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Nos últimos meses temos assistido a alguns movimentos da política monetária e cambial 

brasileira que têm gerado enormes danos e prejuízos à economia nacional e às finanças nacionais. 
Por outro lado, os especuladores têm obtido enormes lucros e levado fortunas em questão de horas: 
uma verdadeira farra! 
 

O governo brasileiro tem incentivado esses ataques especulativos de várias formas, mas 
especialmente com isenção de tributos (Imposto de Renda e CPMF) aos estrangeiros que investem 
em títulos da dívida interna brasileira, que por sinal remuneram às taxas de juros disparadamente 
mais elevadas do planeta. E aí está o outro grande incentivo aos especuladores – juros exorbitantes - 
em detrimento do setor produtivo nacional que padece de todas as formas, pressionado pelo oneroso 
financiamento bancário de um lado e pela concorrência desleal dos importados que chegam aqui a 
baixos preços, nesses tempos de abertura comercial indiscriminada e câmbio cada dia mais 
desvalorizado. Tal desvalorização é decorrência do mesmo ataque especulativo acima mencionado, 
que tem atraído bilhões de dólares de especuladores que buscam o elevado rendimento dos juros 
brasileiros mais a variação cambial, com isenções legais e liberdade para fugir quando quiser, pois 
também não temos controle de capitais. É a farra completa para os especuladores. 
 

Em um único dia da semana passada, dia 16 de maio, o Banco Central comprou mais de dois 
bilhões de dólares em questão de horas:  US$ 1 bilhão às 12:20 horas e mais US$ 1,025 bilhão às 
15:30 horas! Paralelamente, vendeu contratos de swap reverso nos mesmos montantes, operações 
que têm servido para “sancionar as operações dos especuladores, garantindo seus lucros”1, nas 
palavras do professor Marcos Antônio Cintra: 
“Além do assalto ao Tesouro, as operações forçam a valorização excessiva do real, com 
repercussões na estrutura produtiva e no estoque da dívida pública, pois o BC é forçado a 
esterilizar as compras de dólares por meio de emissões de títulos, dificultando a gestão da política 
fiscal.”  
  

As operações de swap representam escandalosa transferência de recursos do setor público para o 
setor privado, uma vez que, se o dólar cai (como ocorre hoje), o investidor ganha a taxa Selic mais a 
variação cambial.  

De fato, o acelerado crescimento da dívida interna nos últimos meses é espantoso. Além dos 
ataques acima mencionados, a Dívida Interna Federal tem se constituído em uma reciclagem da 
Dívida Externa. De outubro de 
2005 a junho de 2006, houve o 
pagamento de US$ 24 bilhões de 
antecipação de dívida externa 
(FMI, Clube de Paris e Bradies). 
No mesmo período, para fazer 
face a tais pagamentos 
antecipados, houve a compra de 
US$ 25,7 bilhões pelo BC, via 
emissão de mais dívida interna. 

                                                
1  Marcos Antônio Cintra, doutor em Ecoonomia pelo IEconomia da Unicamp, em seu artigo “Banquete 

Especulativo”, Folha de SP de 20.05.2007 



Desta forma, a dívida interna explode, como se vê no gráfico. De junho de 2005 até março de 2007, 
a Dívida Interna cresceu de R$ 938 bilhões para R$ 1,248 trilhão, já totalizando um aumento de 
8,24% em apenas 3 meses de 2007!2 

Este processo tem se 
aprofundado nos últimos meses. 
Apenas de janeiro a 15 de maio de 
2007, o BC comprou US$ 42,3 
bilhões, bem mais que  as compras 
de todo o ano de 2006, acentuando 
o crescimento da dívida interna. 
Como o dólar não pára de cair (uma 
vez que os investidores estrangeiros 
inundam o país de dólares em busca 
dos juros mais altos do mundo), 
estas operações de compra de dólar 
geram imenso prejuízo ao BC e 
benefício aos investidores e bancos 
privados, que estão na outra ponta 
da operação, vendendo a moeda 
estrangeira. Agravando esta 

situação, ano passado o governo concedeu isenção de Imposto de Renda aos investidores 
estrangeiros, provocando mais afluxo de dólar ao país. Ou seja: de um lado, o governo estimula a 
entrada maciça de dólares no país, e de outro o BC não pára de comprar dólares, ocasionando 
grande prejuízo aos cofres públicos. Enquanto o BC apresentou prejuízo de R$ 10,45 bilhões em 
2005 e R$ 13,167 bilhões em 2006, os bancos nacionais apresentaram imensos lucros no mesmo 
período, de R$ 33,8 bilhões em 2005 e R$ 42 bilhões em 2006, o que configura clara transferência 
de recursos do setor público para o setor financeiro privado. Os prejuízos operacionais do BC em 
2007 ainda não foram divulgados, mas os ataques especulativos a que temos sido submetidos e a 
queda do dólar são prenúncio de prejuízo bem superior aos dos últimos anos. 

Mas o pior de tudo é que todos os títulos da dívida externa emitidos a partir de 2003 incluem as 
chamadas “Cláusulas de Ação Coletiva” (CACs). Estas cláusulas, que fazem parte das exigências 
do FMI, definem que os detentores de 75% do valor da dívida poderão definir os termos da 
renegociação, cujo Foro será em Nova Iorque, o que caracteriza desrespeito à soberania. Ainda mais 
absurda que a própria CAC foi a recente resposta do Ministério da Fazenda a requerimento de 
informações da senadora Heloísa Helena (P-SOL/AL), que solicitava o conteúdo das CACs: 
“Relativamente ao conteúdo das cláusulas vigentes sobre os bônus, as informações serão 
complementadas porteriormente, tão logo concluído o processo de de tradução dos contratos”.  Ou 
seja: além de não revelar o conteúdo das cláusulas, ainda revelou  que os contratos foram assinados 
em língua estrangeira.3 

A justificativa apresentada pelo governo para a manutenção das taxas de juros em patamares 
elevados é a ameaça às chamadas “metas de inflação”. Ocorre que, na prática, os preços 
administrados - as tarifas públicas - são as principais responsáveis pela alta dos preços. De julho de 
1994 a abril de 2007, a inflação (IPCA) referente aos “preços livres” foi de 172,17%, enquanto a 
inflação dos preços controlados pelo governo foi mais que o dobro: 383,22%.  

Portanto, há muito espaço para baixar as taxas de juros em nosso país. Também há evidência da 
necessidade de se tributar os vultosos ganhos de capital obtidos por meio das operações 
especulativas, bem como de se estabelecer controles para proteger o país dos ataques especulativos 
e das fugas de capitais. Entretanto, o governo tem feito exatamente o contrário: inexplicavelmente 

                                                
2  http://www.stn.fazenda.gov.br/hp/downloads/divida_publica/Tabelas_download_mar07.zip - Tabela 5.5. 
3  Estudos disponíveis em www.divida-auditoriacidada.org.br 



tem mantido as taxas de juros elevadíssimas, em momento de grande liquidez internacional, agindo 
inversamente a todas as demais economias emergentes. 

 


