando 

mecanismos de limitação de mercado por parte do Estado. 

Os principais nomes da formação do neoliberalismo são: Friedrich Hayek, 

Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Lipman, 

entre outros. Sendo todos adversários do Estado de bem-estar europeu e do New 

Deal americano. 

A crise do modelo econômico do pós-guerra em 1973 levou o mundo 

capitalista a uma longa e profunda recessão, combinando pela primeira vez, baixas 

taxas de crescimento com altas taxas de inflação. Nesse período o movimento 

neoliberal começa a ganhar força e robustez, apontando como um dos motivos da 

crise a influência dos sindicatos no movimento operário, afetando a acumulação 

capitalista através de suas pressões sobre salário e aumento de gastos sociais por 

parte do Estado. 

Segundo Batista (1984), o primeiro país a adotar o movimento neoliberal foi a 

Inglaterra com o governo Thatcher, seguida pelos Estados Unidos com o governo 

Reagan e a Alemanha com o governo Kohl. Ainda segundo esse autor: 

 

A mensagem neoliberal que o Consenso de Washington registraria vinha 
sendo transmitida, vigorosamente, a partir do começo da administração 
Reagan nos Estados Unidos, com muita competência e fartos recursos, 
humanos e financeiros, por meio de agências internacionais e do governo 
norte americano. Acabaria cabalmente absorvida por substancial parcela 
das elites políticas, empresariais e intelectuais da região, como sinônimo de 
modernidade, passando seu receituário a fazer parte do discurso e da ação 
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dessas elites, como se de sua iniciativa e de seu interesse fosse. (BATISTA, 
1994, p. 06). 
 

 

A Europa onde o neoliberalismo nasceu não promoveu um total desmonte do 

Estado de bem estar. Para Anderson (1995) o continente europeu em geral praticou 

um neoliberalismo mais cauteloso, mantendo ênfase na disciplina orçamentária e 

nas reformas fiscais, com menor atuação em cortes brutais de gastos sociais e 

enfrentamentos deliberados com os sindicatos. 

 Ainda em Anderson (1995) nos Estados Unidos onde não havia um estado 

de bem-estar nos moldes europeus, a prioridade neoliberal era a competição militar 

com a então União Soviética, concebida como estratégia para derrubar o regime 

comunista. Reagan diminuiu impostos dos ricos, elevou taxa de juros e também 

aplastou a única greve séria de sua gestão. Porém, não respeitou disciplina 

orçamentária, ao contrário, lançou-se em uma corrida armamentista, com enormes 

gastos militares, criando um elevado déficit público. Déficit este que somente os 

Estados Unidos com seu peso na economia mundial poderia se dar ao luxo, 

inclusive com massivos déficits na balança de pagamentos. 

Nas questões de deflação, lucros, empregos, salários, abertura financeira e 

desregulamentação dos mercados, o programa neoliberal teve grande êxito. Para 

Anderson (1995), o impacto do triunfo neoliberal sobre o leste europeu tardou a ser 

sentido como em outras partes do globo, particularmente na América Latina, que se 

converteu na terceira grande cena de experimento neoliberal. 

Experimento que podemos ver em prática a partir do ano de 1989, ano em 

que se reuniram em Washington D.C., funcionários dos organismos internacionais ali 

sediados (FMI, Banco Mundial e BIRD), além de funcionários do governo americano 

especializados em assuntos latino americanos, para um encontro convocado pelo 

Institute for International Economics, sob o título "Latin American Adjustment: How 

Much Has Happened?”. O objetivo era discutir e propor uma agenda econômica para 

os países latino-americanos, encontro que ficou vulgarmente conhecido como 

Consenso de Washington. 

Segundo Petrônio Portella Filho (1994), para o Consenso de Washington a 

crise vivida na América Latina na década de 1980 tinha suas raízes na estratégia de 

industrialização adotada no período pós-guerra, industrialização via substituição das 

importações, resultando em um padrão de industrialização introvertido e de más 
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alocações dos recursos. O Estado era visto como o cerne do problema, com 

excessivo investimento público causando escassez na poupança disponível para o 

setor privado, além de assumir setores da economia que poderiam ter sido 

ocupados pela iniciativa privada. 

Para Batista (1994) a América Latina foi marginalizada pelos programas de 

ajuda externa no período da Guerra Fria, sendo compelida a financiar seus 

desequilíbrios comerciais e esforços de desenvolvimento no mercado privado de 

capitais internacionais, através de operações de euro-money ou euro-bonds, 

contraídas com taxas de juros flutuantes. Esse quadro acentuou-se na década de 

1970, com elevada liquidez de dólares no mercado internacional devido aos 

petrodólares. 

Os países da região apostaram sem maior cautela na estabilidade da 

economia internacional, baseada na estabilidade do dólar, taxas de juros e 

suprimento garantido de petróleo a baixo custo, pelas multinacionais que operavam 

no Oriente Médio sob a tutela norte-americana. Ainda em Batista (1994), um golpe, a 

elevação da taxa de juros, que mais do que duplicaram em termos reais, fizeram os 

países Latino Americanos se verem impossibilitados de honrar o serviço de suas 

dívidas, serviço que em média passou a requerer mais de 80% das receitas de suas 

exportações.  

Como resultado da estratégia inicial dos credores e do FMI, converter-se-
iam os latino-americanos, irônica e inapelavelmente, em importantes 
exportadores líquidos de capital. Transfeririam para o exterior, entre 1982 e 
1991, US$ 195 bilhões de dólares, quase o dobro, em valores atualizados, 
do que os Estados Unidos concederam, como doação, à Europa ocidental 
entre 1948 e 1952, sob o Plano Marshall. (BATISTA, 1994, p. 23). 

 

Por esses fatos o diagnóstico da crise dos países da América Latina proposto 

pelo Consenso de Washington se mostra um tanto falho, uma vez que não apontou 

para os fatores externos que afetaram esses países no período, e é claro que a 

América Latina passou por violentos choques externos na década de 1970, 

refletindo na condução da política econômica em toda década de 1980. 

A crítica à industrialização latino-americana do Consenso de Washington 

deixou de lado a análise das distorções do setor financeiro e o ônus da elevada 

dívida externa. Quando os problemas da crise da dívida atingiram os países latinos 

americanos, os mesmo já não mantinham políticas nacionalistas, os programas de 

substituição das importações já haviam perdido força.  
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Para Portella Filho (1994) as políticas de endividamento dos países latino- 

americanos nem sempre se adequavam tecnicamente às necessidades de 

financiamento de um modelo de industrialização. Essa postura foi reforçada pela 

grande liquidez internacional com o aparecimento dos “petrodólares” que levaria a 

níveis pouco prudentes de endividamento. 

De acordo com a Tabela 1 abaixo, sobre o endividamento externo e fuga de 

capital da América Latina, boa parte da dívida de seus quatro principais devedores 

foi contraída por fuga de capitais. Isso foi possível pelas brechas nas legislações e 

nas estratégias para viabilizar a industrialização, que permitia às empresas 

remeterem lucros para as matrizes.  

 

Tabela 1: Endividamento externo e fuga de capital nos quatro maiores devedores da 
América Latina antes da crise no período de 1976-1978 

    

Variação da 
Dívida  

Externa 
Bruta (%PIB) 

(A) 

Investimento 
Estrangeiro 

Líquido (% PIB) 
(B) 

Déficit em 
Conta 

Corrente           
(% PIB) (C ) 

Aumento das 
Reservas 

Internacionais     
(% PIB)*(D) 

Fuga de 
Capital 

(E=A+B-C-D) 

Argentina 1976-77 2,6 n.d. -1,9 3,4 n.d. 

  1978-82 31 2,5 10,7 -0,8 23,6 

Brasil 1974-77 19,6 5,6 23,8 0,5 0,9 

  1978-82 51,2 10,4 57,5 -3,3 7,4 

México 1976-77 8,8 1,2 2,7 -0,3 7,6 

  1978-82 64 8,3 31 -0,5 41,8 

Venezuela 1974-78 13,2 -1,0 -0,2 9,6 2,8 

* Inclui aumento dos demais ativos públicos       
Fonte: Rodriguez (1987, p. 130). 
 

Para Petrônio Portella Filho (1994), podemos analisar que os quatro países, 

Argentina, Brasil, México e Venezuela, representam 77,8% da dívida externa da 

região em 1982. Podemos também observar que nos anos de aceleração da dívida, 

mais de 60 % do total da divida externa foi desviado pela fuga de capital.  

Outro ponto relevante a se levantar sobre o Consenso de Washington é o 

pano de fundo, com o término da Guerra Fria e o fim da dicotomia ideológica entre 

Leste-Oeste. Nesse contexto ocorreu o colapso do socialismo na Europa central, 

unido ao fim da União Soviética, e que pode ser somado à adesão do socialismo 

francês e espanhol ao discurso neoliberal. Segundo Batista (1994), com a queda do 

muro de Berlim, faz se a leitura simplificada do fim da Guerra Fria, contrastando com 
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a emergência de uma nova ordem internacional, uma definida Pax Americana, na 

qual seria inevitável ajustar-se. 

O contexto político acima citado vem ajudar a disseminação das propostas do 

Consenso de Washington e a campanha de desmoralização das propostas de 

desenvolvimento inspiradas na Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL), com uma participação ativa do Estado. Segundo Anderson (1995), a partir 

de 1990 o Fundo Monetário Internacional passou a recomendar uma série de 

medidas econômicas neoliberais para o ajustamento de países em desenvolvimento 

que passaram por dificuldades. Sendo as medidas: 

 Abertura Comercial: para reduzir as tarifas alfandegárias e liberação do 

comércio internacional; 

 Privatização de Estatais: para reduzir o papel do Estado como empresário e 

aumentando como regulador; 

 Austeridade Fiscal: para rígido controle sobre os gastos públicos para 

favorecer o controle inflacionário, redução dos gastos públicos para maior 

economia, e pagamento da dívida externa; 

 Reforma Tributária: para otimizar a cobrança de impostos sobre a produção e 

circulação de mercadorias e serviços; 

 Desregulamentação: para afrouxar as leis econômicas e trabalhistas para 

favorecer a livre iniciativa; 

 Aumento de Investimento Estrangeiro Direto: para reduzir as restrições aos 

investimentos de capitais; 

 Política Monetária: taxas de juros a fim de permitir adaptações às conjunturas 

momentâneas do mercado; 

 Política Cambial: para viabilizar ajustes nos balanços de pagamentos, e 

sujeita a intervenções das autoridades monetárias; 

 Direito à Propriedade Intelectual: para proteger as patentes. 

Dentro deste contexto de sugestões de medidas neoliberais para os 

problemas das economias latino-americanas, houve uma série de planos de 

estabilização para esses países, Pacto de Solidariedade mexicano, Tablita Chilena, 

Lei de Conversibilidade argentina e Plano Real no Brasil, entre outros.  

O Consenso de Washington passa a ser referência das normas básicas a 

serem cumpridas pelos países em desenvolvimento, com elevadas taxas de 
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inflação, que buscam investimentos internacionais como forma de dinamizar suas 

economias estranguladas pelos absurdos ajustes impostos com o Choque de 

Volcker.  

 

 

2.3.2 Plano Real 

 

O Plano Real foi o plano brasileiro de estabilização com maior sucesso. 

Conseguiu diminuir a cifras aceitáveis a galopante inflação da década de 1980, mas 

o foco privilegiado deste é até que ponto isso foi anseio de nossa sociedade, e até 

que ponto foi necessidade da nova conjuntura econômica e política internacional. 

Segundo Belluzzo (1999): 

 

Os países da periferia, até então subestimados ás condições de 
ajustamento impostas pela crise da dívida, foram literalmente capturados 
pelo processo de globalização, executando seus programas de 
estabilização de acordo com as normas dos mercados financeiros 
liberalizados. Em primeiro lugar é preciso entender que a regra básica das 
estabilizações com abertura financeira é a criação de uma oferta de ativos 
atraentes que possam ser encampados pelo movimento geral da 
globalização. Neste rol estão incluídos títulos da dívida pública, em geral de 
curto prazo e de elevada liquidez; ações de empresas em processo de 
privatização, bônus e papéis comerciais de empresas e bancos de boa 
reputação; e, posteriormente, ações depreciadas de empresas privadas, 
especialmente daquelas mais afetadas pela abertura econômica e pela 
valorização cambial. (BELLUZZO, 1999, p.85).  

 
 O Plano Real foi o plano de estabilização mais bem concebido dentre os 

planos de estabilização tentados no Brasil desde o início da crise em 1979, não 

apenas pelo seu diagnóstico das causas da inflação brasileira, a crise fiscal e a 

inércia inflacionária, mas também pela solução inovadora da coordenação dos 

preços pela Unidade Real de Valor (URV). 

 Para Bresser Pereira (1994), a inflação que assolava o Brasil era uma inflação 

que nem as teorias monetaristas, baseadas no déficit público, na emissão de moeda 

e nas decorrentes expectativas inflacionárias, nem as teorias Keynesianas apoiadas 

no déficit público e no decorrente excesso de demanda explicavam. Muito menos 

eram eficientes os remédios sugeridos por essas políticas, ortodoxas ou 

convencionais, de caráter monetarista e keynesiano, baseadas no ajuste fiscal e 

controle monetário, uma vez que a inércia inflacionária tornava a oferta de moeda 

como endógena e passiva. 
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 A partir desse diagnóstico há duas possíveis alternativas de políticas de 

estabilização: coordenação do aumento dos preços defasados e em seguida ou ao 

mesmo tempo, a interrupção súbita, por choque ou gradual, dos aumentos inerciais 

dos preços, através da desindexação da economia. Outra alternativa possível, que 

serviu de base para o Plano Real, foi a prévia indexação total da economia como 

estratégia de coordenação prévia dos aumentos de preços, acompanhada de uma 

reforma monetária na qual se procederia a desindexação. 

 O Plano Real teve também a seu favor as condições econômicas no momento 

de seu lançamento. Reservas internacionais em um nível suficiente para garantir a 

nova moeda, preços relativos equilibrados, apesar de defasados pela inércia, 

empresas sólidas e reestruturadas, abertura comercial que no momento protegeria o 

mercado de práticas monopolistas e avanços significativos na questão fiscal anterior 

ao plano.  

 Ainda em Bresser Pereira (1994), não podemos deixar de levar em conta o 

ambiente político vivido no país no lançamento do plano, favorável a um ajuste fiscal 

maior e um acordo social, tendo em vista principalmente que os trabalhadores 

enxergaram que não poderiam ter aumentos salariais reais enquanto a inflação 

empurrasse os preços e juros para cima, inviabilizando investimentos. Outro fator 

favorável ao plano foi manter uma combinação flexível de âncora cambial, âncora de 

preços públicos e âncora monetária, evitando assim a rigidez de planos, como o 

Plano de Conversibilidade argentino. 

 O Plano Real em sua concepção básica utilizou a recuperação da confiança 

na moeda nacional por meio da garantia de seu valor externo, sua âncora como é 

amplamente reconhecido na literatura, a estabilização da taxa de cambio nominal, a 

uma taxa apreciada com o intuito da convergência da inflação interna para níveis 

próximos ao externo. 

 Em uma a primeira etapa a conversão dos salários pela média e a criação da 

URV, foi importante para a coordenação das expectativas, sendo decisiva para 

garantir informação aos formadores de preços, criando as condições para a 

conversão dos contratos. 

 Segundo Sicsú (1996), em períodos de alta inflação os agentes econômicos 

buscam majorar sua renda no pico. Nos casos de alta inflação como o caso 

brasileiro, promovendo a oscilação da remuneração real dos agentes, estes 

preferem estar com suas receitas na posição de pico da oscilação. Os agentes, ao 
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estarem com suas receitas na posição de pico deixam de considerar relevantes as 

variações de preço passadas, e, uma vez também que a inflação está se 

acelerando, as economias com esta conjuntura começam a se dolarizar e se 

“diarizam”. 

 Ainda em João Sicsú (1996), a diarização reorganiza as demandas pelo 

produto social e as expressões em uma moeda de conta, no caso o dólar. Esse 

processo de diarização deixa a economia pronta para sofrer uma reforma monetária 

estabilizadora, uma vez que os agentes não calculam mais as perdas passadas. 

Nesse contexto com a criação da URV, esta tem a função de diarizar a economia, 

cumprindo a função do dólar. 

 O Plano Real veio de encontro aos anseios internacionais de um mundo 

globalizado e de novos mercados, com ativos interessantes aos investidores. Para o 

Brasil entrar nessa nova rodada da economia internacional, precisava de uma 

economia estável e em crescimento para atrair investimentos internacionais e o 

plano estabilizou a economia pondo fim na inflação, até então o grande vilão da 

economia brasileira. 

 

 

2.4 Considerações finais do período de 1979 a 1994 

 

 Este capítulo teve por objetivo analisar o comportamento do SMI no período 

compreendido entre o choque de Volcker, em 1979, até o início da década de 1990. 

Em seguida, o capítulo propôs discutir os reflexos que a conjuntura internacional 

trouxe para a economia brasileira, em especial para a política cambial doméstica.  

 No período analisado ficou explícita a significativa mudança ocorrida na 

diretriz da política externa norte-americana. O período posterior ao rompimento do 

acordo de Bretton Woods foi marcado pelo enfraquecimento da posição hegemônica 

norte-americana assim como um questionamento crescente em relação à 

capacidade do dólar se sustentar como meio de pagamento e moeda reserva 

internacional. Sendo assim, observou-se a intensa desvalorização do dólar assim 

como os sucessivos ataques especulativos contra a moeda norte-americana. Em 

suma, à meia década anterior ao choque de Volcker ficou marcado pelo 

questionamento internacional da liderança americana na condução do SMI. Em 
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especial, os Estados Unidos foram questionados pela atitude unilateral de romper o 

acordo de Bretton Woods e tirar o lastro do ouro com o dólar. 

 De acordo com Moffitt (1985) a década de 1970 foi um ponto de inflexão na 

condução da política norte-americana, quando a mesma é contestada interna e 

externamente sobre sua capacidade de liderança internacional. No começo dos 

anos 1970, com o governo de Carter, tem-se uma política econômica internacional 

mais branda, até mesmo pelo fato do presidente e sua equipe serem considerados 

“inexperientes”. 

 Apesar de todas as críticas ao seu governo, foi Carter que começou com as 

primeiras tentativas de recuperar/defender o poder da moeda norte-americana. 

Entretanto, as tentativas de recuperação da posição hegemônica do dólar lograram 

pouco sucesso, isto porque havia um volume crescente de liquidez em dólares 

(petrodólares e euromercado) na qual o FED não tinha controle. 

 Ainda em Moffitt (1985), ao assumir o cargo de presidente do FED em julho 

de 1979, Paul Volcker já havia enxergado esse quadro, em que o dólar se 

desvalorizava cada vez mais no mercado internacional, devido ao excesso de 

liquidez da moeda norte-americana. Para salvar a moeda norte-americana Volcker 

faz um choque de juros seguido de medidas de contenção do crédito. Dessa forma, 

o FED impôs uma escassez da liquidez em dólar e recuperou o poder hegemônico e 

incontestável do SMI. Entretanto, os custos associados a esta política mergulharam 

o mundo em uma recessão de três anos, incluindo à própria economia dos Estados 

Unidos. 

 Nesta conjuntura internacional de restrição de liquidez e recessão que a 

política econômica brasileira estava circunscrita. Neste sentido, o Brasil sentiu a 

crise internacional inicialmente pela interrupção das fontes de financiamento externo 

(absorção de poupança externa) e pela fuga de capitais. Dessa forma, a política 

econômica do país passou a ser orientada para geração de superávits comerciais 

que aumentassem as reservas em dólares no país. Assim, o país passou a adotar 

políticas recessivas com o objetivo de estimular as exportações e contar as 

importações como forma de honrar o serviço da dívida e obter financiamento 

externo. Como consequência, o país passou pela chamada década perdida.  

 Portanto, pode-se observar que a país, como integrante da periferia do SMI, 

sentiu todos os reflexos das decisões tomadas unilateralmente pela potência 

hegemônica, no caso os Estados Unidos. Sendo assim, o Brasil precisou orientar a 
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política cambial em função da nova conjuntura de restrição de liquidez em dólar no 

mercado internacional. Assim, o Brasil teve que reverter a sua posição internacional, 

passando de receptores líquidos de capital na década de 1970 para exportadores 

líquidos de poupança na década de 1980. De acordo com Batista (1994), os países 

latino-americanos, incluindo o Brasil, transferiram ao exterior cerca de US$195 

bilhões entre 1982 e 1991. 

 A condução da política cambial no início da década de 1980 ficou 

condicionada às necessidades de manter um câmbio desvalorizado, com o intuito de 

incentivar as exportações. Neste sentido, a política cambial passou a ser pautada 

pela ampla utilização de minidesvalorizações periódicas na taxa de câmbio. Além da 

política de minidesvalorização periódica o governo também se valeu de 

maxidesvalorizações com objetivos de ajustar a taxa de cambio a divida externa. 

 A partir de 1985, com a retomada do crescimento internacional e da economia 

doméstica, havia, ainda, a necessidade da política cambial ser orientada para a 

manutenção de elevados superávits comerciais, possibilitando, assim, a 

continuidade do pagamento da dívida externa. Contudo, após a decretação da 

moratória da dívida externa pelo Brasil em 1987, os fluxos internacionais de capitais 

ficaram ainda mais escassos. 

 Sendo assim, surgiu na década de 1990, na verdade ainda em 1989, o 

chamado Consenso de Washington. O objetivo do consenso era claro: oferecer uma 

diretriz de política econômica a ser adotada por governos Latinos Americanos como 

forma de atrair, novamente, os fluxos de capital externos. Neste sentido, buscou-se, 

nas seções finais deste capítulo, demonstrar as principais questões levantadas pelo 

o Consenso de Washington e de suas recomendações, como a desregulamentação 

dos mercados, liberalização dos fluxos de capitais, abertura comercial e 

privatizações de empresas públicas. 

 De outro ponto de vista, a adoção do Consenso de Washington pelos países 

latinos serviu como mecanismo de comunicação para os investidores internacionais 

no sentido de sinalizarem que os governos iriam garantir o retorno e a estabilidade 

dos capitais investidos no país. Isto porque, no início da década de 1990, havia 

poucas oportunidades atrativas de investimento mundo afora. Como todo investidor 

é avesso ao risco e ao mesmo tempo buscavam novos mercados, o Consenso de 

Washington serviu quase como a assinatura de um compromisso entre os países 

latino-americanos e o capital internacional.  
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 Nesse contexto internacional é que se formam os principais planos de 

estabilização dos países latino americanos, inclusive no Brasil. Neste sentido, a 

contenção da inflação nesta região esteve associada a um quadro de liberação 

financeira e desregulamentação dos mercados. Neste quadro e sob a égide do 

neoliberalismo, o Brasil adotou o Plano Real. Observa-se que a estratégia anti-

inflacionária proposta pelo Plano Real se estruturava na adoção da uma âncora 

cambial. A âncora teria a função de garantir a estabilidade de preços e a 

convergência da inflação interna para externa. Para tanto, era preciso, em um 

primeiro momento, manter a taxa de câmbio sobrevalorizada. Então, as principais 

medidas de estabilização do Plano Real “serviriam a dois senhores”, isto é, ao 

estabilizar a economia brasileira e melhorar as condições macroeconômicas da 

mesma, abriria espaço para a liberalização financeira e para redução das restrições 

aos fluxos de capitais internacionais. Como consequência, o país se tornaria um 

ativo líquido, atrativo e seguro para os grandes investidores internacionais.   

 Portanto, conclui-se que a política cambial brasileira entre 1979 e 1994 esteve 

condicionada pela disponibilidade de liquidez internacional. Até o choque de Volcker, 

como havia uma relativa abundância de liquidez em dólar, o país não teve 

dificuldades em financiar a sua estratégia de crescimento econômico por meio da 

absorção de capital externo. Entretanto, as medidas unilaterais de aumento nas 

taxas de juros tomadas pelo FED alteraram profundamente a liquidez internacional e 

o fluxo de divisas para o Brasil. Assim, a partir da década de 1980 o Brasil passou a 

orientar a política cambial para a necessidade de gerar saldos comerciais positivos. 

Em especial, destaca-se a política de minidesvalorizações periódicas na taxa de 

câmbio. Com a chegada da década de 1990 e com a necessidade de estabilizar a 

taxa de inflação, o Brasil passou a liberalizar a entrada de capitais e a 

desregulamentar os mercados financeiro e cambial. Em suma, no período analisado 

a estratégia da política cambial esteve pautada na dinâmica do SMI, assim como na 

condição da liquidez internacional. 
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3 ANÁLISE DA POLÍTICA CAMBIAL NO PERÍODO 

CONTEMPORÂNEO 

 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar a dinâmica cambial do SMI a partir de 

1985 bem como seus reflexos sobre a execução da política cambial do Brasil. Para 

tanto, a analise será divida em três partes: i) discute as diretrizes do SMI 

internacional entre 1985 a 2000; ii) destaca as mudanças na política econômica 

brasileira na década de 1990 no Brasil; e, por fim, iii) analisa a crise cambial 

brasileira de 1999.  

Na primeira seção serão analisados os principais acontecimentos 

internacionais no período de 1985 a 2000, bem como qual o comportamento do 

dólar, e quais acontecimentos contribuíram para esse comportamento. Esta seção 

por sua vez foi dividida em três períodos distintos de acordo com a política 

econômica norte-americana: período de dólar fraco e custo do dinheiro alto, período 

de supremacia norte-americana e período de dólar forte. 

Na segunda seção do capitulo serão analisados os acontecimentos 

antecedentes ao Plano Real, discutindo também sua implementação, com destaque 

para suas principais bases, a âncora monetária, a âncora cambial e a âncora de 

preços. Por fim será analisado o período pós-real até meados de 1998. 

Na ultima seção do capítulo será investigada a crise cambial de 1999, com a 

consequente dissolução do sistema de bandas cambiais, sobretudo, a forma pela 

qual o governo executou a política econômica no período. Nessa seção serão 

destacados os determinantes e o desfecho da crise cambial, desta maneira 

pretende-se abordar como a crise de 1999 afetou o Brasil, vis-à-vis a conjuntura de 

crise internacional no período. 

 

 

3.1  Diretrizes Internacionais de 1985 a 2000 

 

Nesta seção busca-se mostrar quais as principais decisões tomadas pela 

nação hegemônica entre 1985 e 2000 no que se refere à administração da liquidez e 

da moeda internacional, isto é, a oferta de dólares. O período em análise, ao 
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contrario da década de 1970, foi extremamente favorável aos Estados Unidos e, 

consequentemente ao dólar, caracterizando-se como um período no qual os seus 

principais rivais estavam enfraquecidos. Dessa forma, não ocorreram contestações 

significativas em relação à hegemonia norte-americana. Serão destacados três 

períodos para avaliar a posição do dólar: período de dólar desvalorizado e juros 

altos, supremacia norte-americana e dólar valorizado e dólar forte. 

 

 

3.1.1 Dólar fraco, dinheiro caro 1985-1989. 

 

No período compreendido entre 1985 a 1987 os Estados Unidos promovem e 

coordenam a política econômica internacional dos países do G7 sob a liderança do 

FED. No período foram feitos dois acordos: 

1) Acordo de Plaza em setembro de 1985; 

2) Acordo do Louvre em fevereiro de 1987. 

Esses acordos tinham por finalidade a desvalorização do dólar perante as 

principais moedas internacionais. Isto porque desde o chamado choque de Volcker o 

dólar se encontrava valorizado em relação às principais moedas. Dessa forma, 

procurou-se uma solução coordenada no âmbito do SMI para desvalorização da 

moeda reserva internacional.  Em linhas gerais, o acordo de Plaza procurou valorizar 

o iene enquanto que o acordo do Louvre procurou-se valorizar o marco alemão. 

Para Serrano (2002), os Estados Unidos queriam reduzir a taxa de juros nominais 

para desvalorizar o dólar, porém, queriam manter a política de “dinheiro caro”, isto é, 

mantendo os juros reais altos em relação aos demais países. 

Nesse período também ocorreu à desregulamentação dos principais 

mercados de capitais, com destaque para a City londrina, e uma sucessão de crises 

nos Estados Unidos, causadas por escândalo no setor de poupança e créditos em 

1985, além da queda na bolsa de 1987. Bancos locais nos Estados Unidos eram os 

maiores emprestadores de dinheiro para garantia de hipotecas. Ao aceitarem novos 

investidores, essas empresas foram autorizadas a realizar transações financeiras 

mais complexas, graças à desregulamentação financeira dos anos de 1980, os 

bancos locais avançaram sobre mercados antes cobertos pelos grandes bancos. 

Como consequência, muitas dessas instituições ficaram à beira da falência em 1985. 
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Com a crise desencadeada no mercado bancário, os mercados financeiros 

também entraram em crise. Destaca-se queda de 22% da Bolsa de Nova York em 

19 de outubro de 1987. Por outro lado, observa-se que com o desenvolvimento das 

novas tecnologias da informação, os efeitos das crises financeiras passaram a ser 

mais imediatos e dinâmicos, dado a volumosa quantidade de dinheiro que se 

movimentava. Dessa forma, a economia norte-americana passou a se desacelerar. 

Como resultado ocorreu uma desvalorização da moeda, que somada à 

desaceleração da economia norte-americana, fez retornar o medo da inflação, que 

fora tão combatida nos períodos anteriores. 

Ainda conforme Serrano (2002) as taxas de juros reais ainda eram altas o 

suficiente para esterilizar os recursos emitidos através do déficit em transações 

correntes, evitando que a desvalorização do dólar fizesse voltar à inflação. Como os 

salários estavam baixos, mitigou-se o efeito das desvalorizações e das flutuações 

nos preços das commodities, sobre a inflação. 

No período em análise tiveram início as primeiras preocupações dos Estados 

Unidos em relação aos terríveis ajustes impostos na década de 1980 aos países 

devedores, em especial a América Latina. De acordo com Batista (1994), a situação 

na América Latina era o chamado debt strategy inicial.  Isto é, os países estavam, 

simultaneamente, em recessão com a inflação alta. Como já foi discutido no capitulo 

anterior, o aumento unilateral das taxas de juros pelo FED fez com que o 

endividamento externo do Brasil aumentasse de maneira expressiva. Sendo assim, 

o país foi obrigado a executar políticas recessivas de ajuste, com o objetivo de gerar 

elevados superávits comerciais, e gerar divisas para o pagamento das dívidas. No 

entanto, esta situação se mostrou insustentável. Dessa forma, criou-se, nesse 

período, uma primeira revisão que se chamou “Plano Baker”.  

Em 1985 introduziu-se a necessidade de novos empréstimos com finalidade 

de desenvolvimento de infraestrutura. Esses empréstimos seriam concedidos por 

bancos privados no quadro de programas de financiamento do Banco Mundial para 

ajustes estruturais, prevendo também a conversão dos débitos em ações das 

empresas dos países devedores. 

O plano não chegou a alçar grandes voos, resultou somente na introdução do 

Banco Mundial como cogestor com o FMI nos esquemas de administração da dívida 

dos países latino americanos, dando oportunidades maiores de interferência nos 

assuntos internos dos países devedores. Ainda em Batista (1994), com suas novas 
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responsabilidades o Banco Mundial, buscaria se transformar, gradualmente, em uma 

espécie de núcleo de “international civil service” para seus clientes no Terceiro 

Mundo, em cujo quadro depauperado iria, inclusive, recrutar especialistas. 

Portanto, o período que marca o final da década de 1980 foi caracterizado 

pela desvalorização do dólar norte-americano e, consequentemente, pela 

valorização das principais moedas do centro do SMI. Contudo, as taxas de juros 

internacionais, especialmente a taxa de juros do dólar, continuaram altas, 

configurando, assim, um período de dólar fraco e de dinheiro caro. 

 

 

3.1.2 Supremacia norte-americana 1989-1996 

 

O ano de 1989 começou com o presidente George W. Bush assumindo e 

dando continuidade às políticas liberais adotas por seu antecessor: corte de 

impostos, salários perdendo poder de compra para a inflação e aumentos de gastos 

militares. Os aumentos de gastos militares são explicados pela guerra do golfo, onde 

os Estados Unidos lideraram uma coalizão que retirou do Kwait as tropas iraquianas. 

 Ainda no período de 1989 a 1996 ocorreu o colapso de principal adversário 

dos Estados Unidos no campo geopolítico, isto é, a dissolução da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e demais regimes comunistas do leste 

europeu. É importante observar que a queda da União Soviética foi uma combinação 

de diversos fatores, sendo que os principais foram à abertura política (glasnost) e a 

abertura econômica (perestroika). A glasnost foi caracterizada pela transparência 

política, marcando o final da antiga autoridade comunista enquanto que a 

perestroika foi a abertura de mercados, marcando a destruição do antigo sistema de 

organização centralizada da atividade econômica daqueles países. 

Consequentemente, houve uma queda dramática queda do padrão de vida de seus 

cidadãos. 

 Por seu turno, a Alemanha entrou em um processo custoso e longo de 

reunificação entre as áreas ocidental e oriental. Como efeito da reunificação, houve 

um aumento de um terço do território, um quarto da população e um sexto do PIB. 

Entretanto, a parte Oriental era bem menos desenvolvida do que a Ocidental, 

conforme evidenciou as empresas menos lucrativas e mais poluidoras. 
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 O Japão estava em crise desde o acordo de Plaza, principalmente pela 

valorização do iene e a consequente abertura de seu mercado financeiro. Isto 

causou uma destruição de seu antigo padrão financeiro, no qual os bancos 

fomentavam a produção industrial. Dessa forma, fica claro que o momento era 

favorável aos Estados Unidos, podendo o período ser caracterizado pela supremacia 

norte-americana. 

 Ainda nesse período ocorreu a assinatura do tratado de Maastricht pelos 

países europeus, em 1992, para o lançamento de uma nova moeda, o euro, e uma 

zona de economia integrada, com aspirações de fazer frente ao dólar. O acordo foi 

adiado devido à crise do Sistema Monetário Europeu, que em 1992 sofreu ataques 

especulativos ao cambio fixo, ataques feitos principalmente por fundos. Como 

consequência a maioria dos países substituiu o regime de cambio fixo por um 

regime de bandas cambiais, de flutuação intermoedas. 

 No que se refere às economias periféricas do SMI, o período marcou o 

desenvolvimento do chamado Plano Brady. Segundo Lee (2008), o famoso Plano 

Brady tinha por objetivo a reestruturação da dívida dos países em desenvolvimento, 

especialmente os latino-americanos, com a intenção final de reinserindo-os no 

mercado internacional. Os investidores precisavam de novos ativos e mercados, 

mas para investirem nos países em desenvolvimento, em especial América Latina, 

necessitavam que esses países estivessem inseridos no mercado internacional. 

Neste sentido, a reestruturação das dívidas soberanas foi uma medida essencial. 

Em Batista (1994): 

 

O Plano Brady representou sem dúvida um avanço conceitual. Chegou, 
porém, com atraso de seis anos e se mostrou bem modesto em termos 
quantitativos, sobretudo quando se tem em conta que as reduções que 
efetivamente resultam de sua aplicação terminariam por situar-se sempre 
em níveis inferiores a 20% do estoque da dívida com os banco comerciais, 
abaixo portanto dos 35% inicialmente acenados. (BATISTA, 1994, p.24). 
 

 O Plano Brady representou uma melhoria sensível nos termos de negociação 

da divida latino-americana, apesar de sua adoção somente se dar no momento em 

que os bancos norte-americanos já haviam reconstituído suas reservas e diminuído 

sua exposição. Esse plano foi primeiro implantado no México, país que possui 

relações econômicas e geopolíticas próximas aos Estados Unidos. Para os países 

interessados em renegociar suas dívidas pelo Plano Brady, não bastaria apenas um 
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compromisso de equilíbrio de contas, mas também uma abertura financeira 

econômica. 

 Ainda segundo Batista (1994), no período de 1989 a 1996 fica evidente a 

posição hegemônica norte americana, por ser um período em que seus principais 

rivais econômicos estavam com problemas domésticos, consolidando e solidificando 

a posição de principal economia do mundo aos Estados Unidos, além da retomada 

dos investimentos militares e sucesso na guerra do Kwait, concomitantemente 

solidificando a posição política dominante dos Estados Unidos. 

Portanto, o período que marca a transição das décadas de 1980 e 1990 

evidenciou a supremacia norte-americana e do dólar frente a seus rivais geopolíticos 

e econômicos. No campo geopolítico houve, entre 1989 e 1991, a dissolução do 

regime comunista e o fim da URSS. Isto é, a partir de 1991 os Estados Unidos se 

tornaram uma superpotência hegemônica sem rivais aparentes. No plano 

econômico, o Japão e a Alemanha ocidental, países que potencialmente poderiam 

rivalizar com os Estados Unidos, entraram em crise. Por um lado, a valorização das 

moedas destes últimos países associadas à desvalorização do dólar implicou na 

recuperação da competitividade da indústria norte americana frente a seus pares 

japoneses e alemães. Por outro lado, o Japão entrou em uma crise financeira 

deflacionária sem precedentes, ao passo que a reunificação da Alemanha trouxe 

uma interrupção no ritmo de crescimento econômico daquele país. 

 

 

3.1.3 Dólar Forte de 1996 a 2001 

 

Em 1993, Willian J. Clinton assumiu a presidência dos Estados Unidos com o 

lema “It’s the economy stupid”. Clinton executou uma política econômica diferente 

daquelas até então utilizadas pelos seus predecessores: diminuiu os gastos do 

governo e aumentou as receitas tributárias. As contas saíram do déficit para um 

superávit. Com a redução do tamanho do Estado, o setor privado passou a viver 

uma das melhores fases da história. 

Segundo Lee (2008), nesse período ocorreram duas crises: a bolha das 

empresas de internet, também conhecida com a crise das “pontocom” no final dos 

anos 1990, e a crise dos fundos. Estas crises forçaram o FED a intervir no mercado 
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monetário, baixando os juros e prestando socorro aos principais bancos norte-

americanos. 

 Segundo Serrano (2002) ocorreu uma mudança no rumo da política 

econômica norte-americana, quando o secretário do Tesouro Robert Rubin começou 

a se preocupar com a questão japonesa, com o iene valorizado, perda de dinamismo 

nas exportações e desvalorização de ativos externos das empresas e bancos 

japoneses, além de uma prolongada crise financeira e estagnação da economia. A 

Europa caminhava também para uma moeda valorizada, colocando em risco a 

passagem tranquila para a moeda única. Assim, os Estados Unidos inverteram as 

propostas do acordo de Plaza, deixando o dólar se valorizar. 

 Para Lee (2008), apesar do sucesso econômico da era Clinton, houve no 

mundo várias crises cambiais nos países emergentes, repetindo os eventos 

ocorridos na política do dólar forte de 1980-1985. Entretanto, para o autor, as crises 

cambiais da década de 1990 estiveram associadas ao Consenso de Washington e 

da liberação financeira. As principais crises do período foram: 

1) Crise do México em 1994; 

2) Crise Asiática em 1997; 

3) Crise Russa em 1998; 

4) Crise Brasileira de 1999. 

Foram crises de “escassez de dólares” cuja principal característica foi a rápida 

mobilidade de capitais. Isso foi possível na medida em que as contas de capitais 

estavam liberalizadas, conforme orientação do Plano Brady e do Consenso de 

Washington, que facilitavam a saída de capitais. Fechando o período, nos Estados 

Unidos ocorreu uma sucessão de eventos negativos que deprimiram a economia, 

somados aos ataques ao World Trade Center de 11 de setembro de 2001 e a crise 

dos escândalos coorporativos da ENRON. 

Assim sendo, a era Clinton foi marcada por um movimento de valorização do 

dólar devido, sobretudo, às medidas de austeridade fiscal somada a uma postura de 

preocupação com a situação internacional, em especial com o Japão e a Europa. 

Isto por que o governo americano teve o entendimento de que a valorização do dólar 

era uma boa medida para a economia mundial e para o SMI, especialmente para 

recuperar a competitividade de seus principais parceiros comerciais.  
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3.2 Mudanças da década de 1990 no Brasil 

 

Nesta seção procura-se demonstrar as principais mudanças sofridas na 

economia brasileira na década de 1990, desde o governo Collor até a crise de 1999. 

Para tanto esta seção será dividida em três subseções. A primeira contemplará 

desde o início da década de 1990 até a implantação do Plano Real, mostrando o 

governo Collor, seus planos, e quais os motivos do fracasso do Plano Collor. A 

segunda subseção apresentará as bases do Plano Real (política monetária), qual a 

lógica por de trás do plano e como ocorreu a total indexação da economia brasileira, 

estabilizando-a. A terceira e última subseção analisará a âncora cambial, assim 

como a dinâmica da política cambial no período. 

 

 

3.2.1 Década de 1990 antes do Plano Real 

 

A década de 1990 inicia-se com o mandato do presidente Fernando Collor de 

Mello, que assume o cargo em 15 de março de 1990. O presidente Collor 

implementou um novo plano de estabilização, batizado de Plano Collor I, que 

combinava medidas fiscais e monetárias juntamente com medidas heterodoxas de 

políticas de rendas, através de congelamentos de preços, desindexação dos salários 

e posterior prefixação de preços e salários. O Plano Collor deu total ênfase no 

controle de liquidez como instrumento de controle da inflação e com estrito controle 

sobre agregados monetários, juntamente com paralisação dos aumentos de preços. 

Segundo NAKANO (1991), as principais medidas anunciadas do plano em 16 

de junho de 1991 foram: 

a) Reforma administrativa e fiscal, com meta de ajuste fiscal de 10% do PIB, 

o que permitiria eliminar o déficit previsto de 8% e ainda gerar um 

superávit de 2%; 

b) Reforma monetária, reduzindo brutalmente a liquidez da economia, 

bloqueando cerca de metade dos depósitos a vista, cerca de 80% das 

aplicações no overnight e em fundos de curto prazo, e cerca de um terço 

dos depósitos de caderneta de poupança (acima de Cr$ 50.000,00); 

c) Congelamento de preços, desindexação dos salários e da inflação 

passada, definição de novas regras para preços e salários; 
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d) Mudança no regime de taxas de câmbio, de fixo (minidesvalorização) para 

o regime de câmbio flutuante; 

e) Mudanças na política comercial, dando início ao processo de liberalização 

do comercio exterior. 

Depois de três dias de feriado bancário, é decretada a Medida Provisória 168, 

que bloqueava os ativos financeiros. O conceito por trás dessa medida era o de que 

qualquer ativo financeiro com liquidez, primária ou secundária, geraria o mesmo 

potencial de inflação. Para Nakano (1991) o choque monetário pegou toda a 

sociedade de surpresa, deixando-a perplexa e provocando efeitos fulminantes sobre 

as expectativas inflacionárias. 

 De acordo com Simonsen (1991), um plano de estabilização exige que seja 

estancada a expansão de moeda, mas não se corte a quantidade de moeda. Ou 

seja, a contenção é no fluxo e não no estoque. Por certo, a própria contenção do 

fluxo exige habilidade num país onde a maior parte da moeda é indexada, pois o 

fluxo a estancar é nominal e não real. Para Simonsen (1991): 

 

Ao invés de conter o fluxo, o Plano Collor resolveu reduzir drasticamente o 
estoque de liquidez da economia. Ou seja, não foi o modelo do Plano 
Schacht, da Alemanha de 1923, quando apenas estancou a expansão 
monetária, mas o do Plano Ehrard de 1948, quando houve o confisco de 
moeda e ativos financeiros. 
Nesse ponto, ainda que admita que funcionasse na Alemanha também 
funcione no Brasil, os autores do Plano Collor incidiram num grave 
equivoco, Pois, o que havia no Brasil era bem mais parecido com o que 
acontecia na Alemanha de 1923 do que na Alemanha de 1948, ainda que 
em proporções menos dramáticas. (SIMONSEN, 1991, p. 114).  
 

 O Plano teve toda sua lógica de estabilização no violento choque de arrocho 

monetário como arma anti-inflacionária. Para Simonsen (1991) com 80 % de 

sequestro de liquidez, só se poderia esperar o aborto da inflação, um mergulho na 

recessão, mas uma formidável confusão no funcionamento da economia, sendo que 

tudo isso ocorreu. 

 Para Nakano (1991), a reforma monetária do Plano Collor retirou de 

circulação, instantaneamente, ativos financeiros líquidos na ordem de Cr$ 4,56 

trilhões, cerca de 30% do PIB, fazendo com que o M4 (papel moeda + depósitos a 

vista + títulos público em poder do setor privado + depósitos na caderneta de 

poupança + depósitos a prazo + letras de câmbio) caísse para Cr$ 1,38 trilhões, 

cerca de 9% do PIB, quando o PIB de aproximadamente Cr$ 15 trilhões. Entretanto, 

para o autor, no Brasil não havia um excesso de liquidez, mas sim um potencial 
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excesso de liquidez, devido à alta liquidez dos títulos públicos. Isto ocorreu por que 

no país havia um desenho institucional anômalo do sistema monetário, no qual o 

Banco Central garantia automaticamente a monetização dos títulos públicos. 

 As medidas adotadas para conter a liquidez tiveram impacto brutal sobre a 

produção industrial no país, pois grande parte dos ativos financeiros representava 

capital de giro para as empresas. Com esse congelamento as empresas tiveram que 

paralisar suas transações econômicas, adotando medidas como corte imediato de 

encomendas, semiparalisação da produção (demissões e férias coletivas), deflação, 

atrasos em pagamentos de dívidas, expansão em volumes e prazos de crédito 

comercial e desenvolvimento de meios de pagamentos alternativos. O ajuste inicial 

proposto na área fiscal de 10% do PIB causou um superávit primário de 2% e 

eliminou a necessidade de emitir novos títulos ou a necessidade de recorrer à 

expansão monetária. Isso foi possível pelas medidas abaixo listadas. 

 A Medida Provisória 160 introduziu o Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF) sobre estoque de ativos variando de 8 a 35%, aumentando a receita do 

governo, além de reduzir juros sobre os ativos financeiros sequestrados pela 

reforma monetária. 

 Segundo Nakano (1991), vale ressaltar dois pontos sobre o ajuste fiscal. Em 

primeiro lugar, grande parcela das receitas do ajuste fiscal seria em cruzado novo e 

as despesas seriam em cruzeiros, isto é, o imposto arrecadado já provoca uma 

emissão considerável de cruzeiros. Pode-se observar que há outro ponto importante 

em relação à questão do ajuste fiscal. Parte do ajuste anunciado se referia a ganhos 

de receita emergenciais e transitórios, como o caso do IOF sobre o estoque de 

ativos financeiros. Dessa forma, parte da solução encontrada para promoção do 

ajuste fiscal estava baseada no confisco de riqueza financeira e não no aumento 

permanente da carga tributária. 

O ajuste fiscal verdadeiro se caracteriza por uma política de aumentar as 

receitas e reduzir as despesas permanentes do setor público, diferente de alienação 

de ativos para financiar desequilíbrios orçamentários do setor público. Com essa 

análise vê-se que o ajuste fiscal praticado no Plano Collor foi em verdade bem 

inferior aos 10% anunciados, pois os ganhos de receitas associados ao IOF 

alcançaram os 6% (NAKANO, 1991). 

Na questão dos salários, os salários de março foram reajustados pela inflação 

de fevereiro, e, a partir de abril, todo o dia 15 de cada mês o governo fixaria uma 
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taxa de meta de inflação para o mês, e os salários seriam reajustados a taxas 

superiores à taxa de inflação estipulada para o mês. O congelamento do dia 16 de 

março trouxe um ganho real para os salários, na faixa dos 20%, com claros efeitos 

sobre a demanda de bens e serviços. 

O plano acabou com a política de minidesvalorizações cambiais e introduziu 

taxas de cambio flutuantes, sendo que o Banco Central deixou de ter a 

responsabilidade de garantir a taxa de câmbio, podendo manter as reservas 

inalteradas e se dedicando mais à política monetária, peça chave do plano. A 

implantação das taxas de câmbio flutuantes introduziu um elemento de instabilidade 

na economia brasileira, a especulação, sendo que essa especulação aconteceu em 

um período de grave crise inflacionária e cambial. 

Conforme o exposto na subseção 1.2.2, uma das principais vantagens do 

câmbio flexível é a não responsabilidade oficial da autoridade monetária em ofertar 

moeda estrangeira a uma determinada taxa, deixando livre para o mercado se 

regular conforme a oferta e demanda de moeda estrangeira. 

A década de 1990 foi marcada pelo início do processo de mundialização, 

conforme visto na seção 3.1. Nesse período ocorreram as medidas no sentido de 

inserir os países em desenvolvimento no mercado internacional, tais como as 

iniciativas dos planos Baker e Brady. Destaca-se que, embora este último previsse 

renegociações e revisão das dívidas dos países latino-americanos, a abertura de 

mercados era vista como condição necessária.  De acordo com Nakano (1991), no 

governo Collor houve importantes mudanças na política comercial, isto é, o país 

iniciou uma fase de abertura comercial, eliminação de barreiras a mercadoria 

importada assim como os primeiros passos para a tão esperada liberalização 

comercial e financeira.  

De acordo com Moraes (2010), os esforços no período de abertura e inserção 

do Brasil na mundialização ficam evidentes na política de comercial voltada as 

importações, com a Política Industrial e de Comercio Exterior (PICE), com o objetivo 

de modernizar a indústria, para assim aumentar a eficiência na produção e 

comercialização de bens e serviços. O PICE previa redução nos níveis de proteção 

tarifária, assim como eliminação de incentivos e subsídios, e fortalecimento de 

mecanismos de defesa da concorrência.  

No Plano Collor ainda ocorreu uma expansão da demanda, que estava 

oprimida pelos planos econômicos anteriores, e como o plano teve aumentos reais 
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de salário, somados a uma perda de confiança na política monetária e nos ativos 

financeiros, causou em abril daquele ano um aumento do comércio varejista. 

Juntando o quadro de expansão da demanda descrito com a diminuição da 

produção devido o confisco dos ativos (capital de giro), começam a ocorrer pressões 

inflacionárias. No comércio varejista, nos primeiros meses, verificou-se uma queima 

dos estoques, que estavam relativamente elevados, sendo que alguns setores já 

começaram a remarcação de preços. 

Para Nakano (1991), o Plano Collor apresentou fragilidades desde sua 

concepção, e, na implementação não ocorreu uma instrumentação adequada, nem 

mesmo para efetivar o controle de liquidez, peça fundamental do plano. Segundo 

Simonsen (1991): 

O que mais impressiona no Plano Collor é sua ambiguidade ideológica. A 
ideia é inserir o Brasil no Primeiro Mundo sob a égide da competitividade e 
privatização. Só que, no meio tempo, os capitalistas são tratados aos 
trancos, não apenas quando merecem o tratamento de marginais por 
descumprirem a lei ou sonegarem impostos. Mas, sobretudo, porque têm 
que se conformar com atos de príncipe, como aceitar um sequestro de 80% 
dos seus ativos financeiros decretados da noite para o dia. O presidente 
Collor tem toda a razão para querer o capitalismo sadio, baseado na 
concorrência e na eficiência, e não nas muletas dos cofres públicos. Mas 
precisa compreender que nenhum capitalista sadio investe num país onde 
as regras do jogo mudam de acordo com os humores do soberano. O 
capitalismo eficiente aceita riscos de mercado. Mas não riscos políticos. 
(SIMONSEN, 1991, p.127). 
 

Sucessivos escândalos políticos culminaram em 1992 no processo de 

impeachment do presidente Collor. Este processo inviabilizou a execução de 

políticas econômicas que dependessem da credibilidade do governo, mas não 

representou uma ameaça à estabilidade das instituições, uma vez que ainda me 

1992, no mês de outubro, o vice Itamar Franco assumiu a presidência. 

 

 

3.2.2 Bases do Plano Real 

 

Para Bresser Pereira (1994), o Plano Real logrou grande sucesso nas fases 

suas iniciais. Observa-se que as três fases iniciais foram completadas no dia 1 de 

julho de 1994 com a reforma monetária que extinguiu o cruzeiro real e transformou a 

Unidade Real de Valor (URV) no real. 
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Essa reforma monetária foi dividida em três fases: criação de uma URV, 

indexação total da economia nessa nova unidade de valor e transformação dessa 

unidade na nova moeda. Segundo Simonsen (1995) em 1984 os economistas Lara 

Resende e Pércio Arida desenvolvem uma proposta engenhosa para desindexar a 

economia brasileira, que parte do diagnostico da inflação brasileira sendo 

essencialmente inercial, devido ao sistema de indexação da economia. A inflação 

resistia a patamares acima de 200% ao ano, apesar da eliminação do déficit do setor 

público, nos termos do acordo assinado com o FMI, certo de que a inflação existente 

era alimentada pela expansão dos principais agregados monetários. 

Ainda em Simonsen (1995) para Lara Resende a Pércio Arida, a chave do 

sucesso de um programa de estabilização para o Brasil seria desindexar a 

economia, sendo que o principal entrave para isso era a falta de sincronização dos 

reajustes automáticos pela inflação passada. Essa foi a teoria básica da inspiração 

do Plano Real. A proposta foi retomada em meados de 1993 quando Fernando 

Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda, e com assessoria de 

economistas do PSDB, se propôs a implantar um novo programa de estabilização, o 

Plano Real.  

Segundo Bacha (1997), primeiro houve um mecanismo de equilíbrio 

orçamentário ex-ante do plano, por intermédio de cortes profundos na proposta 

orçamentária para 1994. Esses cortes exigiram a aprovação pelo Congresso de uma 

emenda constitucional permitindo a esterilização para 1994 de 20% das destinações 

orçamentárias, o chamado Fundo Social de Emergência. 

A pedido de Fernando Henrique Cardoso, o então presidente Itamar Franco 

submeteu ao congresso um conjunto de reformas constitucionais profundas na área 

fiscal, garantindo equilíbrio orçamentário mais permanente, demonstrando assim a 

capacidade do governo federal de executar despesas orçadas sem necessitar das 

receitas geradas pela inflação. 

A URV foi introduzida em 1 de março de 1994, por Medida Provisória 

posteriormente se transformando na Lei nº 8.880, em 27 de maio de 1994.De acordo 

com Bacha (1997): 

 
O principal objetivo do período da URV foi permitir um realinhamento 
substancial dos preços e salários, e a eliminação da indexação retroativa, 
sem a necessidade de um subsequente congelamento de preços e salários 
para conter a inflação, como nos planos de estabilização anteriores. A 
indexação retroativa foi extinta porque a própria URV era um índice de 
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preços e, mesmo não refletindo a taxa de inflação momentânea, mudou a 
regra salarial de um ciclo quadrimestral para um regime de indexação diária, 
ajudando assim a convencer os sindicatos a aceitar a conversão dos 
salários pelo valor médio (ao invés do valor de pico), sem a promessa de 
um subsequente congelamento de preços. (BACHA, 1997, p. 29). 
 

Na primeira fase da URV, a mesma cumpriria o mesmo papel que o dólar 

cumpre nas hiperinflações, para diarizar a economia, organizando a demanda pela 

renda real. A diarização da economia tem a função de reorganizar o rol das 

demandas sociais pelo produto compatibilizando e unificando em uma única unidade 

monetária (SICSÚ, 1996). A URV é um índice-moeda, isto é, uma moeda indexada 

puramente referencial, supondo é claro que a paridade entre as duas moedas, a 

indexada e a corrente sejam fixadas pela autoridade monetária. O processo de 

índice-moeda é bem mais simples e conveniente, que a convivência de duas 

moedas plenas na economia de um país. 

Uma segunda fase constituiu na conversão dos preços da economia para a 

URV, em especial, a conversão obrigatória dos salários. Com essas medidas o 

problema de indexação salarial foi controlado, além de estabelecer um parâmetro 

para a conversão dos demais preços. Para Simonsen (1995), essa etapa de 

conversão dos salários em URV foi a primeira fase para transição para a nova 

moeda, o real. A conversão dos salários em URV procurou manter o poder de 

compra dos assalariados. Para tanto, converteu-os em URV pelo valor médio dos 

últimos quatro meses do cruzeiro real (novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994). Posteriormente, criou-se uma meta de reajustar os salários em 

uma periodicidade quadrissemanal pelo menos para o período imediatamente 

posterior à introdução do real. 

Em 27 de maio de 1994 o artigo 29 da Lei nº 8.880 assegurou aos 

trabalhadores: correção anual do salário mínimo e dos benefícios mantidos pela 

Previdência Social na proporção das variações do IPC-r. Aos trabalhadores em 

geral, ficaram assegurados no mês da primeira data base após a emissão do real, 

os reajustes em proporções acumuladas do IPC-r, entre o mês de primeira emissão 

do real, inclusive, e o mês imediatamente anterior à data-base. 

Em um plano de estabilização se os preços da economia seguem 

praticamente a mesma trajetória, variam na mesma direção e medida, pode se dizer 

que existe um perfil estável de vetor de preços, sendo isso fundamental para garantir 

o sucesso das reformas monetárias estabilizadoras, pois ficam atenuados os 
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conflitos distributivos e eliminada a pressão inflacionária durante a fase inicial da 

estabilização (SICSÙ, 1996). 

Para Bresser Pereira (1994) o Plano Real teve sucesso não apenas por sua 

competência técnica, mas também porque as condições econômicas no momento 

em que foi lançado eram favoráveis: reservas internacionais em um nível importante 

para garantir a nova moeda, conforme pode ser verificado na Tabela 2; preços 

relativos equilibrados, embora defasados, como é próprio da inércia inflacionária; 

empresas sólidas e reestruturadas; abertura comercial que protegia o mercado 

interno contra abusos e práticas monopolistas; avanços significativos em matéria 

fiscal nos anos anteriores ao plano.  

Corroborando com o exposto acima podemos observar a evolução das 

reservas internacionais até meados da década de 1990 na Tabela 2. Em quase todo 

o período de meados da década de 1990, com exceção do ano de 1991, tem-se 

uma trajetória crescente das reservas internacionais, sendo que na implementação 

do Plano Real as reservas encontravam-se aproximadamente em 39 bilhões de 

dólares, e um ano após chegaram a aproximadamente 52 bilhões de dólares. 

 

Tabela 2: Reservas Internacionais (US$ bilhões) 

 
Fonte: IPEA (2013) 

 

 Podemos concluir que o Plano Real compreendeu um conjunto de medidas 

corretas sobre o diagnóstico e a forma de tratar a inflação brasileira, somada à 

situação internacional favorável às medidas necessárias para a implantação do 

Plano Real, sendo esses dois pontos as bases do sucesso do Plano. 

Sendo assim, é importante destacar que na estratégia de adoção da nova 

moeda, o real, a política cambial tinha um papel central. Dessa forma, o plano real 

foi estruturado em duas âncoras centrais: a âncora monetária fornecida pela URV e 

a âncora cambial, que será discutida na próxima subseção. 

 

Ano
Reservas 

Internacionais (US$)

1990 9,97

1991 9,41

1992 23,75

1993 32,21

1994 38,81

1995 51,84
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3.2.3 Política cambial após o Plano Real 

 

Após a conclusão das fases iniciais do Plano Real, em 01 de julho de 1994, 

com a implantação do real, começou um segundo momento do plano, a introdução 

de uma âncora cambial, como já havia ocorrido em outros países latino-americanos, 

em processos de estabilização de inflações crônica. 

A Lei nº 9.069, aprovada em 29 de junho de 1995, que criou o real, 

desenhava também uma política monetária para manter o crescimento da moeda 

alinhada à disponibilidade de reservas internacionais. O valor da taxa de câmbio 

nominal não estava explicitamente imposto por lei, o que permitia ao governo atuar 

com certo grau de discrição, ao contrário do caso argentino (SILVA, 2002). 

De acordo com Azevedo e Portugal (2006), no caso brasileiro foi adotada a 

âncora cambial como forma de dar credibilidade à atuação do Banco Central no 

combate a inflação. Este ganho de credibilidade é fruto de uma disciplina monetária 

e fiscal que deve ser obedecida para manutenção da âncora cambial. Ainda 

segundo Azevedo e Portugal (2006), podemos dividir o período de 1994 a 2001 nas 

quatro fases de política cambial do plano real: de julho a outubro de 1994, de 

outubro de 1994 a março de 1995, de março de 1995 a janeiro 1999 e de janeiro 

1999 em diante. 

A primeira fase se iniciou com a implementação do real, quando a política 

cambial permitiu que houvesse uma valorização nominal do real em relação ao 

dólar, com a taxa chegando a ser cotada a de 0,827R$/US$. Ainda em Azevedo e 

Portugal (2006), este período marca origem da maior parte da sobrevalorização 

cambial brasileira. Tomando como base da variação da taxa de cambio nominal, 

ponta a ponta entre o início de julho e meados de outubro, a taxa de câmbio 

valorizou-se em 17,30%. 

O câmbio valorizado seria importante para a manutenção dos preços internos 

controlados, forçando o setor produtivo a operar com maior eficiência, possibilitando 

maior concorrência entre bens nacionais e importados, além de favorecer a 

aquisição de bens de capital e tecnologia no exterior, com intuito de impulsionar a 

produção interna. Juntamente com a política de abertura comercial com a remoção 

de algumas barreiras alfandegárias e a redução de alguns impostos de exportação 

ficava reforçado o efeito do câmbio valorizado. Essas políticas somadas à 

desregulamentação financeira, inserida dentro de um processo de globalização, 
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possibilitou a maior oferta de ativos e ganhos de capital, com menores riscos e 

trouxe, assim, capital internacional para financiar os déficits em transações 

correntes. 

Para Belluzzo (1999), devemos também levantar a questão da manutenção 

da elevada taxa de juros no início do processo de estabilização, que, além de atrair 

capital externo, desincentivaria o consumo das famílias e das empresas. Contudo, o 

patamar elevado das taxas de juros diminuiu as chances de haver pressões 

inflacionárias. 

O período de ajustes iniciais foi fundamental para a manutenção e atração de 

novos investimentos, fazendo com que a balança comercial e o saldo em transações 

correntes se tornassem positivo. Após esse período foi necessário um regime de 

cambio fixo, que por sua vez, daria maior suporte ao plano, e margem de manobra 

para o governo. 

Podemos listar também que a redução da participação do Estado na 

economia por meio da intensificação das privatizações foi elemento de importante 

ajuda para entrada de divisas e melhora do saldo do balanço de pagamentos. Isto 

porque as privatizações permitiram por um lado uma redução dos gastos públicos e 

do endividamento público e, por outro lado, uma elevação dos investimentos 

externos. 

Em outubro de 1994 inicia-se a segunda fase da política cambial, que 

pendurou até março de 1995.  A partir desse momento, o governo priorizou a 

sustentação da taxa de câmbio nominal ao invés da taxa de câmbio real. O objetivo 

do governo era de impedir o aprofundamento do processo de sobrevalorização 

excessiva da taxa de câmbio real, isto é, uma vez que a inflação estava controlada e 

em uma trajetória declinante, o governo pode focar sua política cambial na taxa 

nominal. Dessa forma, o ajuste da taxa de câmbio real viria ao longo do tempo. A 

principal medida a destacar nesse período refere-se ao fato do Banco Central 

estabelecer informalmente um sistema de bandas cambiais. As bandas cambiais 

tinham o limite superior determinado, isto é, tinham um teto, porém, seu limite inferior 

era implicitamente definido, tendo em vista o comportamento da autoridade 

monetária (AZEVEDO; PORTUGAL, 2006). 

Ainda em outubro do mesmo ano, para auxiliar a manutenção do limite inferior 

da banda cambial informal, foram tomadas diversas medidas: redução de prazo dos 

fechamentos de contratos de câmbio, elevação de impostos incidentes da entrada 
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de capital, redução de tarifas e relaxamento das restrições sobre pagamentos ao 

exterior. Essas medidas tinham o intuito de estimular a demanda por dólares e 

desestimular sua oferta. A ideia era manter a taxa cambial entre o limite inferior de 

0,83 R$/US$ e superior de 0,85R$/US$. 

Em março de 1995 inicia-se a terceira fase da política cambial no Plano Real, 

com sua origem na crise mexicana de dezembro de 1994. A crise levou à redução 

dos fluxos de capitais para os países em desenvolvimento, em especial aos países 

latinos americanos, redução esta de fluxos agravada em função do déficit na 

balança comercial brasileira que de novembro de 1994 a março de 1995 já 

acumulava US$ 3,71 bilhões, forçando o governo a mexer novamente na política 

cambial. 

Foi então estabelecida formalmente uma banda de variação entre 0,88 

R$/US$ e 0,93 R$/US$ para a taxa de cambio nominal, iniciando na prática um 

processo de desvalorização cambial, lento, porém contínuo, batizado de mini- 

bandas informais pelo Banco Central, sem cronograma pré-determinado, conforme 

demonstra a Tabela 3. 

O governo também teve a preocupação, de certa forma, de manter o cambio 

sendo determinado pelo mercado, intervindo apenas quando o valor se aproximasse 

do limite estipulado, evitando fortes flutuações e promovendo a gradual 

desvalorização perante o dólar. Em março de 1995 com a saída de divisas e forte 

deterioração dos saldos da balança comercial, o governo passou a restringir mais as 

importações e incentivar as exportações, com incentivos tributários e creditícios. 

Para Azevedo e Portugal (2006), na verdade a política de gestão de déficits 

comerciais com o objetivo de aumentar a oferta doméstica e combater a inflação foi 

relativizada em favor da busca de certo equilíbrio na balança comercial. 

 

Tabela 3: Bandas cambiais no Brasil entre mar/1995 e jan/1998 – piso, teto e intervalo.  

Períodos Datas iniciais Cotação piso 
R$/U$ 

Cotação teto 
R$/U$ 

Intervalo % Duração em 
número de dias 

Inicial 06/03/1995 0,86 0,90 4,65 4 

1º 10/03/1995 0,88 0,93 5,68 69 

2º 22/06/1995 0,91 0,99 8,79 152 

3º 31/01/1996 0,97 1,06 9,28 265 

4º 19/02/1997 1,05 1,14 8,57 232 

5º 20/01/1998 1,12 1,22 8,93 244 

Fonte: Azevedo e Portugal (2006, p.2). 
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Além das intervenções no mercado de cambio outro fator que contribuiu para 

que a economia brasileira não tenha sido afetada com maior intensidade pelos 

ataques especulativos, foi o fato da crise mexicana ter sido solucionada com certa 

rapidez, evitando que o pânico financeiro se espalhasse com maior intensidade 

sobre os países em desenvolvimento. 

Com intuito de permitir a desvalorização contínua do real frente ao dólar, as 

bandas passaram a ser modificadas sempre que a taxa de cambio se aproximasse 

do limite superior da banda, isto é, uma volta ao sistema de minidesvalorizações 

cambiais, utilizado no Brasil nas décadas de 1970 e 1980. .A partir de então o 

governo passou a corrigir o câmbio em cerca de 7,5% ao ano, até o final de 1998. A 

Figura 2 ilustra a evolução da taxa de câmbio real no período de julho de 1994 a 

março de 1999. 

Segundo Azevedo e Portugal (2006), a opção utilizada de “homeopatia 

cambial” era justificada pelo temor de uma correção abrupta do câmbio nominal, em 

30% ou 40%, que poderia ocasionar uma volta da indexação e da espiral 

inflacionária entre preços e salários. 

 
 

Figura 2: Evolução da taxa de câmbio real (jul. 1994=100) 

 
Fonte: Azevedo e Portugal (2006, p. 7) 

 

No ultimo trimestre de 1995 as preocupações do governo mudaram, isto é, a 

estabilidade do setor financeiro e o equilíbrio de contas do Estado, passaram a ser a 
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prioridade governo, uma vez que diversas instituições financeiras, especialmente as 

pública, estavam com problemas. O governo lança então o Programa de Estimulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER) para 

auxiliar instituições financeiras que estavam com problemas de liquidez, resultantes 

do novo cenário de baixa inflação e crise. Após o PROER as instituições financeiras 

tiveram uma postura mais conservadora, reduzindo a oferta de crédito e buscando 

investimentos mais líquidos, seguindo a reestruturação do Sistema Financeiro 

Nacional de acordo com as regras sugeridas por Basiléia. 

Com as ocorrências de novas crises internacionais, a opção adotada pelo 

governo foi de proteção ao câmbio através de aumentos substanciais da taxa de 

juros, trazendo importantes impactos do ponto de vista do pagamento de juros. O 

governo ficou engessado com a política de defesa cambial, uma vez que o 

abandono do câmbio em momentos de crise internacional agravaria ainda mais os 

problemas da balança comercial. 

Em janeiro de 1999 ocorreu uma cisão na política cambial acima mencionada. 

Com a intensificação do processo de perdas das reservas internacionais, o governo 

foi obrigado a abandonar a estratégia de “homeopatia cambial”, sendo obrigado a 

desvalorizar o real e permitindo a livre flutuação da taxa de câmbio (AZEVEDO; 

PORTUGAL, 2006). 

A aceleração das perdas das reservas internacionais promoveu uma fuga de 

capitais do país, isto é, um ataque especulativo contra a moeda brasileira. Observa-

se que este ataque especulativo não estava ligado às crises financeiras 

internacionais, mas sim à percepção dos mercados de que a política de manutenção 

das bandas cambiais (“homeopatia cambial”) e da vulnerabilidade macroeconômica 

da economia brasileira estaria se tornando insustentável. A livre flutuação levou o 

Brasil a um overshooting da taxa de câmbio, de maneira que o dólar chegou a atingir 

2,25 R$/US$ em 1999 após a mudança do regime cambial, retornando 

posteriormente a uma faixa de 1,70 R$/U$ no início do segundo trimestre de 1999. 

 

 

3.3 A crise cambial de 1999 

 

Nesta seção abordaremos os motivos da crise cambial de 1999 e a 

consequente maxidesvalorização do real, assim como os condicionantes da crise no 
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Brasil relacionados ao balanço de pagamentos e à política fiscal, que causaram a 

vulnerabilidade da economia brasileira no período. Por fim analisaremos o desfecho 

da crise, como ela foi rapidamente superada, bem como os fatores que favoreceram 

esse processo. Será enfatizado também o principal desfecho da crise e a mudança 

na condução da política econômica brasileira. 

 

 

3.3.1 Condições preliminares da crise cambial de 1999 

 

O Plano Real foi bem sucedido em sua proposta de combate à inflação, o que 

ocorreu concomitantemente com o aumento dos déficits públicos, tanto os 

operacionais como os primários. Como já mencionado anteriormente, a redução da 

inflação não decorreu somente das medidas adotadas pelo governo brasileiro, mas 

também foi beneficiada pelas condições externas favoráveis no período de elevado 

grau de liquidez internacional que permitiu o acúmulo de reservas internacionais, 

sendo importantes para a primeira fase do plano. Já a reforma monetária foi 

favorecida pelo baixo patamar das taxas de juros internacionais e o baixo valor dos 

ativos nacionais (ações depreciadas) e perspectivas de apreciação da moeda 

viabilizando o fluxo de capitais para o país. Para Belluzzo (1999): 

 

Como o fator decisivo para a obtenção do desfecho favorável foi a 
transformação dos países latino-americanos, de doadores de “poupança” 
em receptores de recursos financeiros. Isso foi possível graças à deflação 
da riqueza mobiliária e imobiliária observada já no final de 1989, nos 
mercados globalizados. (BELLUZZO, 1999, p. 85). 
 

Apesar do sucesso em conter a inflação e da melhora de indicadores no início 

do Plano Real, tivemos também algumas consequências prejudiciais à economia, 

principalmente devido aos esforços iniciais do plano, que culminaram na crise 

cambial de 1999, de acordo com o exposto adiante, de Silva (2002). 

A elevada sobrevalorização cambial somada à política de abertura comercial 

adotada pelo governo teve como consequência a deterioração do saldo da balança 

comercial e do déficit em transações correntes. Historicamente, o Brasil depende do 

saldo da balança comercial para compensar o déficit na balança de serviços e 

manter as transações correntes equilibradas. Para reverter o problema do déficit na 

balança comercial, o governo passou a desvalorizar gradualmente a taxa de câmbio 
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por meio do aumento do teto da banda cambial. Entretanto, a desvalorização 

cambial não foi capaz de reverter o déficit nas balanças comercial e de transações 

correntes. 

A sobrevalorização inicial da moeda nacional ocasionada pela elevada 

inflação interna, responsável pelo resíduo inflacionário, permaneceu quando o 

cambio foi fixado. Uma vez sobrevalorizado o câmbio, a taxa de juros alta garantiu 

rentabilidade à entrada de capitais estrangeiros. Caso contrário, a mera perspectiva 

de desvalorização da moeda interna desestimularia a entrada de capitais 

estrangeiros (SILVA, 2002). 

Com a valorização cambial, as importações aumentaram, porém, sem atingir 

as metas esperadas, como aumento de investimentos, grau de modernização, 

tornando a indústria nacional mais competitiva no comércio internacional e sem criar 

as condições para uma futura independência tecnológica. Segundo Azevedo e 

Portugal (2006), a política de importações a partir de julho de 1994 passou a estar 

condicionada ao desempenho dos índices inflacionários e das contas externas, 

apesar de ter ocorrido um processo de redução das barreiras às importações entre 

1994 e 1995 (vide Tabela 4, que mostra evolução das tarifas de importações até 

1994). A política de importações passou por várias alterações no período, na medida 

em que o desempenho das contas externas passou a rivalizar com o controle 

inflacionário, que era prioridade na condução da política econômica. 

A grande maioria dos importados era de bens duráveis, e, devido alguns 

setores industriais não estarem preparados para essas mudanças econômicas e 

comerciais, diversos segmentos sofreram com a possibilidade de importar produtos 

mais baratos. Com a baixa competitividade dos segmentos de bens duráveis, houve 

o fechamento de grande número de empresas nacionais deste ramo. 

 

Tabela 4: Tarifa nominal legal de importação(%) 

 

Fonte: Azevedo e Portugal (2006, p. 18) 
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A política de importações adotada, ao invés de diversificar a produção 

nacional, acarretou uma menor diversificação na pauta de exportação do país, na 

medida em que se concentrou em produtos primários e semimanufaturados, com 

baixo valor agregado e com sazonalidade. No caso de demanda por tecnologia e 

bens de maior valor agregado as necessidades nacionais passaram a ser supridas 

pelo mercado externo, elevando ainda mais a subordinação do setor produtivo e 

aumentando a dependência em relação ao câmbio. 

Nossa pauta de importações era predominantemente composta por bens 

duráveis e produtos de alta tecnologia, em suma, produtos de alto valor agregado 

em contraposição à nossa pauta de exportação, concentrada em produtos primários 

e semimanufaturados de baixo valor agregado. Com isso observou-se uma maior 

deterioração, da já deteriorada, conta comercial. 

Apesar de Brasil ser considerado um país fechado em comparação a outros 

países em desenvolvimento e países desenvolvidos, o efeito do câmbio foi sentido 

diretamente no setor exportador, e, no médio prazo, nos demais setores da 

economia. O efeito só não foi maior devido ao aumento dos preços das commodities 

internacionais e a queda dos preços dos insumos importados. Podemos também 

mencionar a implementação de algumas políticas de redução de impostos sobre as 

exportações, reduzindo custos de produção e aumentando a produtividade. 

A partir de 1995 ocorreram cortes nos incentivos dados inicialmente às 

importações, principalmente devido aos contínuos déficits na balança comercial. 

Esses cortes se fizeram necessários devido ao quadro externo desfavorável para 

financiamentos de déficits, marcado pela crise mexicana e a elevação da taxa de 

juros internacionais. O principal alvo das restrições do governo foram os bens 

duráveis, que apresentaram substancial incremento em 1994 (AZEVEDO; 

PORTUGAL, 2006). 

Mesmo após a adoção dessas medidas para incentivar as exportações e inibir 

as importações, foi a partir de 1996 que o saldo da balança comercial começou a dar 

sinais de resposta, mesmo assim em um moroso processo, contribuindo para 

deterioração das contas externas (vide Figura 3). 

Essa situação obrigou a indústria nacional a passar por um processo de 

reestruturação, cortando custos, elevando a produtividade e contratando 

participação de terceirizados, mudanças que acarretaram um aumento na taxa de 

desemprego. Para Silva (2002), a queda do crescimento no Brasil foi responsável 
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pela elevação da taxa de desemprego aberto ao longo dos últimos anos da década 

de 1990. 

Uma estratégia adotada pelas empresas de capital aberto para reduzir custos, 

foi obter empréstimos de longo prazo através da emissão de debêntures (que 

cresceu 28,5% em 1998 como relação a 1997), e de curto prazo, oferecendo notas 

promissórias comerciais, sem a intermediação do sistema financeiro. 

 

Figura 3: Brasil: evolução da balança comercial – jan/94 a jul/99 (dados em US$ 
milhões) 

 

Fonte: Silva (2002 p.12). 
 

A entrada de capital externo especulativo apresentou um fluxo crescente ao 

longo da década de 1990, sobretudo atraído pela elevada remuneração oferecida no 

país. Em especial, destaca-se o fluxo de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), 

conforme a Tabela 5. Entretanto, os períodos de crises internacionais estes fluxos 

migraram no sentido contrário, isto é, saíram do país, sobretudo na forma de juros 

ou de rendimentos em carteiras. Observa-se que nos períodos de crise havia a 

possibilidade de repatriação de parte dos IDE. 
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Tabela 5: Investimento direto líquido 

Período

Privatizações

Ingresso 

Demais Total Saídas Líquido

1994 -                   2.589          2.589      618           1.971          

1995 -                   5.475          5.475      384           5.091          

1996 2.645              7.851          10.496    520           9.976          

1997 5.249              13.496       18.745    1.660       17.085       

1998 6.121              22.621       28.742    2.609       26.133       

1998 jan-jul 1.997              7.440          9.437      1.076       8.361          

1999 jan-jul 5.018              8.975          13.993    936           13.057       

US$ milhões

 

Fonte: Azevedo e Portugal (2006, p. 8). 

 

Como podemos ver na Tabela 5, boa parte de investimento direto, entrou no 

país tendo como destino as privatizações das empresas públicas dos setores 

elétricos, telefônicos e de telecomunicações. Contudo, é importante observar que 

este perfil de IDE não elevou, de maneira significativa, a capacidade produtiva e a 

geração de capital. No período de 1996 em diante, ocorreu uma piora contínua no 

endividamento de todos os setores da economia, tanto em termos de aumento do 

volume como em termos de piora da qualidade da dívida (vide Figura 4). 

O aumento da arrecadação fiscal, devido ao crescimento da produção no 

início do plano e a criação de impostos e contribuições provisória (CPMF – 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, IOF – Imposto sobre 

Operações Financeiras e IPI – Imposto sobre Produto Industrializado), concomitante 

com a redução das despesas (gastos com pessoal e encargos sociais), não 

conseguiram compensar os déficits do Tesouro Nacional. 
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Figura 4: Dívida pública mobiliária federal com o mercado (US$ milhões) 

 

Fonte: Azevedo e Portugal (2006, p. 12). 

 

No período em questão, houve uma tendência de aumento da dívida do setor 

público federal, como mostra a Figura 4, decorrente principalmente do fato do setor 

público federal ter assumido dívidas dos estados e municípios, assim como do setor 

privado e de pessoas físicas. Além do aumento do estoque de títulos federais fora 

do Banco Central, ampliam-se também aplicações de curto prazo, por causa da 

absorção das dívidas pelo governo, conforme mostra a Figura 5. Observamos que o 

aumento da dívida federal a partir de 1996, foi financiada através dos agregados 

monetários conforme observamos na Figura 5. 

 

Figura 5: Brasil evolução dos agregados monetários (jan/1994 – jul/1999) 

Fonte: Silva (2002, p. 21). 

Onde: M1 = moeda em poder do público + depósitos a vista nos bancos 

M2 = M1 + depósitos a prazo 
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A constante falta de confiança depositada na moeda pelos investidores 

internacionais, que exigiram retornos cada vez maiores aos títulos emitidos no 

mercado financeiro, implicou no aumento do prêmio do crescente risco de 

desvalorização da moeda. Essas taxas de juros cada vez mais elevadas não 

afetavam apenas os custos da dívida, mas também puniam os investimentos 

produtivos e elevavam os índices de inadimplência. Isto motivou uma queda no 

crescimento da atividade interna no período após a estabilização da inflação. 

Segundo Silva (2002), as altas taxas de juros refletiram-se na expansão do 

déficit do governo e no aumento da dívida pública interna líquida, que passou de 

uma cifra de 23,7% do PIB em 1994, atingindo mais de 35% em 1998, de acordo 

com Tabela 6. O aumento do endividamento público acabou por fragilizar 

financeiramente o governo, tornando-o refém da armadilha dos juros elevados. 

 

Tabela 6: Brasil Balanço Fiscal (1994-1998) 

 

Fonte: Silva (2002, p. 14). 

 

Alguns autores listam também que existiu uma barreira quanto aos títulos 

emitidos, isto é, o mercado só aceitava títulos com vencimento de curto prazo e com 

elevada liquidez de juros pós-fixados, e também aceitavam títulos atrelados à taxa 

de juros básica e com correção cambial. Esses papéis atraiam muito capital 

especulativo, deixando a economia cada vez mais dependente das expectativas de 

mercado, dos fluxos de capitais e consequentemente mais vulnerável a choques 

externos e crises cambiais. 

De acordo com inúmeros trabalhos, entre eles o do Instituto de Estudos para 

o Desenvolvimento Industrial (IEDI, 2002), criou-se um circulo vicioso na economia 

brasileira. O déficit na conta corrente fazia crescer a necessidade de atrair capital 

para cobrir o rombo, o que era feito pela elevação da taxa de juros (vide Figura 6). 

As taxas de juros mais elevadas, que pagavam prêmios maiores, aumentavam a 
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medida da desconfiança na economia. Esse círculo vicioso por sua vez 

incrementava o estoque da divisa, elevando a fragilidade da economia e a 

desconfiança dos investidores. 

 

Figura 6: Taxa de juros (ago/1994 – ago/1999) 

 

Fonte: Silva (2002, p. 11). 

 

Com a crise asiática de 1997, houve forte pressão sobre o câmbio, com 

elevadas saídas de divisas, reduzindo significativamente as reservas internacionais 

e por consequência a capacidade do governo de manter a taxa de câmbio. Essa 

crise foi superada com certa rapidez, dada a ágil mobilização dos governos locais e 

o recebimento de auxilio financeiro dos organismos internacionais, mantendo a 

economia mundial em crescimento. Belluzzo (1999): 

Como era de se esperar, a rápida acumulação de reservas – 
temporariamente interrompidas por ocasião das crises do México e do 
Sudeste Asiático – e as taxas de juros reais - que elevaram 
desmesuradamente depois de tais episódios, caindo muito gradualmente 
depois – provocaram um crescimento acelerado da dívida pública, 
ampliando a fragilidade financeira em todas as esferas do governo. Isso 
ocorreu a despeito da elevada taxa de crescimento do produto e da receita 
de impostos, elevando, ao longo dos últimos quatro anos, a carga tributária 
bruta de cerca de 22% em 1994 para algo em torno de 30% do PIB em 
1998. (BELLUZZO, 1999, p. 91). 

 

Quando o Brasil iniciou uma fase de melhora das condições econômicas dos 

indicadores, veio a crise russa de1998. Como consequência, seus efeitos foram 

muito mais perversos e profundos na economia brasileira, uma vez que as formas de 

controle pela autoridade monetária já estavam escassas, concomitante com um 

profundo fechamento das linhas de financiamento do mercado internacional. Os 
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investidores correram rapidamente para ativos de menor risco, afastando-se dos 

mercados emergentes. Com isso, a moeda nacional sofreu um forte ataque 

especulativo, com uma redução significativa das reservas e da liquidez interna (vide 

Figura 7). Pode-se observar que as reservas internacionais passaram de pouco mais 

de US$ 70 bilhões, em junho de 1998, para pouco mais de US$ 30 bilhões em 

janeiro de 1999. Portanto, uma perda de, aproximadamente, US$ 40 bilhões em seis 

meses ou uma redução de quase 60% em relação ao estoque de junho de 1998.  

 

Figura 7: Reservas internacionais - Conceito caixa - US$ (milhões) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2013). Elaboração própria.  

 

Em setembro de 1998 o governo tentou segurar o capital estrangeiro, 

recorrendo às operações de mercado aberto e a uma elevação da taxa de juros. 

Essas medidas tiveram pouca eficiência devido a elevada dívida interna e externa, 

além da instabilidade monetária e fraco crescimento econômico, afundando ainda 

mais o governo no circulo vicioso dos juros. 

Para Cardoso (2001), o FMI agiu rápido montando um pacote de 

empréstimos, pacote que foi adiado por ser um ano eleitoral, eleição para presidente 

e governadores, e por haver um relacionamento tenso entre o Planalto e os Estados. 

Em dezembro de 1998 o Brasil firma um contrato de auxilio financeiro com o 

FMI de US$ 41,5 bilhões, sendo que aproximadamente US$9,2 bilhões foram 

desembolsados em meados de dezembro de 1998. Mesmo com o empréstimo do 
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FMI, em janeiro de 1999 diante do quadro acima, o regime cambial passou a ficar 

insustentável, e o governo sucumbiu aos ataques especulativos, permitindo a livre 

flutuação do cambio, com uma forte desvalorização da moeda e crise cambial. 

 

 

3.3.2 Desfecho da crise cambial de 1999 

 

A crise brasileira de 1999 teve um efeito sobre a economia menos negativa do 

esperado. A rápida superação da crise se deu devido à atuação tardia, porém eficaz 

do governo brasileiro. De acordo com Silva (2002), o Brasil em 1999 mudou sua 

política cambial para um regime de câmbio flutuante (flutuação suja). Essa alteração 

do regime cambial foi forçada pelos ataques especulativos, que, nos últimos meses 

reduziram drasticamente as reservas internacionais do país. As reservas que em 

abril de 1998 eram US$ 74 bilhões experimentaram uma queda de quase US$ 30 

bilhões até 15 de janeiro de 1999, quando o governo permitiu a flutuação do câmbio. 

Com a flexibilização do câmbio, a âncora cambial e o sistema de bandas que 

limitavam a taxa de juros foram substituídos, a partir de junho, pelo sistema de 

metas de inflação, baseadas no IPCA sendo estabelecida uma banda dentro da qual 

o índice poderia variar. Para Azevedo e Portugal (2006), com a livre flutuação 

cambial e a nova sistemática de metas de inflação, ocorreu uma mudança 

fundamental na condução da política econômica. Até o final de 1998, o governo 

utilizava a política cambial para controlar a inflação e a política monetária para 

ajustar o balanço de pagamentos, e, a partir de 1999 os papéis dessas políticas 

inverteram-se, isto é, a política cambial deveria ajustar as contas externas, enquanto 

a política monetária seria utilizada para controlar a inflação. 

Apesar da volatilidade e da maxidesvalorização sofrida pela moeda, pouco foi 

o repasse para a inflação, possibilitando uma maior redução da taxa de juros no 

primeiro semestre de 1999 e a redução substancial de pagamento de juros pelo 

setor público. Para Cardoso (2001), o Brasil conseguiu conter a crise com grande 

facilidade e velocidade devido a alguns fatores tais como: os baixos juros praticados 

internacionalmente, uma maior austeridade fiscal, demonstração de compromisso ao 

combate da inflação pelo Banco Central através de política monetária apertada, e 

apoio de instituições internacionais às medidas adotadas pelo governo. 
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Segundo Cardoso (2001), com certeza existiu uma boa dose de sorte na 

rápida reviravolta da crise, e os juros americanos permaneceram baixos no período, 

além de uma excelente safra agrícola, 18% maior no primeiro trimestre em relação 

ao ano anterior, graças às condições climáticas favoráveis. 

O governo conseguiu aprovar no Congresso a lei de reforma do sistema 

previdenciário, lei que havia sido rejeitada em 1998. O governo também conseguiu 

aprovar a elevação da CPMF e induzir medidas para conter gastos estaduais e 

municipais. O Banco Central demonstrou compromisso em controlar a inflação 

através de uma política monetária apertada, mesmo com as previsões de 

encolhimento do PIB e desemprego em alta. 

Ainda em Cardoso (2001), observa-se que os fundamentais apoios das 

instituições internacionais conferiram credibilidade ao governo brasileiro, com o 

acordo sobre programação econômica com o FMI, em março de 1999. Nesse acordo 

o FMI deu grande apoio ao compromisso do governo em manter baixas as 

expectativas inflacionárias e na proteção aos gastos com programas sociais. Isso 

amenizou a imagem brasileira perante os investidores internacionais, e, junto à 

renovação da entrada de capitais, permitiram ao Banco Central a redução gradativa 

da taxa de juros sem criar a impressão de abandono da política monetária apertada. 

O saldo das transações correntes e da balança comercial continuaram na 

mesma tendência negativa por vários semestres, sobretudo pela lenta reação das 

exportações ao ajuste cambial, assim como pela queda gradual das importações. 

Existia uma dependência de matérias primas e demais insumos importados como 

característica do setor produtivo do país. O Brasil fechou a década de 1990 com um 

fraco crescimento industrial, marcado fortemente pelas políticas de estabilização, 

seguido de forte dependência de capitais internacionais devida aos déficits nas 

transações correntes, além de ser um dos países mais endividados do mundo.  

 

 

3.4 Considerações finais sobre o Plano Real 

 

O Plano Real procurou combater a inflação galopante por meio do choque 

monetário, da desindexação da economia e do estabelecimento da âncora cambial e 

de preços. De maneira geral, a estratégia atingiu suas metas iniciais da redução das 

taxas de inflação vividas pelo país na década de 1980 e início da década de 1990.  
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Segundo Bresser Pereira (1994), o plano adotou uma combinação flexível de 

âncora cambial, âncora dos preços públicos e âncora monetária, evitando planos 

rígidos como o da conversibilidade argentino, já discutido no Capítulo 1 deste 

trabalho. Além disso, utilizou o expediente de valorização do real em conjunto com 

juros altos e preços livres. 

É fato que o Plano Real conseguiu estabilizar a hiperinflação brasileira, 

contudo, ao preço de mantermos uma política cambial para controlar a inflação e 

uma política monetária enfaixada pela política cambial. Consequentemente, os 

déficits na balança comercial deveriam ser compensados pelo ingresso líquido de 

capitais na conta capital do balanço de pagamentos. A taxa de cambio foi mantida, 

em um primeiro momento, valorizada em relação ao dólar como forma de manter a 

estabilidade de preços e gerar uma convergência da inflação interna para a 

internacional. O Brasil se aproveitou da maré internacional favorável aos países em 

desenvolvimento. Conforme foi discutido neste capítulo, o Brasil acabou sendo 

influenciado pela política norte-americana do dólar “andando livremente” no período. 

Conforme pôde ser observado, os Estados Unidos tiveram uma hegemonia segura 

pós a queda da URSS e às dificuldades de seus rivais. 

No entanto, o Brasil entrou em um circulo vicioso, uma vez que precisava de 

superávits na conta de capital, para compensar os déficits da conta corrente e 

necessitava financiar os gastos da União, estados e municípios, fazendo assim 

emissão de títulos públicos. Os investidores, ao perceberem essa estratégia e a 

vulnerabilidade da economia brasileira, exigiam cada vez mais títulos com menor 

prazo e maior liquidez, forçando o governo a aumentar a taxa de juros e se endividar 

mais, completando o circulo. 

Os crescentes déficits em conta corrente pressionavam a âncora cambial 

cada vez mais, o que, somado às crises financeiras internacionais ocorridas no 

período, dificultavam ainda mais a frágil situação brasileira. A cada crise o governo 

ficava com menor grau de liberdade para sustentar a âncora cambial. Como 

consequência da política macroeconômica adotada no Real, o país passou a crescer 

a um ritmo insuficiente assim como a produção industrial nacional se estagnou. Esse 

desincentivo acabou virando um problema em 1998, quando a taxa de desemprego 

atingiu altos níveis e passou a ser uma das grandes preocupações do governo. 

Em 1999, o governo foi obrigado a abandonar a âncora cambial devido a 

inúmeros ataques especulativos à moeda brasileira. Com a redução drástica das 
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reservas internacionais, a manutenção da taxa de câmbio ficou impossibilitada. A 

perda drástica das reservas não foi uma surpresa, sendo que nos anos anteriores 

com suas devidas crises, sofríamos constantes ataques especulativos e redução da 

disposição dos investidores a investir em países em desenvolvimento. O abandono 

da âncora cambial deu-se pela vulnerabilidade imposta ao país com a liberação da 

economia e adoção de um programa de estabilização de combate à inflação atrelado 

aos fluxos internacionais de capital. 

Um dos aspectos merecedor de destaque neste capítulo foi a análise do 

padrão de estabilidade adotado pelo país assim como a insustentabilidade do 

programa de estabilização atrelado a uma âncora cambial. Esse tipo de ajuste 

trouxe vulnerabilidades aos países que o adotaram, deixando-os à mercê dos fluxos 

de capitais internacionais. 

Podemos fazer um paralelo entre o abandono da âncora cambial e a política 

da nação hegemônica em manter sua moeda forte. Ao manter sua moeda 

valorizada, a nação hegemônica gerou uma escassez de sua moeda no mercado 

internacional, fazendo que os investimentos migrassem dos ativos dos países 

emergentes para os ativos da nação hegemônica. Dessa forma, os países em 

desenvolvimento que necessitam da conta de capital para acertarem seus balanços, 

ficaram em uma situação delicada. Quando a restrição da liquidez em dólar se 

tornou insustentável, isto é, quando houve uma diminuição significativa da oferta de 

dólares no mercado internacional, gerou-se uma série de crises cambiais nos 

mercados emergentes, em especial no Brasil. 

A conjuntura da segunda metade da década de 1990, sobretudo a partir de 

1996, ilustra bem aquele mecanismo. Conforme foi discutido neste capítulo, quando 

Clinton assumiu a presidência dos Estados Unidos, a política da potência 

hegemônica em relação ao dólar foi alterada, isto é, o FED passou a valorizar a 

moeda norte-americana. Consequentemente, os países emergentes, inclusive o 

Brasil, sofreram com uma forte restrição de liquidez em moeda estrangeira, 

configurada na redução do fluxo de capital internacional para o país. No caso 

Brasileiro, em 1999 a situação se tornou insustentável, posto que a conjuntura de 

ampliação da demanda pelo dólar associado à redução das reservas internacionais 

forçou o governo brasileiro a abandonar a banda cambial e desvalorizar o real. A 

partir deste momento o país passou a adotar o regime de câmbio flutuante. 
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Portanto, procurou-se mostrar neste capítulo que a política macroeconomia 

brasileira, em geral, e a política cambial, em especial, estiveram diretamente 

relacionadas à política de oferta de liquidez em dólar por parte dos Estados Unidos. 

Conforme foi visto nos capítulos anteriores, a arquitetura do SMI é fortemente 

assimétrica. Dessa forma, poucos países tomam as principais decisões e diretrizes 

do rumo do sistema monetário, ao passo que o ajuste recai, majoritariamente, sobre 

os demais países, sobretudo àqueles cujas moedas são inconversíveis e pouco 

aceitas no mercado mundial. A conjuntura do Plano Real ilustrou bem este fato. 

Como se sabe, a estratégia brasileira de estabilização e implantação do real 

dependia, essencialmente, do sucesso da política cambial adotada, isto é, da 

manutenção de um câmbio fixo relativamente apreciado (âncora cambial). Para 

tanto, o país teve que acumular reservas internacionais em dólares. Como a 

conjuntura internacional era favorável, no sentido de os Estados Unidos estarem 

implantando uma política de ampliação da liquidez internacional e desvalorização do 

dólar, o Brasil não teve grandes dificuldades para ampliar o estoque de reservas 

internacionais e manter a paridade cambial.  

Contudo, a partir do momento em que os Estados Unidos tomaram a decisão 

de valorização o dólar e retirar liquidez da economia mundial, o Brasil passou a 

enfrentar dificuldades para atrair o capital financeiro, financiar a estratégia de 

estabilização e manter a política cambial. As crises cambiais e a necessidade da 

implantação das políticas internas de ajustes e contenção de gastos revelaram a 

forte assimetria do SMI. Portanto, pode-se concluir que, na década de 1990, o 

objetivo da política econômica doméstica esteve condicionado à diretriz de liquidez 

do SMI. Dessa forma, tem-se que, no SMI, a autonomia dos objetivos internos e os 

graus de liberdade da política econômica doméstica são reduzidos para os países 

da periferia do sistema, como o Brasil neste período. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Esta dissertação teve por objetivo analisar a relação entre o SMI e a política 

macroeconômica brasileira, em especial a política cambial, entre os anos de 1980 

até 2000. Procurou-se mostrar a forma pela qual os eventos econômico-financeiros 

internacionais no período afetaram a condução e os rumos da política cambial 

brasileira.  

No primeiro capítulo foi analisado o funcionamento e a dinâmica dos 

principais SMI dos séculos XIX e XX, quais sejam: o padrão-ouro (padrão ouro-libra), 

o regime de Bretton Woods (padrão dólar-ouro) e o padrão atual do dólar flexível. 

Analisou-se também, as principais diretrizes internacionais no âmbito do SMI no que 

se refere ao regime cambial adotado. Como o SMI possui forte grau de hierarquia, 

as medidas tomadas por parte da potência hegemônica se refletem e impactam 

fortemente os países periféricos. Evidenciamos ainda a importância da existência de 

um SMI para a promoção da estabilidade econômica e financeira internacional.  

O segundo capítulo mostrou as dificuldades enfrentadas pelo dólar durante a 

década de 1970 no que diz respeito à sua desvalorização e aceitação como moeda 

internacional.  A discussão do capítulo mostrou que os Estados Unidos solucionaram 

aquela dificuldade com o forte aumento nas taxas de juros e com a com uma política 

de valorização do dólar. Consequentemente, a recuperação da confiança na moeda 

americana veio associada ao aumento nas taxas de juros internacionais e a uma 

recessão que se tornou global. Dessa forma, esse capítulo procurou, também, 

discutir os reflexos que a nova diretriz do SMI de valorização do dólar teve sobre a 

política econômica brasileira na década de 1980, o que vai de encontro à 

preocupação central deste trabalho, em destacar as relações, diretas e indiretas, 

que o SMI exerce sobre a política econômica brasileira entre as décadas de 1980 e 

1990. De maneira geral, concluiu-se que as medidas do governo norte-americano 

foram demasiadamente custosas para o Brasil, na medida em que a política 

econômica brasileira teve que ser orientada, não mais para promoção do 

desenvolvimento econômico, mas sim para contenção da demanda agregada e 

geração de saldos positivos na balança comercial.  
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O terceiro capítulo, por fim, analisou o comportamento do dólar na década de 

1990. Este período foi caracterizado pela mudança na postura internacional dos 

países periféricos após a renegociação das dívidas externas. Destacou-se no 

período as bases e fundamentos do Plano Real, assim como a análise do 

desempenho do plano desde os anos após sua implementação até a crise cambial 

de 1999. Por fim, o trabalho procurou analisar os principais determinantes do 

desfecho da crise cambial daquele ano. 

Pode-se observar que o choque de Volcker, com a consequente contração do 

crédito internacional e elevação na taxa de juros, influenciou de maneira significativa 

a execução da política macroeconômica brasileira, de maneira tal que os seus 

principais gargalos tornaram-se evidentes.  Em última análise, o choque de Volcker 

mostrou a dependência da economia brasileira em relação ao financiamento do 

mercado internacional, isto é, a poupança externa. 

A dependência do Brasil ao capital externo se mostrou clara quando os 

sucessivos governos tiveram que alterar os rumos da política econômica para 

atender as novas demandas do capital internacional. Isto é, o Brasil teve que 

orientar a política econômica para geração de saldos positivos na balança comercial 

e não para objetivos internos como crescimento do emprego e da renda. De maneira 

geral, a escassez de liquidez internacional associada ao endividamento externo 

brasileiro obrigou o país a se transformar em exportador líquido de poupança. Dessa 

forma, observa-se que o SMI contemporâneo é fortemente assimétrico e hierárquico, 

no qual a potência hegemônica toma unilateralmente as decisões em relação à 

contração ou expansão da liquidez global, ao passo que os países periféricos 

precisam conduzir suas políticas internas em função das necessidades de 

financiamento externo.   

Até a década de 1970, sob a égide do acordo de Bretton Woods, a política 

cambial brasileira se constituía em peça fundamental na estratégia de 

desenvolvimento e industrialização do país. A intervenção do governo no mercado 

cambial era utilizada como instrumento para incentivar as exportações, selecionar as 

importações prioritárias e fomentar a indústria nacional. Em suma, a política cambial 

era parte integrante dos planos de desenvolvimento do governo. No entanto, devido 

a decisão americana unilateral de aumentar os juros, a política cambial brasileira 

teve que ser completamente alterada como forma de gerar crescentes superávits na 

balança comercial para possibilitar pagar o serviço da dívida. Neste sentido, 
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destaca-se que o país passou a adotar as políticas de minidesvalorizações e 

maxidesvalorizações no decorrer da década de 1980.  

Esse episódio de nossa história econômica durou uma década e, de certa 

forma, nos mostrou uma capacidade de ajustamento incrível, já que mesmo com 

uma crise internacional, o Brasil conseguiu superávits comerciais grandes.  

Talvez a maior lição que a década de 1980 trouxe para o Brasil se refere à 

necessidade de reduzir a vulnerabilidade externa assim como a dependência em 

relação ao capital externo. Isto porque uma posição de dependência como aquela 

implica na perda dos graus de liberdade na execução da política macroeconômica. A 

história mostrou que as mudanças dos SMIs implicavam na necessidade do país 

abrir-mão do ajuste cambial. Isto é, o país tornou-se incapaz de sustentar um regime 

cambial que fosse incompatível com a situação de liquidez no mercado mundial.  

Na década seguinte, a economia brasileira passou por um profundo programa 

de estabilização, ou seja, o Plano Real. Este se fez necessário como forma do país 

se readequar à nova realidade do SMI. O programa de estabilização adotado se 

estruturou nas seguintes bases: i) âncora monetária e ii) âncora cambial e de preços 

associada à abertura comercial e financeira. Pode-se observar que a política cambial 

foi de vital importância para estratégia de estabilização dos preços. Como a inflação 

interna era muito alta e a unidade monetária do país estava desacreditada, a 

principal função da âncora cambial disse respeito à promoção da convergência da 

inflação interna para a externa. Isto é procurou-se importar a inflação externa com a 

estratégia da âncora cambial.  

É importante destacar que a conjuntura internacional no período de 

implantação do Plano Real era favorável para os países emergentes. Isto porque, 

desde o final da década de 1980, os Estados Unidos estavam perseguindo uma 

política de desvalorização do dólar frente às principais moedas internacionais. Dessa 

forma, havia uma relativa abundância de liquidez em dólar no mundo e um fluxo 

regular de capitais em direção as economias em desenvolvimento, sobretudo em 

virtude dos programas de renegociação das dívidas soberanas. Nesse período fez-

se claro as necessidades de novos mercados para fluxo do capital financeiro. A 

estratégia macroeconômica do Plano Real dependia da manutenção da âncora 

cambial e essa, por sua vez, precisava da constante entrada de capital, via balança 

de capitais, para compensar os déficits incorridos nas balanças comercial e de 

rendas e serviços. Adicionalmente surgiram oportunidades no mercado brasileiro 
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para as privatizações de empresas estatais. As privatizações serviram para auxiliar a 

entrada de capitais no país, agora via investimento externo. 

Portanto, a manutenção de altas taxas de juros tinha o objetivo importante de 

servir como atração de capital externo, isto é, a política macroeconômica se 

estruturou no binômio juro alto e câmbio valorizado. 

Entretanto, os Estados Unidos decidiram mudar a orientação da política de 

desvalorização do dólar a partir de 1996 com a eleição do presidente Clinton. A 

partir deste momento, os juros americanos foram aumentados e houve uma 

valorização da moeda americana. Sendo assim, a estratégia brasileira de 

sustentação da âncora cambial por meio da atração de capitais externos sofreu um 

duro golpe. Sendo assim, o Brasil passou por sucessivos ataques especulativos e à 

perda significativa de reservas internacionais. Consequentemente, a equipe 

econômica do governo Fernando Henrique não teve outra alternativa senão a 

desvalorização do real e a suspensão da âncora cambial em janeiro de 1999. Esta 

data marca o início do regime de câmbio flutuante no Brasil.  

Conforme proposto nesse trabalho, fez-se uma análise da gestão do SMI pelo 

governo norte-americano, bem como dos impactos e repercussões sobre a política 

brasileira no período considerado. Grosso modo, pode-se constatar que as crises 

cambiais da década de 1980 e de 1990 foram causadas pela escassez de dólares 

no mercado internacional e pela excessiva vulnerabilidade do país aos fluxos de 

capitais voláteis. A política do dólar forte, isto é, a moeda valorizada nos períodos 

supracitados, deixou visível a dependência da nossa política cambial em relação aos 

movimentos internacionais de capital. Em ambas as décadas o país teve que 

reorientar a condução da política econômica. Na “década perdida” teve-se que rever 

toda uma proposta de investimento de longo prazo devido à nova diretriz do dólar 

forte. Já na crise brasileira de 1999 teve-se que abandonar o regime de câmbio 

adotado, bandas cambiais, predominante a partir do Plano Real. A estratégia de 

câmbio valorizado no Brasil se mostrou insustentável em janeiro de 1999 devido à 

forte restrição de liquidez em dólares. Com a intensificação da saída de capitais, a 

solução encontrada pela equipe econômica foi permitir a flutuação cambial, ponto 

fim estratégia inicial de estabilidade de preços do Plano Real.  

Pode-se concluir que é muito difícil um país da periferia do SMI adotar uma 

política cambial descolada do padrão definido pelo sistema. Entretanto, pode haver 

graus de liberdade na condução desse importante instrumento de política 
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econômica. Esses graus de liberdade estão condicionados à dependência externa 

da economia, de maneira tal que quanto menor a dependência de capitais externos, 

maior a liberdade para o país fazer política cambial.  
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