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Resumo 
A Dívida Externa brasileira, por condições sistêmicas do século XIX, foi construída com a 
obrigatoriedade de pagamento dos serviços em moeda estrangeira. Adquirir dívida nessas 
condições implica no chamado “Pecado-Original”, condição bastante desfavorável em que o 
país não domina o valor da taxa de câmbio, a emissão de moedas e a taxa de juros. Esta 
condição perpetua-se no século XX e resulta na crise da dívida na década de 1980.  
 
Palavras-Chave: Dívida Externa; Padrão-Ouro; Pecado Original; Padrão de Rolagem; 
Economia Brasileira.    
 
 
 
Abstract 
The Brazilian External Debt, due to systemic conditions of the nineteenth century, was built 
with the obligation to pay for services in foreign currency. Acquiring debt in these conditions 
implies the so-called "Original Sin", a rather unfavorable condition in which the country does 
not dominate the value of the exchange rate, the issue of currencies and the interest rate. This 
condition is perpetuated in the twentieth century and results in the debt crisis in the 1980s. 
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1 Mestre em História Econômica – FFLCH USP. IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de 
Geografia. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A pecaminosa construção da Dívida Externa Brasileira 

 

2 

O presente artigo é derivado de uma Dissertação de Mestrado defendida em 

junho de 2015 na FFLCH USP - Departamento de História Econômica, sob a orientação 

do Prof. Dr. Alexandre Macchione Saes.  

O objetivo deste é discutir a formação da Dívida Externa brasileira a partir do  

conceito do “Pecado Original”, conforme descrito por por Eichengrenn e Hausmann 

(1999) tendo em vista a percepção sistêmica de Economia Mundo estruturada em 

relações Centro-Periferia. 

Segundo os autores, o “Pecado Original” é uma condição verificada quando um 

país é incapaz de adquirir empréstimos estrangeiros em sua moeda local. Ao obter 

empréstimos com pagamento em moeda estrangeira, esse país estará exposto a uma 

condição de desequilíbrio cambial na sua balança de pagamentos.   

Propomos que esta cláusula remonta às condições da economia internacional 

nas primeiras décadas do século XIX. Naquela ocasião, incentivava-se o lastro das 

moedas como forma de mitigar o risco dos credores e facilitar o pagamento por parte 

das nações devedoras. O contexto da época diz muito sobre o formato que nossa dívida 

viria a assumir. Surpreende, porém, que uma condição específica do século XIX tenha 

resultado numa norma que se perpetuou com notável estabilidade no século XX, até 

resultar na crise da dívida da década de 1980. 

Para efeito de simplificação, consideramos aqui como Dívida Externa o 

conceito adotado pelo BACEN2, ou seja, aquela dívida de longo prazo contraída em 

moeda estrangeira, independente da nacionalidade do credor.   

Rever as condições que levaram a essa construção “impregnada de pecado” da 

dívida externa brasileira nos leva, a princípio, a uma breve análise da condição 

assumida ao longo da História pelo Brasil na Economia Mundo. 

 

 

                                                           
2 O Banco Central do Brasil classifica a Dívida Pública sob vários prismas, sendo os principais: i) quanto 
à forma utilizada para o endividamento, e ii) quanto à origem da moeda a qual ocorrem os fluxos de 
recebimento e pagamento da dívida.   
i) Quanto à forma, a dívida pode ser contraída via emissão de títulos públicos (chamada dívida 

mobiliária) ou através de contratos negociados diretamente com os fornecedores de empréstimo 
(dívida contratual). 

ii) Quanto à origem, “a dívida pode ser classificada em interna ou externa (...). Em países com histórico 
de crises em seu balanço de pagamentos, o critério que melhor capturaria os riscos associados à dívida 
é o referente à moeda utilizada para negociação do título. Nesse caso, seria classificada como dívida 
interna aquela denominada na moeda corrente do país e como dívida externa aquela denominada em 
outras moedas que não a moeda corrente”. SILVA e MEDEIROS, “Conceitos e estatísticas da Dívida 
Pública”, 2009, p. 104.  
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Centro, Periferia e Economia Mundo 

 

Compreender a posição do Brasil no mundo implica em retornar ao conceito de 

Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Mais do que condições subsequentes, Furtado 

propõe que desenvolvimento e subdesenvolvimento são, acima de tudo, situações 

opostas, mas com elevado grau de causalidade.  

(...) o subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária do 
processo de formação das economias capitalistas modernas. É em si, 
um processo particular, resultante da penetração de empresas 
capitalistas modernas em estruturas arcaicas. O fenômeno do 
subdesenvolvimento apresenta-se sob formas várias e em diferentes 
estádios. O caso mais simples é o da coexistência de empresas 
estrangeiras, produtoras de uma mercadora de exportação, com uma 
larga faixa de economia de subsistência, coexistência esta que pode 
perdurar, em equilíbrio estático, por longos períodos (Furtado, 1965, 
p. 84). 
 

Dentro do sistema capitalista, haveria assim, obrigatoriamente, desigualdades 

espaciais criadas pela própria evolução do sistema. Nesta percepção, a existência de 

países/locais, subdesenvolvidos seria de responsabilidade dos países centrais, 

desenvolvidos. Para Furtado, só há subdesenvolvimento por que empresas capitalistas, 

originárias de países/locais desenvolvidos, penetrariam em países/locais onde 

predominam estruturas arcaicas.  

Os países subdesenvolvidos seriam, como consequência deste processo de 

incorporação, grandemente diferenciados entre si. Podemos dizer que há diferentes 

graus de subdesenvolvimento. Estendendo um pouco o conceito, podemos dizer que há 

diferentes níveis de países periféricos.  

O conceito de Centro e Periferia nos remete à obra de Braudel (1987). Segundo 

seu pensamento, o Capitalismo como sistema estaria em constante evolução e 

transformação. Sua expansão a nível planetário (ainda que numa grande porção deste, 

sem representar a totalidade), configuraria a chamada Economia Mundo. Nesta, o 

sistema espraia-se a partir do seu centro e de forma desigual ao longo do espaço. As 

relações que são verificadas no centro, o tempo verificado do centro do sistema, são 

impostos e sobrepostos na imensa periferia, dividida em círculos concêntricos.  

O Brasil posiciona-se como nação periférica no sistema internacional. Ao 

longo de sua História, ocorreram mudanças no grau do subdesenvolvimento ou no nível 

de sua condição periférica, sem, no entanto, jamais chegar à condição central na 

Economia Mundo. Como nação periférica, não apresenta uma evolução histórica linear. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A pecaminosa construção da Dívida Externa Brasileira 

 

4 

A periferia do sistema está sempre sofrendo a influência externa direta das ações 

originadas nas economias centrais. A imposição das normas e padrões estruturados no 

Centro, onde se vivencia uma evolução linear dos acontecimentos históricos, aos países 

da periferia leva a um solapamento das etapas (Braudel, 1987), com fases ainda 

incompletas sendo substituídas (solapadas) por novas normas erigidas em outros 

lugares.  

A relação Centro – Periferia é dicotômica. Com o sistema espraiando-se por 

novos rincões do mundo à medida que os benefícios ficam restritos ao centro. No caso 

brasileiro, país que se torna independente na primeira metade do século XIX, temos um 

exemplo de país periférico que, no momento de seu nascimento precisava se adequar ao 

padrão internacional vigente, algo que só ocorreria com a captação de recursos 

financeiros no exterior. Essa captação, porém, esbarrava na condição de nova nação 

independente, com poucos recursos próprios a oferecer como garantia aos futuros 

credores.  

O estudo da estruturação das dívidas externas das economias periféricas, sendo 

o exemplo brasileiro paradigmático, nos demonstra como as relações são assimétricas 

na Economia Mundo. 

Obter empréstimos sendo uma nação recém-nascida e com poucos recursos não 

era uma tarefa das mais simples. Faltava ao credor garantias de que seu capital 

retornaria acrescido de juros ao final do prazo. Assim, como forma de oferecer garantias 

aos fornecedores de crédito, o fornecimento de empréstimos comumente era 

acompanhado por uma cartilha com normas impostas pelas instituições credoras. Essas 

normas, não raro interferiam diretamente na política econômica da nação periférica e, 

muitas vezes, comprometiam o crescimento econômico dessa.  

Uma nação periférica para poder receber empréstimos estrangeiros devia 

preencher uma série de obrigações que tornasse sua economia menos arriscada aos 

olhos das nações centrais.  

No caso brasileiro, em especial, dentre as recomendações que se mantiveram 

intactas ao longo do tempo, temos a necessidade de corte de gastos públicos, redução do 

custo do Estado e superávit nas contas públicas (claro interesse em garantir o 

pagamento das obrigações internacionais, pouco importando a “saúde” da economia 

interna). Outras recomendações sofreram forte transformação ou simplesmente 

deixaram de existir. Assim, a exigência de uma moeda corrente no Brasil atrelada ao 
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Padrão-Ouro, cláusula que perdurou até as recomendações na década de 19303, ou a 

exigência de um banco central independente4 deixaram de pertencer ao grupo das 

recomendações com o tempo, sem, no entanto, alterar o perfil geral destas. 

Por sua vez, uma cláusula manteve-se notavelmente perene: durante todo o 

século XIX, o Brasil (a exemplo de outros países) somente poderia obter empréstimos 

internacionais com a obrigação de pagamento em moeda estrangeira (Bouças, 1950, p. 

58), contraindo, assim, dívida externa. Mesmo no século XX, até a década de 1980, a 

única forma de acessar o capital internacional para financiar sua atividade econômica 

era através da obrigatoriedade do pagamento em uma moeda a qual não se controlava o 

valor (a taxa de câmbio), a emissão ou a taxa de juros, um risco muito alto para países 

muitas vezes carente de recursos.  

 

 

A origem do “Pecado Original” 

 

A prática de fornecer empréstimos em moeda estrangeira sofreu forte impulso 

no mundo a partir do início do século XIX, quando do momento de consolidação da 

Inglaterra como potência industrial da economia mundial.  

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

intensificado o comércio internacional, incentivado maior fluxo de capitais entre as 

nações e modificado as relações de produção como nada antes na História.   

Se para Arrighi (1996), o avanço inglês no início do século XIX significava um 

novo ciclo de acumulação na economia mundial, maior que o ciclo Holandês que se 

encerrava, para Hobsbawm, a Revolução Industrial era “a formação de uma única 

economia mundial liberal e a penetração e conquista finais do mundo subdesenvolvido e 

não-capitalista pelo capitalista” (Hobsbawm, 1969, p. 294).  

Transformações decorrentes deste triunfo capitalista espalhavam-se pelo 

mundo. A indústria em pouco tempo adentraria outras nações, marcando a superação da 

economia mercantil. Na América Latina, uma onda liberal varreu os antigos impérios 

coloniais da Espanha e Portugal.  

                                                           
3  Mais especificamente, esta cláusula é uma das principais na recomendação de Otto Niemeyer, em sua 

missão como Money Doctor ao Brasil em 1931. Para mais informação, ver item IV em ABREU e 
LOUREIRO, Palatable Foreign Control, 2011. 

4 Cláusula comumente exigida até os anos 1950. Para mais informações, ver HELLEINER, “The 
Southern side of ‘Embedded liberalism”, 2003. 
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Na década de 1820, porém, um fato chama a atenção. A Espanha adquire um 

empréstimo junto a casa Rothschild em 1821, com serviço em sua moeda local. Os 

possuidores dos títulos, porém, encontraram dificuldades em negociá-los no mercado 

secundário de Londres. A moeda espanhola não era bem aceita no mercado londrino. 

Sem essa negociação no mercado secundário, não se mitigava o risco dos credores. A 

solução encontrada foi renegociar a dívida e exigir o pagamento do serviço desta em 

Libras Esterlinas, uma moeda que a Espanha não emitia nem controlava a taxa de 

Câmbio. Nascia ali a prática do “Pecado Original”. 

Recém criados, os novos países da América Latina também precisavam de 

capital para pagar pelo processo de independência. Acompanhando as transformações 

da economia mundial, o capital atravessa o Oceano e aporta nas economias recém 

independentes da América, tendo como origem a Inglaterra. Segundo Saes, “O primeiro 

grande fluxo de capital inglês para a região foi realizado durante a década de 1820 como 

forma de pagamento das independências” (Saes, 2008, p. 18). 

Junto com a autonomia nacional, nasce na América Latina a dívida externa, 

num contexto que fez os novos países caírem nas garras do “Pecado Original” A título 

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

ao Brasil ao longo do século XIX. 

 

Tabela 1 - Empréstimos para o Brasil no Século XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe ressaltar que praticamente todos os empréstimos obtidos no exterior 

foram em moeda estrangeira (houve um único empréstimo em moeda local, em 1875, 
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momento em que o Brasil estava com a moeda pareada com a Libra Esterlina (o “Gold 

Milréis”), lastreada em ouro, o que na realidade significava o pagamento em uma 

moeda estrangeira, artificialmente nacionalizada). A prática, de modo geral, implicava 

num risco estrutural.  

Borrowing abroad also implied borrowing in foreign currencies. 
Today, many emerging countries find it impossible to borrow abroad 
in their own currency (…). Something similar existed one century 
ago. According to John Francis (1859), exchange rate guarantees in 
international bond issues were innovation that had been pioneered by 
the London Rothschilds. The guarantees were widely of the 1820s 
(Fodor 2000). As foreign investment soared, this practice became 
widespread. Prior to the advent of the gold standard, countries were 
alternatively tied to gold, silver, or bimetallic currencies depending on 
the market they were tapping. With the spread of the gold standard on 
Western Europe, gold clauses generalized (Bordo; Flandreau, 2003, p. 
436).  
 

Se para o tomador de empréstimo, o pagamento da dívida em moeda 

estrangeira era um risco demasiado alto, há que se ressaltar que também para o 

fornecedor do empréstimo essa prática implicava em risco. Como o tomador do 

empréstimo não dispunha da moeda estrangeira a qual o pagamento deveria ser feito, 

nem controlava a taxa de câmbio ou de juros, o risco de default era substancialmente 

maior que num caso hipotético de pagamento realizado na sua moeda corrente.  

Como já adiantamos, empréstimos em moeda estrangeira foram norma no 

século XIX, condição precípua para o fornecimento de crédito, perpetuado no século 

XX. Diante dos riscos, porém, presentes tanto ao tomador de empréstimo quanto ao 

emprestador, cabe perguntar do porquê da preferência pelo “Pecado Original” como 

condição para o fornecimento de crédito internacional.  

A resposta implica em entender a condição internacional em que a cláusula 

teve início. Tanto no caso da Espanha, como no caso dos países da América Latina, o 

fornecimento de empréstimos já na década de 1820 com serviço em Libras Esterlinas 

pode ser entendido como uma questão de problemas de credibilidade. 

Por “credibilidade”, podemos compreender as instituições formalmente aceitas 

como saudáveis, o que garantiria ao país devedor um status internacional de bom 

pagador.   

Definimos esta explicação como a “explicação institucional” para o problema 

do “Pecado Original”. Autores como Rogoff e Reinhart defendem essa percepção. 

Segundo estes, “a disposição de pagar, não a capacidade de pagar, é o principal 

determinante dos calotes soberanos” (Rogoff; Reinhart, 2010, p. 54). Nessa explicação, 
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as instituições do país (legislação que garanta o direito à propriedade, liberdade para o 

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

estrangeira ou local (Rogoff; Reinhart, 2010, p. 58). 

Eichengreen e Hausmann (1999) vão além desta visão. Para estes autores, a 

simples questão da credibilidade não explicaria a preferência pelo “Pecado Original”: 

To some, why emerging markets cannot borrow abroad in their own 
currencies is self-evident. Foreign investors are reluctant to hold 
claims on countries with poor policies and weak market-supporting 
institutions: one should not expect foreigners to do things that even 
residents are unwilling to do (…). There may be something to this 
view. But there are reasons to think that the problem is more complex 
than this explanation would suggest. The weakness of institutions of 
contract enforcement and the instability of macroeconomic and 
financial policies may help to explain why some countries cannot 
borrow at all, but this is not the same as explaining why some 
countries that can in fact borrow nonetheless find it so hard to borrow 
in their own currencies (Eichengreen; Hausmann, 1999, p. 5).  
 
 

Em outras palavras, os autores perguntam por que empréstimos com a 

obrigatoriedade de serviço em moeda estrangeira eram verificados com relativa 

frequência em países que dispunham de boas instituições, enquanto alguns empréstimos 

em moeda local eram oferecidos a países sem essas instituições de segurança.   

Para demonstrar isso, Flandreau e Sussman (2005), debruçam-se sobre os 

mercados primários (IPOs5) e os secundários das dívidas no século XIX, conforme 

Tabela 2 abaixo, referente aos empréstimos ingleses no ano de 1883.  

Naquele século, quase todas as ofertas primárias (IPOs) de dívidas originadas 

vinham da Inglaterra ou França, e eram emitidas em Libras ou Francos (Flandreau; 

Sussman, 2005, p. 155). Verificam, porém que alguns países, conseguiam empréstimos 

em suas moedas locais. O fato destes países serem, notadamente, a Espanha e a Rússia, 

explica, para os autores muito sobre a natureza dos IPOs do período. 

Para os autores: 

 

Our hypothesis is that currency liquidity is the underlying cause of our 
findings. Owing largely to trade finance, some currencies emerged as 
vehicle currencies commanding international liquidity. As a corollary, 
states that had internationally accepted currencies could also circulate 
their debt instruments in secondary markets; having a liquid money 
market enabled them to issue the dept in their country in the first place 
(Flandreau; Sussman, 2005, p. 155). 

                                                           
5 IPO: do inglês (Initial Public Offering) – Oferta inicial de bens mobiliários, a ser comercializado no 

mercado primário.  
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Tabela 2 - Empréstimos concedidos – Inglaterra, 1883: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se na Tabela 2 que alguns países conseguiam empréstimos em sua 

moeda local. Caso de Itália, Espanha, Rússia, Holanda, Estados Unidos, França e 

Alemanha. 

Recordando a Teoria Institucional vista acima, o determinante para o país obter 

empréstimos em sua moeda local é o conjunto de instituições como legislação, direito à 

propriedade e livre fluxo de capitais.  

Porém, segundo Flandreau, alguns dos poucos privilegiados a adquirir 

empréstimos em moeda local não dispunham destas boas instituições pregadas na 

hipótese institucional, caso de Espanha, Rússia e Itália, ao passo que alguns países 

detentores dessas boas instituições, como os escandinavos, eram obrigados a contrair 

dívidas em moeda estrangeira. Em contraparte, todos os países a obter empréstimo em 

moeda local possuíam em 1883 atributos como um mercado secundário desenvolvido. 
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Em outro texto, Michel D. Bordo e Marc Flandreau e (2003), afirmam que o 

fornecimento de empréstimos com serviço permitido em moeda local do país devedor 

só poderia existir se esses países oferecessem uma proteção cambial aos credores, e essa 

proteção só seria possível em países com um mercado financeiro secundário bem 

estruturado, capaz de negociar os títulos em moeda local e mitigar os riscos dos 

credores internacionais.  

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

América Latina. Sem este mercado secundário, os empréstimos em moeda estrangeira 

eram preferidos. Agravava a situação a ausência de instrumentos desenvolvidos de 

proteção cambial (tal como os instrumentos de hedge cambial da atualidade, só 

desenvolvidos no pós Segunda Guerra Munidal) no sistema financeiro internacional do 

início do século XIX.  

Na ausência de um mercado secundário nos países tomadores de empréstimos, 

o sistema internacional dava uma resposta paliativa. Caberia às nações endividadas 

parear suas moedas em Libras Esterlinas (lastreadas em ouro), de modo a oferecer 

segurança aos credores: “While local issues could be easily inflated away, foreign issues 

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

governments to be on their guard” (Bordo; Flandreau, 2003, p. 437). 

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

frágeis governo das novas economias ou de companhias financeiras em caso de 

empréstimos em moeda local. Também não poderiam contar com sistemas de proteção 

via mercado, inexistentes no momento. Assim, uma alternativa, consolidada conforme o 

século XIX avançava, foi a de induzir as nações periféricas a aderir ao Padrão-Ouro, 

“Sistema Internacional de taxas de câmbio fixas” (Eichengreen, 2000, p. 30), que 

perdurou entre 1870 e a década de 1920. 

Empréstimos em moeda com paridade (lastro) seriam mais seguros aos 

credores. Nesse sentido, o sistema financeiro internacional (Padrão-Ouro) ofereceria 

toda a proteção cambial necessária ao credor, ainda que com elevado risco de default do 

tomador de empréstimo - risco este mitigável mediante altas taxas de juros, missões 

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

economias tomadoras de empréstimos6. 

                                                           
6  Referência às missões de Money Doctors no início do século XX. Para mais informações, ver item I em 

ABREU e LOUREIRO, Palatable Foreign Control, 2011. 
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Assim, retomando nossa linha de estudo, diante da resposta elaborada por estes 

autores, uma nova peça do quebra-cabeça surge. O Padrão-Ouro estaria na raiz dos 

empréstimos em moeda estrangeira e seria fundamental para fomentar a crença na 

segurança ao emprestador quanto ao título de dívida emitido.  

 

 

O “Pecado Original” na Dívida Externa Brasileira - O Padrão-Ouro como 
contexto original 

 

O século XIX inicia-se com o mundo dividido em dois sistemas monetários. O 

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

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

A coexistência dos dois sistemas resultava num tênue equilíbrio cambial 

internacional. Na França bimetálica, a proporção entre ouro e prata (proposto por 

Napoleão) em 1803 era de 15,5 onças de prata para 1 onça de ouro. Tal proporção 

mostrou-se bastante longeva, segundo Eichengreen, porque era próxima ao preço do 

mercado.  

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

nações européias até meados do século XIX: 

O predomínio industrial britânico lhe garantia posição privilegiada no 
comércio internacional, em relação tanto aos países mais adiantados 
como aos países cuja economia era essencialmente primária (mineira, 
agrícola e pecuária). Os mais adiantados, em vias de industrialização, 
dependiam do fornecimento de máquinas e equipamentos para a 
instalação de suas fábricas. Os menos desenvolvidos tinham na Grã-
Bretanha um importante mercado para o escoamento de sua produção 
primária, além de importarem daquele país os manufaturados de que 
necessitavam. A grande expansão do comércio mundial a partir de 
1840 – associada à chamada “era das ferrovias” - colocou a Grã-
Bretanha no centro do mercado internacional, fruto de sua posição de 
quase monopolista na produção industrial mundial (Saes; Saes, 2013, 
p. 274).  
 

 

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

bimetálico. A descoberta de grandes reservas de prata em Nevada na década de 1850 

inundam o mercado com este metal. Como consequência, o valor de equilíbrio da prata 

ante o ouro cai muito. Mais importante que este fator, segundo Eichengreen, no entanto, 

teria sido a disseminação da Revolução Industrial para outros países como EUA e 

Alemanha. Até a década de 1870, a Prússia era dotada de um padrão prata, mas 
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detentora de dívidas em moeda estrangeira (ouro). Com a vitória na Guerra Franca 

Prussiana e a instalação do império alemão, a Alemanha em 1871 opta por adotar o ouro 

como moeda para unificar o sistema e baratear o pagamento da dívida com a Inglaterra. 

A indenização paga pela França à Alemanha possibilitou esta transição, capitalizando o 

país para comprar ouro e vender sua prata. Nascia o Marco Alemão (moeda), com 

moedas representativas e lastro em ouro, assim como a Libra na Inglaterra.  

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

continental, adotar o ouro como padrão foi crucial, segundo Eichengreen, para pender a 

balança do tênue equilíbrio internacional em favor do Padrão-Ouro. O que ocorreria a 

partir daí, são consequências das externalidades de rede (Eichengreen, 2000, p. 41). 

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

grande potência industrial nascente, não tardaria por adotar o ouro como padrão: em 

1873 legalmente e na prática em 1879 (Eichengreen, 2000, p. 43).  

Seria mais exato dizer que o Padrão-Ouro, como base das operações 
monetárias internacionais, surgiu após 1870. Somente então os países 
estabeleceram o ouro como a base para seus meios de pagamento. Foi 
quando estabeleceu-se firmemente câmbio fixo baseado no Padrão-
Ouro (Eichengreen, 2000, p. 32).  
 
 

Sobre o Padrão-Ouro, cabe ressaltar que não houve um acordo internacional a 

formalizar sua operação. Sua adoção como padrão financeiro internacional resultou de 

um acúmulo de resoluções (Eichengreen, 2000, p. 29).  

O funcionamento do Padrão-Ouro, obedecia o modelo proposto por David 

Hume em 1752. Segundo este modelo, “o nível geral de preços do país deveria ser 

proporcional ao volume de seus meios de pagamento” (Meneghetti, 2006, p. 14), 

totalmente composto por moedas de ouro ou lastreadas em ouro (representativas).  

Em caso de superávit comercial, o país superavitário verificaria um aumento 

nos estoques de ouro, assim como no volume de moeda circulante, o que resultaria 

numa inflação de preços internos. Com os preços dos produtos mais elevados, estes  

seriam menos atraentes ao consumidor interno que os produtos estrangeiros, mais 

baratos (para um modelo de economia aberta). O resultado seria o aumento da 

importação, reduzindo o meio circulante, baixando o volume de ouro do país e 

reduzindo os preços locais, atingindo um equilíbrio nos anos seguintes (Meneghetti, 

2006, p. 14).  
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O modelo teórico parecia perfeito no papel. Na prática, porém, os países 

apresentavam um descasamento entre as reservas e o meio circulante. O próprio David 

Hume assumia que seu modelo precisava admitir condições simplificadoras para 

mostrar-se consistente; no mundo, somente haveria moedas de ouro em circulação e o 

papel dos bancos seria desprezível (Meneghetti, 2006, p. 14). Condições estas que 

nunca ocorreram na prática. 

Outros autores, posteriormente, confirmaram esta percepção. Sobre este 

aspecto, Saes e Saes comentam: 

 

Robert Triffin, a partir de alguma evidência empírica, colocou em 
questão o funcionamento das regras do padrão-ouro. Observou, por 
exemplo, que os níveis de preços dos diferentes países tiveram 
movimentos paralelos (subiram ou desceram ao mesmo tempo) e não 
divergentes como sugerido pela doutrina do padrão-ouro (ou seja, 
dado um déficit da Inglaterra com Portugal, os preços ingleses 
declinariam e os portugueses se elevariam). Do mesmo modo, 
observou que as exportações dos diferentes países cresciam ou 
declinavam paralelamente (…). Ou seja, na realidade, os 
desequilíbrios externos deveriam estar sendo superados por 
mecanismos diferentes daqueles previstos na teoria do padrão-ouro 
(Saes; Saes, 2013, p. 282-283).  
 
 

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

Ouro jamais funcionou. O equilíbrio nas contas internacionais ocorria por motivos 

outros, como os fluxos internacionais de capitais (motivados por taxas de juros) e pela 

ação dos bancos centrais (com as taxas de redesconto).  

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

consenso era que o padrão era uma base eficaz para as moedas nacionais e para o 

sistema monetário internacional.   

Nos países periféricos, porém, ainda que levados a adotar a paridade com a 

Libra Esterlina lastreada em ouro, o modelo nunca foi unânime. No Brasil do século 

XIX, por exemplo, assim como em outras nações periferias, o Padrão-Ouro não se 

sustentava por longos períodos: 

O padrão-ouro, contudo, era um sistema perverso para economias 
primário-exportadoras, que não dispunham de reservas suficientes 
para sustentar a tendência aos déficits nas suas balanças de 
pagamento. Logo, presa às oscilações do mercado internacional, a 
economia brasileira dificilmente conseguia alimentar longos períodos 
de estabilidade financeira (Saes, 2008, p. 124).  
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Apesar das dificuldades verificadas na periferia em se manter a paridade, a 

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

dívidas em Libras era reforçado pelo sucesso experimentado pelos exemplos dos 

Estados Unidos e da Alemanha. Ambas eram nações com dívidas em Libras (lastreada 

em ouro) e moedas correntes diversas (prata na Alemanha e moeda não conversível nos 

EUA). Para reduzir os custos com a dívida, ambas as nações adotaram o Padrão-Ouro, o 

que resultou em menores esforços para o pagamento e menores riscos aos credores.  

O paradigma dos Estados Unidos e da Alemanha está na raiz das 

recomendações para a adoção do Padrão-Ouro na periferia do sistema. A crença de que 

o sistema era bom ocultava a percepção dos sucessivos fracassos para se manter a 

paridade das moedas em países com termos de trocas desfavoráveis, como o verificado 

sobremaneira nas jovens nações da América Latina e Ásia.   

 

 

A construção da Dívida Externa Brasileira durante o Padrão-Ouro  

 

Segundo Meneghetti (2006), Portugal adotou no Brasil colônia um padrão 

bimetálico, com moedas de ouro e prata, além de cobre para valores menores, herança 

do modelo português em voga desde o século XV. Estas moedas eram cunhadas em 

Portugal. Somente em 1694, segundo Inglês de Souza, foi aberta a primeira oficina para 

cunhagem de moedas na colônia. 

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

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

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

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

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

conversível em metais.  

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

mostraram-se muito elevados, logo foram emitidas mais moedas do que a quantidade de 

lastro disponível. Em 1821, ante um cenário de crise, a conversibilidade foi suspensa 

(Meneghetti, 2006, p. 11). No momento da independência, a escassez de moeda era tal 

que a única saída era a cunhagem de moedas de cobre para compor todo o meio 

circulante. Moedas de cobre dominam a circulação nacional até 1835.   
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Ao se tornar independente, por conta da Convenção Secreta Adicional ao 

Tratado de 29 de agosto de 1825, o Brasil assume uma dívida em Libras contraída por 

Portugal em 1823 (Silva, 2009, p. 41). Ante uma fraca base monetária, sem moedas para 

alavancar a economia interna, o Brasil ainda recorre, em 1824, a outro empréstimo junto 

a casas Inglesas, também em Libras – a única opção disponível.  

Em 1829, ante a ausência de divisas e o agravamento da crise, foi liquidado o 

primeiro Banco do Brasil. Em 1833, tenta-se criar um novo Banco do Brasil. Como não 

havia metal para cunhar as moedas, nossas divisas eram somente representativas, 

precisando de um lastro para ter valor. O novo Banco do Brasil garantiria a conversão 

total das moedas emitidas em ouro ou prata. O valor fixado do ouro, porém, era muito 

elevado. O resultado? Este segundo Banco do Brasil fracassou terrivelmente, antes 

mesmo de ser constituído.  

Em 1835, recolheu-se as moedas de cobre e, finalmente em 1846, o Brasil 

adotou uma nova paridade com o ouro, agora num valor menor que o de 1833.  

A proposta original para reforma do padrão monetário foi reformulada 
pela lei de 11 de setembro de 1846. Estipulou-se que o governo 
começaria a aceitar nas repartições públicas moedas de ouro de 22 
quilates à taxa de uma oitava por 4 mil réis. O governo foi também 
autorizado a reduzir o estoque de moeda na proporção necessária a 
fim de obter a paridade fixada pelo ato legislativo (Peláez; Suzigan, 
1981, p. 67). 

 

A esta época, o Brasil já era grande devedor internacional. Havíamos herdado 

dívida de Portugal e tomado sucessivos empréstimos junto à Inglaterra para garantir o 

funcionamento da economia. Mesmo assim, o Brasil honrava seus pagamentos. A 

Tabela 3 abaixo, traz os serviços da dívida brasileira durante o período imperial. 

Nossa dívida era devida em Libras, o que significava dizer que era devida em 

ouro. Segundo o pensamento da época, condizente com a potência Inglesa, moedas com 

lastro não sofreriam flutuações internacionais e reduziriam o ônus dos serviços das 

dívidas.  A crença de que uma moeda local em ouro simplificaria o pagamento e 

reduziria o risco para os emprestadores, nos pressionava a adotar o Padrão-Ouro em 

caráter oficial. 

Assim, o Brasil, tal qual Portugal, refletindo a enorme influência da Inglaterra, 

é um dos primeiros países a adotar o Padrão-Ouro, que entra em vigor oficialmente em 

primeiro de janeiro de 1847 (Peláez; Suzigan, 1981, p. 68). Também naquela ocasião, os 
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empréstimos foram necessários. O lastro para garantir a conversibilidade da moeda foi 

adquirido via empréstimo estrangeiro: novamente em Libras Esterlinas. 

 

Tabela 3 - Serviços da dívida externa do Brasil Império 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que precoce, a adesão do Brasil ao Padrão-Ouro, jamais foi bem 

sucedida. Nossa economia, periférica, estava inserida na economia internacional como 

agrária exportadora. Produzíamos café e importávamos bens industrializados. Os termos 

de troca não eram favoráveis em economias como estas. Não dispúnhamos de reservas 

para garantir o lastro da moeda. O país precisava de empréstimos constantes para 

manter o lastro em ouro, tudo com o objetivo principal de conseguir novos empréstimos 

para financiar o desenvolvimento. Na periferia, evidenciavam-se as limitações do 

sistema.  

As experiências do centro e da periferia seriam, portanto, 
marcadamente assimétricas no padrão-ouro: as flutuações que sofria a 
capacidade para importar de um país periférico tornavam inviável sua 
adesão à conversibilidade, em função de sua excessiva dependência da 
exportação de produtos primários e da instabilidade dos fluxos de 
capital importados (Bastos, 2009, p. 149). 
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Em 1877, o lastro teve de ser abandonado na prática, embora legalmente, os 

valores fixados em 1846 ainda eram oficiais. Ao todo, o Brasil, entre 1824 e 1888, 

adquiriu 15 empréstimos junto a credores ingleses conforme a Tabela 4 abaixo. 

Os fornecedores de empréstimos eram, de um modo geral, privados. Na 

ocasião, o principal credor era a casa Rothschild & Sons. Estes empréstimos eram 

convertidos em títulos da dívida e negociados no mercado secundário de Londres. 

Não havia moedas em circulação em número representativo no Brasil. Apesar 

disto, conforme mostra a Tabela 1 acima, todas nossas dívidas deveriam ser pagas em 

Libras / Ouro. “Empréstimos em outras moedas só viriam a se tornar mais comuns na 

época da República, começando por empréstimos em francos franceses em 1905 e 

ganhando força com outros em Dólares norte-americanos a partir da década de 1930” 

(Silva, 2009, p. 43). 

 

Tabela 4 - Empréstimos contraídos junto a fornecedores ingleses – Brasil Império 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato é que, durante o Império, o Brasil era deficitário “Do exposto, resulta 

que, no Império, o regime financeiro normal, por circunstâncias diferentes, foi o déficit”  

(Bouças, 1950, p. 42). Nestas condições, pagar as dívidas consistia em verdadeiras 

sangrias à economia nacional. Tomávamos empréstimos novos para pagar os 

empréstimos antigos: 
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Adotávamos esta política financeira: novos empréstimos para 
pagamento do serviço de juros e amortização dos antigos. O princípio 
era este: para pagar velhas dívidas, contraindo novas e maiores; pagar 
aos nossos credores à custa deles próprios (Bouças, 1950, p. 42).  
 
 

A prática não era um caso isolado. A estratégia de “rolagem da dívida”, como é 

chamada, estendeu-se por quase todo o século XX. Interessante que, em cenários de 

câmbio fixo, esta estratégia parece ser menos nociva, pois se sabe quanto será pago no 

momento da tomada do empréstimo. Em cenários de câmbio flutuante, o risco do 

“Pecado Original” se acentua. 

O fim do Padrão-Ouro na década de 1920 não significou a superação do 

paradigma, tamanha sua cristalização no cenário internacional. Já em 1944, na 

conferência de Bretton Woods, estipulou-se a retomada do regime de câmbio fixo. Este 

novo regime, chamado agora Padrão Dólar–Ouro, estender-se-ia até os anos 1970, e 

estaria especialmente relacionado à escalada da dívida externa brasileira que torna-se 

virtualmente impagável a partir de 1979.  

 

 

A dívida externa brasileira – Padrão de Rolagem 

 

Proclamada a República, evidencia-se o caos econômico que o Brasil vivia sob 

o manto do Império.  

O relatório do ministro visconde de Ouro Preto sobre a situação 
orçamentária na época da proclamação da República mostra que os 
impostos e outras receitas durante o período do Império cobriam 
somente 30% das receitas totais. O restante era financiado pela dívida 
que e República do Brasil herdou (Cardoso; Dornbusch, 1989, p. 138). 
 

A situação, porém não se torna melhor com o novo governo. Em 1889, a dívida 

externa atingia 33 milhões de Libras Esterlinas. Em 1899, a dívida já alcançava quase 

50 milhões de libras. Com a queda do preço do café, veio a primeira crise da dívida 

(Cardoso; Dornbusch, 1989, p. 139). 

Os motivos para a expansão da dívida remontam ainda ao Império. No final da 

década de 1880, houve uma grande expansão do meio circulante no Brasil em virtude da 

abolição da escravatura. Esta expansão gerava a necessidade de mais dinheiro para 

manter um novo mercado escorado no trabalho assalariado. Para financiar o meio 

circulante, novos empréstimos em Libras foram adquiridos. 
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Para aumentar o meio circulante, o ministro da Fazenda Rui Barbosa 

autorizava a emissão de moeda não lastreada, seguindo o modelo de emissão que 

perdurara nos Estados Unidos durante quase todo o século XIX, até a adesão desta 

economia ao Padrão-Ouro em 1879. 

Após a proclamação da República, a doutrina expansionista foi 
defendida pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, e a disponibilidade 
monetária quase dobrou em 1890. Uma série de decretos autorizou 
acréscimos ao volume de papel-moeda inconvertível (Cardoso; 
Dornbusch, 1989, p. 143). 
 

Mesmo indo contra o padrão internacional de moeda lastreada e valor fixo, 

segundo Cardoso e Dornbusch, o resultado da política financeira expansionista em 

moeda não convertível foi a proliferação de novos bancos e a abertura de novas 

empresas em diversos ramos da iniciativa comercial e industrial. De todo modo, a 

bonança durou pouco. 

A euforia financeira tomava conta do país. Mal as novas empresas eram 

abertas, suas ações eram vendidas no mercado financeiro com aumentos constantes de 

preços. Uma bolha se formava e como resultado, a primeira crise econômica do Brasil 

República. “Os anos de encilhamento foram caracterizados por inflação muito alta, que 

era de mais de 30% ao ano em 1891 e 1892” (Cardoso; Dornbusch, 1989, p. 142).  

Soma-se ao caos interno um componente externo. A quebra de Barings em 

1890 levou a economia mundial a experimentar um pânico. No Brasil, o resultado foi a 

falência de muitas empresas (fantasmas), a queda do preço de ações e bancos se 

recusando a pagar juros sobre depósitos. O mil-réis passou por uma rápida 

desvalorização, porém, não se pode dizer que a desvalorização foi causada pela emissão 

de moeda. O preço do café no mercado internacional surtira efeitos devastadores sobre a 

moeda nacional. 

Associar a desvalorização do papel à política de emissão de moeda sem lastro 

ou ao estouro da bolha do Encilhamento, no entanto, não é consenso:  

Fishlow (1988) argumenta que os influxos de capital não afetaram o 
comportamento da taxa cambial brasileira na década de 1890, e 
Cardoso (1983) mostra que a expansão monetária não foi suficiente 
para explicar o comportamento da taxa cambial, que foi claramente 
influenciada pelo preço do café (Cardoso; Dornbusch, 1989, p. 147).  

 

No flanco externo, a crise, que também se tornaria política, com a renúncia do 

marechal Deodoro da Fonseca, abalou a confiança dos credores. Apesar os problemas, 

no entanto, o Brasil não deixou de cumprir seus compromissos com a dívida, apesar do 
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serviço desta mais do que dobrar entre 1892 e 1894, e continuou a ter acesso ilimitado 

aos empréstimos externos. Convém esclarecer que, ainda naquele momento, a estratégia 

para o pagamento das dívidas era aquele iniciado durante a fase do Brasil Império: 

obtinha-se um empréstimo novo para pagar um antigo.  

A desvalorização cambial, no entanto, durou até 1898 com a situação se 

agravando e o serviço da dívida encarecendo enormemente. O desafio caia nas mãos do 

novo presidente, Campos Salles. 

A esperança de que os assuntos financeiros no Brasil melhorassem 
com a chegada ao poder do novo presidente Dr. Campos Salles, logo 
deu lugar à questão da possibilidade de se evitar a falência nacional ou 
não. A taxa cambial tinha caído, acrescentando um enorme peso ao 
custo interno de suprimento do serviço da dívida externa. Não é de se 
admirar, então, que os títulos brasileiros caíssem (Cardoso; 
Dornbusch, 1989, p. 149). 
 

Com a queda do preço do café e a desvalorização da moeda nacional, temos o 

cenário do “Pecado Original” preparado: uma moeda com valor em queda e uma dívida 

crescente em moeda estrangeira.  

Campos Salles, ainda antes da eleição já se manifestara a favor do saneamento 

financeiro. Sua inspiração era a experiência argentina que negociara um fundig loan em 

1891. Neste cenário, a suspensão dos pagamentos do serviço da dívida já era esperada 

internacionalmente e o mercado já depreciava os papéis do Brasil.  

A moratória fora decretada e Campos Salles empenhou-se em renegociar a 

dívida junto aos credores privados da época. O resultado foi um Funding Loan, um 

empréstimo para pagar a dívida vencida com condições bastante vantajosas: 68 anos de 

amortização e 13 anos de carência (Batista, 1994, p.12). Como parte do acordo, o 

governo se comprometia a adotar medidas restritivas, com a destruição de papel-moeda 

sem lastro.  

O funding loan de 1898 consistiu da emissão gradual de £ 8,6 milhões 
para fazer face ao serviço de juros dos empréstimos externos federais, 
do empréstimo interno em ouro de 1879 e de todas as garantias 
ferroviárias. Além disso, suspendiam-se as amortizações de todas as 
dívidas incluídas na transação (inclusive as provenientes dos novos 
títulos) por um período de 13 anos, ou seja, até 1911. Os novos títulos 
foram lançados ao par, com taxas de juros de 5% e amortização em 
cinqüenta anos, iniciados após o período de suspensão descrito (Silva, 
2009, p. 51). 
 

Ainda que a prática de se obter novos empréstimos para se pagar dívidas 

antigas fosse comum já no período do Império, o Funding Loan de 1898 prenunciava a 
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estratégia de Rolar a Dívida adotada pelo Brasil anos mais tarde, durante a Era de Ouro 

do Capitalismo. 

A recessão gerou descontentamento na sociedade civil. Wileman (1896), uma 

fonte clássica da época definia: 

Déficits, inúmeros, anuais, perenes, e ternos para todo sempre, cada 
vez maiores déficits! Estas três sílabas encerram todo o mistério das 
finanças brasileiras, a cabeça e o resto do seu desgosto (como citado 
em Cardoso; Dornbusch, 1989, p. 153).  
 

A política recessiva do governo de Campos Salles foi bastante impopular, com 

a retirada de papel moeda de circulação, porém a política monetária restritiva de 

Murtinho e melhorias na balança comercial (em parte, propiciado pelo início do boom 

da borracha), estabilizaram a taxa cambial depois de 1903. O preço a se pagar foi a 

recessão econômica, mas a subida dos preços do café na sequência e uma balança de 

pagamentos favorável acabariam por atrai um novo volume de investimentos 

estrangeiros e de novos empréstimos. 

A retomada dos pagamentos da dívida, aos poucos, começa a corroer o saldo 

do Balanço de Pagamentos. Em 1911, a dívida brasileira voltava a crescer e atingia 145 

milhões de Libras. Uma segunda crise e um novo funding loan pareciam eminentes. De 

fato, entre 1900 e 1914, a dívida quadruplicou-se.  

Tentando evitar o calote, uma série de novas negociações foi iniciada já em 

1913. No entanto, as dificuldades em se negociar com um número elevado de bancos de 

nacionalidades distintas levaram as conversas a se arrastar até 1914. Por fim, acabaram 

por ser suspensas na véspera da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Sem chegar a um 

acordo, o Brasil suspendeu o pagamento em 1º de agosto de 1914. A obtenção de um 

novo empréstimo emergencial passou a ser estudada. 

O segundo funding loan teria um capital nominal máximo de £ 15 
milhões e, conforme o primeiro, novos títulos foram emitidos 
gradualmente ao par, com taxa de juros de 5% e 63 anos de prazo de 
amortização, com início de resgate em 1927. Também ficavam 
suspensas as amortizações de todos os empréstimos federais 
denominados em libras ou francos franceses até 01/08/1927 e os juros 
destes empréstimos que vencessem entre 01/08/1914 e 31/07/1917 
(Silva, 2009, p. 53).  
 
 

A Primeira Guerra Mundial marca o fim do Padrão-Ouro. As tentativas de se 

restabelecer o padrão internacional na década de 1920 mostraram-se frustradas. Naquele 

momento, o câmbio internacional passava a ser oficialmente flutuante. O Brasil, que 
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jamais conseguir de fato sustentar sua moeda lastreada por muito tempo, ainda assim, 

obtinha empréstimos novos para pagar dívidas antigas. 

A crise com a dívida perdurou toda a década de 1910 e 1920. Crédito 

americano começou a chegar ao Brasil em 1921. Até então, nossa dívida era 

majoritariamente em Libra Esterlina. Em 1930, 60% de nossa dívida ainda era em Libra 

Esterlina, com um valor de mais de 250 milhões de libras, ou mais de 1 bilhão de 

dólares da época.  

Nesta época, foi comum a visita das chamadas missões de Money Doctors, 

grupo de especialistas econômicos contratados pelas casas inglesas ou americanas de 

crédito para dar sugestões e orientar as nações em desenvolvimento7 sobre as melhores 

práticas na gestão de suas políticas econômicas. Para o Brasil, destacaram-se a missão 

Montagu, em 1926 e a missão Niemeyer, em 1931, ambas a serviço de casas britânicas. 

Em 1931, o Brasil recorria, pela terceira vez, à estratégia do Funding Loan. A 

história era similar ao que ocorrera na ocasião do segundo: rápido crescimento do 

endividamento externo a partir de 1925, seguido de fatores que deterioraram o balanço 

de pagamentos a partir de meados de 1928 e nova moratória. 

O funding foi lançado em duas séries, ambas com taxa de juros de 5%, 
que previam resgate em vinte e quarenta anos, dependendo da garantia 
de cada empréstimo, cujos juros estavam sendo refinanciados. Para os 
empréstimos em dólares, foram lançados apenas títulos de 20 anos. O 
total do lançamento estava limitado a cerca de £ 18 milhões para 
refinanciar os juros dos empréstimos federais que vencessem a partir 
de outubro de 1931 por três anos (Silva, 2009, p. 53).  
 
 

Os motivos que teriam levado a mais este Funding Loan tinham um 

componente externo. Além da crise de 1929, que reduzia as receitas com exportação dos 

países em desenvolvimento, em 1931, a Inglaterra anunciava o fim da paridade Libra-

Ouro: era o fim oficial do Padrão-Ouro. Como consequência, diversos países da 

América Latina com dívidas com casas inglesas apresentaram problemas cambiais 

(Almeida, 2001, p. 91).  

O terceiro Funding Loan acabou por representar o primeiro passo de uma longa 

lista de eventos que culminaria com um acordo permanente para a dívida em 1943. Em 

1934 foi implantado um “plano de reajuste” que levaria o nome do ministro da Fazenda 

Oswaldo Aranha, que implicava numa redução dos pagamentos; em 1937, sob o 

                                                           
7  Para efeito de fluidez, não fazemos, neste trabalho distinção semântica entre “países em 
desenvolvimento”, “países subdesenvolvidos”, “nações em desenvolvimento” e “nações 
subdesenvolvidas”. 
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pretexto do golpe aplicado em 1937, foi declarado uma nova suspensão completa das 

remessas da dívida; em 1940, um novo acordo temporário também interrompido antes 

de sua duração prevista e, por fim, o acordo de 1943, que consolidou o serviço da dívida 

contraída até 1931, quando ficaram definidas medidas que resultaram em redução de 

50% da dívida externa brasileira.  

O acordo permanente consolidou toda a dívida externa brasileira, 
alongando seu prazo por quarenta a sessenta anos e reduzindo ambos, 
principal e juros. O plano ofereceu aos detentores de títulos duas 
opções: a opção A, que não incluía redução de principal, envolveria 
redução de juros com uma provisão para um sinking fund. Com isso, o 
serviço da dívida (juros mais o sinking fund) alcançaria de 2,9% a 
5,9% do principal anualmente. A opção B envolveria redução de 
principal e de juros. Para cada $ 1,000 do título original, novos títulos 
com valor de face de $ 800 (ou $ 500 em alguns casos) e cupom de 
3,75% eram emitidos. Além disso, os detentores receberiam 
pagamento em dinheiro de $ 75 a $ 175. Esses títulos não possuíam 
prazo fixo, mas um sinking fund. O serviço da dívida nesta opção 
(juros mais o sinking fund) somava 6,4% do principal. Essas 
condições implicaram redução de 50% do saldo da dívida externa em 
circulação (Silva, 2009, p. 53-54).  
 
 

Naquele momento, 1943, nossas dívidas já eram 1/3 Dólares e 2/3 em Libras 

esterlinas. Segundo Cardoso e Dornbusch (1989), no início de 1946, 78% dos detentores 

de títulos tinham aprovado a oferta cambial. Como resultado, os títulos da dívida 

brasileira subiram mais de 7 vezes durante os anos 1940 na bolsa de Nova York. 

Ainda que impressione a redução de 50% sobre o valor devido, o acordo de 

1943 não abordava a troca da dívida em moeda estrangeira por outra em moeda 

nacional. A conversão da dívida não era assunto da pauta. O acordo também evidencia o 

grau de endividamento do país. Havia ocorrido três moratórias e três empréstimos 

emergenciais nos últimos 40 anos, mas mesmo assim, precisou-se de um novo acordo e 

de uma redução da dívida da ordem de 50%. 

A década de 1940 teria sido bastante proveitosa para o Brasil além da redução 

da dívida, o pós-guerra trouxe uma forte recuperação para os preços dos produtos 

exportados pelo Brasil. No cenário externo, o pós-guerra também trazia um bom 

desempenho econômico. Em 1944, na Conferência de Bretton Woods, era criado o FMI 

e o Banco Mundial. Também nesta conferência, um acordo multilateral propunha a 

construção de um novo Sistema Monetário Internacional, baseado num regime de 

Câmbio Fixo – o Padrão Dólar-Ouro. 
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Ainda que a acordo de 1943 tenha representado uma redução expressiva da 

dívida, sucessivos déficits comerciais no início dos anos 1950, em virtude da Guerra da 

Coréia, levaram o Brasil a sofrer novamente com desequilíbrios nas contas externas.  

O crescimento explosivo do déficit em conta corrente secou as 
reservas internacionais, causando uma crise no balanço de pagamentos 
em 1952 (...). Como essas importações eram, em grande parte, 
financiadas por créditos comerciais, posteriormente rolados por 
empréstimos de curto e médio prazos, a dívida total externa (pública e 
privada) dobrou entre 1946 e 1953, alcançando mais de US$ 1 bilhão 
(Silva, 2009, p. 54). 
 
 

Também a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek em seu 

Programa de Metas (1957-1960), teria contribuído para a piora nas contas externas. Os 

grandes projetos de infra-estrutura teriam ampliado a demanda por bens de capital, o 

que, além de pesar negativamente na balança comercial, implicara em novos 

empréstimos externos. Segundo Silva (2009), ao final de 1961, a dívida externa 

brasileira já era o dobro dos níveis de 1955, e o balanço de pagamentos seguia em níveis 

muito ruins. Uma nova crise externa se avizinhava, novos empréstimos seriam 

necessários. 

Este caráter de obtenção constante de novos empréstimos para se pagar dívidas 

antigas, a estratégia da “Rolagem da Dívida”, tal qual se apresentava na economia 

brasileira até este momento do século XX, assim como em outras economias em 

desenvolvimento, faria parte de uma estratégia bem definida, segundo Payer (1989). 

Num primeiro momento, com um sistema internacional de câmbio fixo, a estratégia 

mostra-se interessante: os países receberiam cada vez mais empréstimos para pagar suas 

dívidas e para possibilitar as importações necessárias para sustentar o crescimento 

econômico, sem mexer nas receitas com exportação.  

“A teoria econômica tradicional sustenta que o influxo de capital produz 

crescimento do qual se poderá tirar o serviço da dívida” (Payer, 1989, p. 63). Assim, a 

dívida externa deveria ser rolada sucessivas vezes, sob a forma de novos empréstimos-

ponte ou reescalonamentos, até que a entrada de capital possibilite a importação de bens 

de produção que causará um efeito que promoverá o crescimento econômico, gerando a 

renda necessária para o pagamento dos serviços da dívida contraída. 

Este afluxo de capital que, no futuro seria pago sem dores para as economias 

em desenvolvimento, era alimentado pela crença de que o capital fluiria naturalmente 

dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Assim, perpetuava-se a 
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idéia de que os países do terceiro mundo não precisariam sacrificar suas receitas com 

exportação para quitar as dívidas.  

Na visão de Payer, o esquema funcionava porque todos estavam satisfeitos com 

ele. Na verdade, o serviço da dívida aumentaria a cada rodada, mas ninguém queria que 

chegasse o momento em que os países do terceiro mundo pudessem pagar suas dívidas 

só com as receitas das exportações. 

Se isso acontecesse, quando acontecesse, os exportadores perderia 
mercados. As indústrias que produzem para o consumo interno veriam 
seus mercados serem invadidos por importados – já que o único meio 
de os países devedores pagarem pelo serviço da dívida é através da 
exportação de bens e serviços. Os trabalhadores dessas indústrias 
perderiam seus empregos e o governo americano, seu mais poderoso e 
efetivo instrumento para controlar o comportamento dos governos do 
Terceiro Mundo (Payer, 1989, p.64).  
 
 

Nos países do terceiro mundo, também ninguém queria que chegasse o 

momento de poder pagar a dívida com as próprias receitas. Efetuar estes pagamentos 

com as receitas das exportações significaria uma receita líquida menor, quando, no 

momento da rolagem da dívida, estas eram pagas, exclusivamente com capital 

estrangeiro.  

A frase de Delfim Netto ilustra isto: “As dívidas não são pagas, as dívidas são 

roladas” (Cardoso; Dornbusch, 1989, p. 169).  

Ocorre que, segundo Payer (1989), o serviço da dívida ficaria sucessivamente 

mais caro a cada rolagem da dívida, o que acabaria por corroer a entrada de novo capital 

e a limitar capacidade importadora dos países do terceiro mundo, freando o crescimento 

econômico destes. A única válvula de escape seria a aplicação extremamente eficiente 

dos recursos para garantir o crescimento necessário à estratégia. 

De todo modo, a crise, que se desenvolve na gestão JK não consegue ser 

negociada no governo seguinte. Segundo Cardoso e Dornbusch (1989), como a situação 

econômica brasileira deteriorava-se, o Banco Mundial não autorizou um único 

empréstimos entre 1960 e 1964. 

Após o Golpe de 1964, porém a situação muda e a estratégia da rolagem da 

dívida é retomada: 

A reprogramação da dívida e novos créditos tornaram-se disponíveis 
após o golpe militar de 1964. Depois disso, o governo iniciou 
deliberadamente uma política de exploração dos mercados de capital 
privado parta garantir uma rápida expansão (Cardoso; Dornbusch, 
1989, p. 165). 
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Esta estratégia de rolagem da dívida pode ser encarada como de alto risco, uma 

vez que ocorre com o empréstimo em moeda estrangeira. Trata-se de caminhar à beira 

do abismo, flertando perigosamente com o “Pecado Original”. O que teria feito dela 

algo tão popular em meados do século XX seria o regime de câmbio fixo do Padrão 

Dólar-Ouro e a abundância de crédito no mercado internacional, decorrência do 

crescimento econômico verificado pelos países industrializados no pós-guerra. Com 

este regime, havia certa segurança de que as taxas de juros e que o valor da moeda 

estrangeira não iria flutuar, evitando surpresas desagradáveis. Com isto, o nível das 

dívidas dispara nos países em desenvolvimento (como visto com o caso brasileiro). 

A existência de uma grande liquidez internacional, reforçada pelo 
aparecimento dos "petrodólares", levaria a um nível pouco prudente 
de endividamento em virtude de prazos de amortização inferiores aos 
de maturação dos projetos de investimento financiados. Contudo, a 
principal vulnerabilidade do esquema residia no fato de os 
empréstimos serem contraídos a taxas flutuantes de juros (Batista, 
1994, p. 12)  
 
 

Analisando a economia do Brasil do pós-guerra ao início da década de 1980, 

podemos verificar que a norma foram os déficits em conta corrente, algo perfeitamente 

compreensível se considerarmos que o objetivo da época não era pagar a dívida, mas 

rolar a dívida com novos empréstimos. Além disto, os países em desenvolvimento eram 

grandes importadores de capital, o que, segundo o pensamento da época, acabaria por 

financiar o desenvolvimento econômico destes. Os déficits, porém, aumentaram em 

demasia na década de 1970, o que traria sérias consequências nos anos 1980. 

Como ninguém queria o fim do modelo de rolagem das dívidas, quando isto 

ocorresse, ninguém estaria preparado. Foi o que aconteceu nos anos 1980. A livre 

flutuação do Câmbio, a partir de 1973 adiantava os perigos aos quais as nações em 

desenvolvimento estavam expostas. Na década de 1980, ante um câmbio flutuante, a 

crise se instalaria e o “Pecado Original” mostraria por que deveria ter sido evitado. 

 

 

A Lógica por trás do Pecado 

 

Temos que o surgimento dos empréstimos internacionais em moeda estrangeira 

está, assim, associado à emergência dos centros financeiros mundiais em princípios do 

século XIX. Com as guerras Napoleônicas e a ocupação francesa da Holanda, a 
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Inglaterra torna-se o centro hegemônico do mercado financeiro e a casa Rothschild, com 

sede em Frankfurt, Londres, Paris, Viena e Nápoles, os agentes privilegiados a facilitar 

os empréstimos e garantir os empréstimos em moedas locais. 

O caso ocorrido com a dívida espanhola em 1821 daria início a uma prática 

bastante longeva em que países sem mercado secundário consolidado, ao adquirir 

dívidas externas, viam-se obrigados a cumprir os serviços destas em moeda estrangeira, 

um ativo que não controlavam a emissão, a taxa de câmbio e a taxa de juros.  

Num círculo vicioso, os países periféricos em particular, aqueles com menos 

mercado para suas moedas, não tinham as condições necessárias para obter empréstimo 

em moeda local. Para estes países, como o Brasil, não era dada escolha a não ser aceitar 

contrair dívida em moeda estrangeira e, ainda assim, oferecendo garantias para que o 

investidor não sofresse maiores perdas, o que significava maiores taxas de juros.  

Tendo em vista que muitos desses países a contrair as dívidas em moeda 

estrangeira eram jovens nações que precisavam de capital para financiar seu 

desenvolvimento no século XIX, verifica-se uma lógica perversa de relação Centro-

Periferia. Nessa relação desigual, as jovens economias periféricas enfrentariam 

dificuldades extras. Não bastasse a necessidade de se desenvolver e se adequar aos 

padrões internacionais tardiamente, após séculos de dominação colonial exploratória, 

essa dura trajetória se daria com um custo de capital maior, numa moeda que não 

dominavam as variáveis e, por isso mesmo, com um risco maior.  

Mais: para estes países que somente podiam obter empréstimos em moeda 

estrangeira (Francos ou Libras), era dada uma única opção, em nada melhor. Se suas 

economias fossem inseridas no contexto do Padrão-Ouro, os títulos da dívida poderiam 

circular no mercado secundário com maior liquidez, pulverizando o risco e garantindo o 

retorno aos credores. Daí as recomendações para os empréstimos (por si só uma afronta 

à soberania) insistirem na adesão ao Padrão-Ouro (Flandreau; Sussman, 2005, p. 155), 

não importando o quão prejudicial esta adesão pudesse ser para países com 

desvantagens nos termos de troca. 

In sum, the ability to circulate, internationally, bonds denominated in 
your own currency was related to the status of your currency in terms 
of international liquidity. Going for an IPO in a foreign financial 
center in your own currency was going to cist more than borrowing in 
that center’s currency, and all the more so if you had a “junior” 
currency. The result was, and we think still is, that countries with less-
developed money markets displayed an exclusive reliance on foreign 
exchange clauses, while countries with “senior” currencies went 
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farther toward achieving liability diversification (Flandreau; Sussman, 
2005, p.157). 
 
 

A adesão ao Padrão-Ouro implicaria ainda em empréstimos intermediários 

crescentes voltados para gerar lastro na moeda local de modo a possibilitar novos 

empréstimos necessários para suprir as verdadeiras necessidades de financiar o 

desenvolvimento econômico. 

Os custos maiores da periferia gerariam um fluxo de capital maior e direto pra 

as economias centrais. O sistema se espalhava, mas os benefícios permaneceriam 

concentrados.  

As limitações impostas por estas condições teriam dificultado o 

desenvolvimento do sistema financeiro dos países periféricos, relegando-os à 

perpetuidade de sua condição. O círculo vicioso estaria formado. Países periféricos 

adquirem dívidas em moedas estrangeiras, com maior risco e juros, estrangulando sua 

atividade econômica. Esta condição inicial perpetua-se porque é tida como normal, sem 

se considerar que, na verdade, reflete um determinado contexto de uma determinada 

época. Com a economia fragilizada, a condição de periferia se perpetua, levando o país 

a adquirir cada vez maiores e caros empréstimos. 

Nessas economias periféricas, que tinham seus próprios tempos, distintos 

daquele imposto pelas economias centrais, a evolução natural seria solapada pela 

incorporação de instituições exógenas, imposta pelo centro do sistema.   

Esta condição específica do século XIX (Padrão-Ouro, inexistência de 

instrumentos de proteção cambial no mercado financeiro internacional e dimensão 

limitada dos mercados secundários nos países periféricos) teria determinado a origem 

das dívidas em moeda estrangeira (o “Pecado Original”), porém sua perpetuidade pelo 

século XX se daria ainda por Path Dependence, escorado num sistema longevo de 

câmbio fixo que disfarçava os riscos reais, mas que uma hora viria cobrar seu preço. 

Num regime de câmbios fixos, com baixas taxas de juros internacionais, o 

padrão de rolagem da dívida seria um mecanismo óbvio, uma forma eficiente de 

financiar o desenvolvimento tardio da maioria dessas jovens nações. Com a revogação 

do sistema de Câmbio Fíxo nos anos 1970 e com a elevação da taxa de juros dos EUA 

em 1979, momento em que as dívidas deveriam ser servidas em Dólar, porém, a 

armadilha do “Pecado Original” seria sentida e lamentada por vários países periféricos, 

que mais uma vez veriam sua condição desfavorável pesar numa lógica assimétrica de 
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relação internacional A crise das dívidas da década de 1980 levaria ainda o modelo ao 

limite extremo, com um risco de colapso sistêmico.  
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