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DIVIDA PÚBLICA BRASILEIRA 

Alaor Chaves 

 

Nota preliminar: O autor não tem formação em Economia, é um simples professor e 

pesquisador aposentado de Física. Por tal deficiência, não é capaz de cultivar qualquer 

mitologia praticada pelos economistas, seja socialismo, neoliberalismo ou social-

desenvolvimentismo. Em sua modestíssima análise, tenta aplicar os métodos das ciências 

empíricas que praticou ao longo da vida, nos quais a validade das teorias é julgada pela sua 

consistência com os fatos. O artigo é principalmente um relato de fatos, e com base neles o 

leitor formará sua própria opinião. Este artigo foi revisto por Ivan Moura Campos, mas a versão 

atual é de responsabilidade do autor. 

 

No Brasil, as dívidas podem se elevar, sem limites e com grande rapidez, a 

partir de qualquer dívida inicial, mesmo que nenhum novo empréstimo seja 

contraído. É um runaway, como se expressou o matemático Ronald Fisher para 

descrever o crescimento descontrolado de um fenômeno por retroalimentação 

positiva. Exemplos de runaway são explosões químicas ou nucleares, 

incêndios e avalanches. Segundo Fisher, o rabo extravagante do pavão, os 

chifres galhados dos cervos e veados e o papo do peru também são o 

resultado de um runaway por seleção sexual praticada pelas fêmeas. Já as 

dívidas, opino, crescem pela pressão de credores insaciáveis na sua avidez por 

lucros. Elas crescem de forma exponencial por causa dos juros sobre juros. 

Isso não é algo que ocorra só entre nós, mas no Brasil os juros praticados nas 

últimas décadas têm ficado acima de qualquer referência internacional. O 

governo perdeu a queda de braços com o setor financeiro que no passado 

financiou parte dos seus gastos primários. 

Financiou, mas não financia mais, exceto nos últimos dois anos. De 1994 a 

2014, o Brasil produziu altos superávits primários. Superávit primário é a 

diferença entre a receita (descontados os ganhos com juros) e as despesas 

(também descontada a despesa com juros) dos governos federal, estaduais e 

municipais. Os valores médios do superávit primário para vários governos 

desde FHC são mostrados na Figura 1. Mesmo bem elevados, esses 

superávits foram insuficientes para pagar os juros e por isso a dívida tem 

aumentado continuamente. Nenhum dinheiro novo entrou no setor público do 

país, vindo de credores. Estes simplesmente entregaram os títulos vencidos do 

Tesouro em troca de títulos ainda maiores e assim vêm aumentando os seus 

créditos. Não é possível apontar qualquer gasto em infraestrutura ou em 

benefícios sociais e dizer: aqui está parte da nossa dívida. Na verdade, o país 

deixou de aplicar enormes somas em infraestrutura, saúde, educação e outros 

benefícios à população exatamente para pagar parte dos juros que a dívida lhe 

impunha. 
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Figura 1 

Os grandes credores já receberam mais do que o dinheiro originalmente 

emprestado ao Tesouro, mas nossos débitos com eles não param de crescer. 

É o mesmo que acontece, em escala ainda mais grave, com o cidadão 

brasileiro que se encalacra no cheque especial ou nos cartões de crédito. 

Mesmo destinando parte dos seus rendimentos ao pagamento dos débitos, 

estes crescem exponencialmente até algum cataclismo final.  

A figura 2 mostra a evolução da dívida pública brasileira como percentual do 

PIB desde 1978.  Nos sete anos do período 1978-1984, ainda estávamos no 

governo militar. A dívida era principalmente externa e pagávamos juros mais 

civilizados, de padrão internacional, acrescidos de um spread exigido para 

compensar o risco de um calote, mas no final os juros eram tipicamente 2-4% 

anuais. Entraram no Brasil consideráveis empréstimos que foram aplicados em 

infraestrutura, empresas estatais, na transformação do cerrado em terra 

altamente produtiva, a maior inovação agrícola da segunda metade do século 

XX, e no Proálcool. Não era difícil entender a origem do crescimento da dívida, 

o dinheiro aparecia de forma concreta em grandes obras. Mas no final do 

governo militar os juros da dívida e as imposições do FMI já tinham dado fim ao 

período de grande investimento. No período de 1985 a 1994, ano em que é 

lançado o Plano Real, a dívida, que era principalmente em dólares, sofre 

enormes flutuações, principalmente referentes a mudanças do câmbio. Com o 

lançamento do Plano Real, que copiou o plano do argentino Domingo Cavallo 

ao adotar uma rígida âncora cambial com um câmbio muito valorizado, a dívida 

cai abruptamente à metade. Além do câmbio valorizado, o Plano Real adotou 

juros muito altos como elemento de combate à inflação; em 1994, a Selic 

chegou a 45%.  
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Figura 2 

Os encargos da dívida tornaram-se tão altos que, mesmo com aumento de 5% 

de todos os impostos federais, diminuição dos gastos públicos e ganhos 

financeiros com a privatização, a dívida pública duplicou no governo FHC. 

Mesmo considerando os grandes gastos com o programa de saneamento dos 

bancos (Proer), e reestruturação das dívidas dos estados, o grosso do aumento 

da dívida decorreu de gastos com juros. A política de juros altos continuou com 

o governo do PT e a dívida continuou crescendo até o presente. No período 

2003-2013, ela diminui como fração do PIB porque este cresceu 

significativamente. Os juros altos e o câmbio valorizado tiveram consequências 

muito graves. Eles quebraram Municípios, Estados e União e 

desindustrializaram o país. Nos tempos mais recentes, os juros altos tornaram-

se necessários para sustentar o câmbio valorizado e as reservas 

internacionais, que na visão de muitos são exageradas. Ocorre que o balanço 

de contas externas tornou-se muito negativo e foi necessário atrair, além de 

aplicações produtivas, aplicações financeiras estrangeiras para fechar as 

contas. Dado o risco crescente de se aplicar no país, os investidores 

financeiros passaram a exigir ganhos mais altos. Alegadamente, a Selic alta é 

necessária para controlar a inflação, mas como os juros bancários ao 

consumidor são incomparavelmente mais altos que a Selic, seu efeito sobre o 

consumo é insignificante. A Selic alta é uma imposição do mercado financeiro, 

sem ela ninguém compra títulos do Tesouro. É comum pensar que a taxa Selic 

é sempre o que o governo federal paga de juros pelos títulos que vende no 

mercado, o que não é verdade.  Esses títulos são vendidos em leilões para um 

grupo de dealers credenciados e a Selic, que fixa os juros nos empréstimos 

interbancários, na verdade sinaliza o mínimo de juros que os dealers podem 

exigir na sua compra. O número de dealers é bem reduzido, há bom tempo são 

10 bancos e 2 corretoras. Atualmente, os bancos são BB, CEF, Bradesco, Itaú, 

Banco Inv. Credite Suisse, Bank of America, BTG Pactual, JP Morgan, 

Goldman Sachs, Santander, e as corretoras são BGC Liquidez DTVM e 

Renascença DTVM. Cinco bancos estrangeiros, como se vê. As pessoas 
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físicas, que detêm uma fração muito pequena dos títulos, os compram de um 

dos dealers, que geralmente lhes cobra uma taxa de custódia. Enfim, os 

credores são um sistema oligopolizado que geralmente exige juros acima da 

taxa Selic. Em 2012, quando a taxa Selic caiu para o mínimo histórico de 

7,25%, os juros efetivamente pagos foram superiores a 10%. 

Os números apresentados como gastos com juros são muito comumente 

desfigurados e aumentados. É comum dizer que quase metade da receita do 

governo federal é gasta com juros. Isso porque os gastos com o resgate dos 

títulos vencidos, que na verdade são principalmente amortizações da dívida, 

são incluídos na rubrica dos juros. Digamos, por exemplo, que um título seja 

comprado por R$100.000,00 e um ano depois resgatado por R$114.000,00. 

Deste valor de resgate, R$100.000,00 são gastos com amortização e apenas 

R$14.000,00 são gastos com juros, mas alguns comentaristas juntam tudo na 

rubrica de juros.  Mas os juros são realmente muito altos. Em 2015, o governo 

federal pagou R$367 bilhões com juros, o que equivale a 6,22% do PIB e 

supera o que o setor público tem gasto com educação. Dentre as pessoas que 

discutem intensamente a dívida brasileira, destacam-se Maria Lúcia Fatorelli, 

auditora aposentada da Receita, e Rafael Bianchini Abreu Paiva, analista do 

Banco Central. Fatorelli, política filiada ao PSOL, fundou em 2001 e desde 

então coordena a Auditoria Cidadã da Dívida, uma organização privada sem 

fins lucrativos. Participou da auditoria da dívida pública do Equador no período 

2007-2008 e hoje participa da auditoria da dívida pública da Grécia, como parte 

de uma equipe internacional de 14 especialistas. Suas publicações têm grande 

influência na visão do público brasileiro da dívida pública no Brasil e em outros 

países. Segundo ela, a dívida pública no Brasil e em todos os países em que 

ela foi auditada é resultado de um gigantesco sistema internacional de fraudes. 

Afirma ainda que com a auditoria, a dívida pública do Equador foi reduzida em 

70%. Já Bianchini, economista e advogado filiado ao PT, mantem opiniões 

bastante divergentes das de Fatorelli, divulgadas em várias publicações em 

seu blog https://bianchiniblog.wordpress.com/. Pode causar estranheza o uso de 

duas fontes, ambas de pessoas ligadas à esquerda, como referências para a 

análise da dívida pública, mas ocorre que Fatorelli e Bianchini são de longe os 

que mais escrevem sobre o assunto no Brasil. Segundo Bianchini, as 

alegações de ilegalidade apontadas por Fatorelli dificilmente seriam aceitas por 

tribunais brasileiros ou estrangeiros. No caso do Equador, ele afirma que a 

dívida pública do país reduziu-se em apenas 25% e que isso se deveu mais à 

tradição do país em não saldar tempestivamente seus débitos. Na Figura 3, 

preparada por Bianchini com base em dados da Cepal, pode-se ver a evolução 

da divida pública do país.  

Historicamente, as dívidas públicas dos países raramente são pagas, sempre 

são roladas até que os governos lhes deem fim por meio de algum artifício, 

como falaremos mais adiante. Já nos anos 1970, Delfim Neto falava: “Dívida 

https://bianchiniblog.wordpress.com/
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pública não se paga, rola-se.” Assim, o que realmente interessa não é o valor 

da dívida, e sim o seu custo de rolagem. EUA deve 100% do PIB, o Japão deve 

250%. Em média, os países ricos devem 90% do PIB e os emergentes, 30%. 

Muitos dos países ricos, incluindo EUA e Japão, pagam juros nominais abaixo 

da inflação, ou seja, pagam juros reais negativos. Quem paga juros reais 

negativos lucra com a dívida! 

 

 

Figura 3.  Fonte: https://bianchiniblog.wordpress.com/category/ecuador/ 

Quem alega que a dívida pública brasileira é baixa (66,2% do PIB no final de 

2015) desconsidera o altíssimo custo da sua rolagem. Tomemos o momento 

presente, em que a Selic está em 13,75%. Como a inflação anda pela casa dos 

7%, os juros reais serão de 6,75% anuais, caso os títulos sejam leiloados pela 

taxa Selic. No médio prazo, tais juros seriam insustentáveis, e mesmo que o 

país zerasse o seu déficit primário a dívida duplicaria em pouco mais de 10 

anos. É um runaway, um processo descontrolado, no sentido fisheriano. 

A pergunta é o que fazer diante desse descalabro. Auditoria da dívida é pura 

bravata, pois não há irregularidades na contratação histórica da dívida, o que 

houve foi má política financeira e cambial, praticada desde antes de FHC.  

Baixar a Selic por puro voluntarismo, como fez Dilma em 2012? Os credores 

consideram os riscos e não compram títulos sem impor um overhead sobre a 

Selic. Nesse caso, se não ceder aos rentistas o país cai na insolvência. Ao 

confrontar-se com essa realidade, Dilma retrocedeu prontamente e a Selic 

voltou a valores muito acima dos 10% que ela herdou de Lula, pois a sua 

política assustou tanto os rentistas quanto os interessados em investimentos 

produtivos. O episódio nos ensinou de vez uma dura lição: o governo, exceto o 

de países como EUA e Japão, não tem poder para decidir quanto pagará de 

juros; quem decide são os investidores, os perversos rentistas, e a decisão 

https://bianchiniblog.wordpress.com/category/ecuador/
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baseia-se em parte na forma como o governo conduz a economia. O governo 

poderia ficar tentado a dar um cheque nos credores: pagamos os títulos 

vencidos com novos títulos com juro real nulo, ou seja, juros pós-fixados pelo 

IPCA. O resultado seria imprevisível e os riscos de retaliação internacional 

seriam grandes.   

No livro O Capital no Século XXI (2013), Thomas Piketty dedica amplo espaço 

à discussão da dívida pública dos países ricos, que no momento cresce em 

todo o mundo, exceto na Suíça, Alemanha e nos países escandinavos. Ele 

discute alternativas para a redução ou quitação da dívida pública: aumento de 

impostos, em particular imposto especial sobre o capital, inflação deliberada e 

ajustes fiscais para geração de superávit primário e pagamento lento da dívida. 

Ignora ajuda externa, incluindo perdão de parte da dívida externa, que após a 

Segunda Guerra foi essencial para o reerguimento da Europa e do Japão, 

embora em entrevistas posteriores ao livro ele tenha enfatizado essa 

alternativa, especialmente para o caso da Grécia. Segundo Piketty, a 

Alemanha é o país rico que mais recorreu à inflação para livrar-se da dívida 

pública interna. Durante a hiperinflação de 1923, a classe média foi dizimada. 

Piketty também omite o fato de que desde 1800 a França recorreu 9 vezes ao 

calote para livrar-se de dívidas ou reestruturá-las, enquanto Alemanha+Prússia 

fizeram isso 8 vezes. O Brasil recorreu à medida 10 vezes, Argentina 8 vezes e 

Espanha 14 vezes. 

www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150629_economia_default_lista_hb. 

 Dois casos interessantes de trajetórias de dívidas públicas são os do Reino 

Unido e da França no período que vai de meados do século XVIII ao final da 

Segunda Guerra. Até a Revolução Francesa, as duas monarquias, envolveram-

se em frequentes guerras, tanto entre si quanto contra outros países. No caso 

do Reino Unido, houve também os gastos na guerra contra a independência da 

América. Em 1790, ambos os países tinham dívidas públicas de 100% do PIB. 

Em 1797, o governo revolucionário da França deu o calote em 67% da dívida e 

logo se livrou do restante por meio de inflação. Ao final das guerras 

napoleônicas, a França viu-se com uma dívida pública de apenas 20% do PIB. 

Os saques e confiscos feitos por Napoleão nos países conquistados cobriram 

parte dos gastos de guerra, que eram relativamente baixos porque seu grande 

exército lutava principalmente por ideais cívicos, enquanto a dívida pública do 

Reino Unido, que tinha uma população equivalente a apenas 53% da francesa 

e por isso teve de financiar os exércitos dos seus aliados, chegou a 200% do 

PIB. No período 1815-1914, mantendo inflação nula, o RU pagou integralmente 

juros de 4-5% anuais sobre a dívida, cujo valor nominal manteve-se constante, 

por meio de superávits primários de vários pontos percentuais. Nesses 100 

anos de fortíssimo aperto fiscal, o RU cresceu em média 2,5% ao ano e seu 

PIB multiplicou-se por 12, tornando irrisória a dívida pública. Em todo o período 

os gastos com juros foram superiores aos gastos com educação. A história 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150629_economia_default_lista_hb
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britânica parece refutar a tese de que os ajustes fiscais severos são 

necessariamente recessivos, mas por outro lado não há evidência de que o 

que se aplica à Inglaterra também seja válido em outros países, principalmente 

em países pouco desenvolvidos. Nos anos recentes, os países nórdicos têm 

sido outro exemplo de rigor fiscal e reduziram suas dívidas públicas, hoje, com 

exceção da Finlândia, abaixo de metade do PIB. A Noruega tem dívida pública 

de 29,5% do PIB (2013), mas sua dívida pública líquida é negativa: só o fundo 

de pensões do governo tem ativos de US$850 bilhões, mais que o dobro do 

PIB, aplicados principalmente no exterior. É conveniente para o país ter dívida 

pública, pois por ela paga juros abaixo dos rendimentos do seu fundo de 

pensões. A Suécia tem encolhido seu Estado, que em breve provavelmente 

será mais enxuto do que o do RU após Thatcher. Isso contraria também outro 

mito, o de que numa socialdemocracia o Estado precise ter a posse de grande 

parte do setor produtivo para prover o bem estar da população.   

A dívida pública brasileira na verdade não é tão alta, como já dissemos o que é 

grave é o custo da sua rolagem. Como o país tem cerca de US$370 bilhões de 

reservas internacionais, o que corresponde a 21% do PIB, nossa dívida pública 

líquida é de 45% do PIB, pelos dados do Banco Central. Essas reservas nos 

rendem juros nulos ou até negativos, mas para mantê-las o Tesouro paga juros 

reais de 7%. Ou seja, a cada ano sua manutenção custa R$88 bilhões ao país, 

coisa de 3,4 vezes o que se gasta com o Bolsa Família. Delfim Neto propôs 

algumas vezes que metade das reservas fosse vendida e recentemente Lula 

propôs que US$100 bilhões das reservas fossem gastos em um programa de 

infraestrutura. Propostas como essas me soam lúcidas e seguras, desde que 

todo o dinheiro obtido seja aplicado em infraestrutura e redução da dívida, e 

que o câmbio seja mantido depreciado, digamos na faixa de R$3,4–R$4,0 por 

dólar, o que geraria superávit comercial suficiente para zerar o déficit na 

balança de pagamentos. Sem esse déficit, os juros da dívida pública 

provavelmente poderiam ser reduzidos sem risco de insolvência.  

Para manter a relação dívida/PIB constante, mesmo que o país não pague 

nenhuma fração dos juros, basta que os juros reais fiquem iguais ao 

crescimento do PIB, e se zere o déficit primário, e não vejo porque esse tipo de 

meta não seja viável no espaço de uns 2-3 anos. Em vez de despender 6% do 

PIB com juros, o governo aplicaria esses recursos em infraestrutura, educação, 

saúde e programas de transferência de renda, o que aceleraria o crescimento 

do próprio PIB. Para que essa meta fosse atingida, seriam necessárias uma 

reforma tributária, redução da burocracia, o que permitiria enxugamento do 

Estado e facilitaria a vida das pessoas e empresas, e uma reforma da 

previdência, não necessariamente tão severa quanto a em análise pelo 

Congresso. O sistema tributário brasileiro é muito complicado, o que aumenta o 

custo Brasil ao exigir mais funcionários no governo e nas empresas, facilita a 

sonegação e além do mais é terrivelmente injusto. O número de impostos e 



8 
 

taxas poderia ser reduzido por um fator de 10. O imposto sobre produtos 

precisa ser reduzido e o imposto de renda precisa ser aumentado e, 

principalmente, ser mais progressivo. O nosso sistema tributário é recessivo 

mesmo para os padrões latino-americanos. A ausência de imposto de renda 

sobre dividendos é uma aberração que permite pessoas com rendas anuais de 

centenas de milhões de reais não pagarem um centavo de imposto. É também 

necessário criar imposto sobre altos patrimônios. Na verdade, já existe no país 

uma forma de imposto sobre o patrimônio. Falo do imposto sobre renda 

imobiliária, no qual desde 1993 o valor dos imóveis não é corrigido pela 

inflação. Esse tipo de imposto é obscenamente injusto, pois incide mesmo 

sobre imóveis vendidos com prejuízo calculado em valores corrigidos pela 

inflação. Os impostos estaduais sobre herança e doações, atualmente com 

tarifas típicas de 4%, também precisam ser aumentados, com alíquotas 

progressivas. Há no país outras anomalias, como os supersalários e a enorme 

diferença entre os salários dos três poderes. Um motorista ou ascensorista do 

Judiciário ou Legislativo ganhar o triplo de um médico do SUS e mais que um 

Professor Titular de uma universidade pública é um insulto à inteligência e à 

moralidade, principalmente num país em que os salários dos servidores 

públicos são pretensamente diferenciados pelo mérito. Não se pode falar em 

direitos adquiridos para a perpetuação de privilégios imorais. O que é imoral 

não pode ser considerado um direito. 


