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Síntese 
  
Esta dissertação demonstrará a relação íntima e direta entre a Dívida Externa e a Dívida 
Interna, duas modalidades do mesmo mecanismo de dominação e concentração de 
renda. Abordará o processo de substituição de dívida externa por interna, a partir dos 
anos 90, quando a liberalização financeira permitiu que o capital internacional investisse 
em diversos papéis do Terceiro Mundo, dentre eles, os títulos da dívida interna. Os 
bancos estrangeiros emprestam aos bancos brasileiros, para estes emprestarem ao 
governo nacional, enquanto o setor financeiro internacional se instala no país para 
comprar títulos da dívida interna e usufruir dos juros mais altos do planeta, remetendo 
seus grandes lucros ao exterior. A dissertação procurará mostrar, portanto, como esta 
"dívida interna" - que no Brasil já supera a dívida externa - representa uma reciclagem 
do velho modelo de dominação exercido pelo endividamento externo.  
 
 
O impacto da dívida no orçamento público 

 

 
A Dívida pública é a principal despesa do orçamento federal brasileiro. De janeiro a 

julho de 2006, os governos federal, estaduais e municipais geraram um superávit 
primário (isto é, a economia de recursos para o pagamento da dívida) equivalente a 
5,39% do PIB (Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que o país produziu durante estes 7 
meses). Porém, este superávit não foi suficiente para pagar os juros da dívida, que 
atingiram 8,16% do PIB no período. Isto significa que, de cada R$ 100 de toda a riqueza 
produzida pelo país nestes 7 meses, R$ 8,16 foram destinados  para os juros da dívida.  

 
É como no Brasil-Colônia, quando Portugal se considerava credor do Brasil, e 

exigia o pagamento de um tributo de 20% sobre a produção de ouro (o chamado 
“quinto”). Embora o “quinto” dos dias de hoje esteja, portanto, em 8,16%, ele incide 
sobre toda a economia, e não apenas sobre a produção de ouro.  
 

Analisando-se a execução do orçamento federal no primeiro semestre de 2006, 
podemos ver a distribuição de recursos (que somaram, no total, R$ 347 bilhões) 
apresentada no gráfico da página seguinte. É impressionante como as despesas com o 
serviço da dívida (juros mais amortizações) foram muitas vezes superiores aos gastos 
com áreas sociais fundamentais, como saúde, educação e assistência social. Isto para 
não falar de despesas quase nulas, como Organização Agrária (com apenas 0,19% dos 
gastos), Transporte (0,16%), Ciência e Tecnologia (0,26%), Habitação e Saneamento 
(0,00%). 
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Presupuesto del Gobierno Federal 

Enero – Junio 2006 
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Fuente: Secretaria do Tesouro Nacional 
 
 
 
Importante ressaltar que este gráfico desconsidera o refinanciamento da dívida, ou 

seja, o pagamento de títulos da dívida mediante a emissão de novos títulos (a chamada 
“rolagem da dívida”). Caso considerássemos estas despesas de refinanciamento, as 
despesas com a dívida chegariam a 61% do total. As despesas com refinanciamento 
devem ser consideradas, uma vez que também são gastos do governo com a dívida. São 
elas que nos mostram como o governo está dependente do “mercado financeiro”, que 
mensalmente coloca o Tesouro de joelhos para rolar dezenas de bilhões de reais em 
títulos. Este é o principal trunfo do “Mercado” para ditar a política econômica, uma vez 
que, a qualquer sinal de mudança na gestão da dívida pública, os investidores podem 
decidir não mais emprestar dinheiro ao governo, ou aumentar os juros cobrados por 
estes empréstimos.  

 
Um fato importante merece destaque: o serviço da dívida interna (29,40% das 

despesas) é bem maior que o da dívida externa (4,97%). Portanto, nos cabe perguntar: a 
dívida externa deixou de ser o maior problema do Brasil, ou será que ela apenas mudou 
de aparência? Como veremos no decorrer desta dissertação, a dívida interna, apesar de 
beneficiar as elites nacionais, representa também uma reciclagem do clássico 
mecanismo da dívida externa. 
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A Origem da “Dívida Interna” 
 

Nos anos 90, a abertura financeira ocorrida no Brasil e em muitos países em 
desenvolvimento permitiu uma mudança no perfil dos investimentos estrangeiros. Se até 
os anos 80 as dívidas externas eram a principal forma de dominação e de extração das 
riquezas dos países do Terceiro Mundo, a partir dos anos 90 foram criadas novas formas 
de ingresso dos capitais estrangeiros, com destaque para as aplicações em bolsa de 
valores e títulos das “dívidas internas”.  

 
A definição de “dívida interna” é o empréstimo em moeda brasileira (real). Porém, 

os investidores estrangeiros podem trazer seus dólares ao Brasil, que são trocados por 
reais pelo Banco Central. Com reais, estes investidores podem fazer investimentos no 
país (principalmente comprar títulos da “dívida interna”). Após ganharem os juros e 
serem reembolsados pelo governo brasileiro, trocam livremente seus reais por dólares e 
enviam seus lucros para o exterior. 

 
Esta entrada de capitais financeiros permitiu o financiamento da política de abertura 

comercial no Brasil, a partir da segunda metade dos anos 90. As altas taxas de juros 
estabelecidas internamente estimulavam as empresas – especialmente os bancos – 
nacionais a tomarem empréstimos no exterior (que possuíam juros mais baixos), para 
comprar os títulos da dívida interna. Ao mesmo tempo, investidores estrangeiros 
traziam seus dólares ao país para emprestar reais (moeda brasileira) ao governo.  

 
Vemos pelo gráfico abaixo que, a partir de 1995, as taxas reais de juros brasileiras 

estiveram acima dos 10% ao ano em quase todos os anos. Em alguns anos, estas taxas 
chegaram a mais de 20%. Sempre que ocorria uma crise financeira internacional 
(México em 1995, Ásia em 1997, Rússia em 1998, Brasil em 1999, Argentina em 2001, 
Brasil em 2002), o governo aumentava as taxas de juros (na tentativa de manter os 
investimentos estrangeiros no país), que chegaram a mais de 40% em alguns momentos. 
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Para obterem ganhos fáceis com a dívida interna brasileira, os bancos e empresas 

nacionais tomavam empréstimos no exterior, como se vê no gráfico abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banco Central 
 

É importante dizer que, embora a dívida externa privada seja devida por empresas e 
bancos nacionais, ela também é paga pelo povo brasileiro. Porque? Em primeiro lugar, 
como já dissemos, porque boa parte desta dívida externa “privada” foi tomada pelos 
bancos e empresas não para fazerem investimentos produtivos, mas para emprestarem 
ao governo brasileiro, ganhando os juros mais altos do mundo. Ou seja: a 
empresa/banco nacional é apenas um intermediário de uma típica operação de dívida 
externa pública, uma vez que, no final das contas, é o governo brasileiro tomando 
emprestado do banco estrangeiro.  

 
Em segundo lugar, quando o devedor privado nacional paga a sua dívida externa, ele 

paga, em reais, para o Banco Central, que se encarrega de fornecer os dólares para o 
credor estrangeiro. Ou seja: os dólares enviados para o exterior são os dólares do 
governo, obtidos às custas de tanto sacrifício: exportações e altas taxas de juros internas 
(que fazem com que o capital externo venha para o país). Em 2002, por exemplo, as 
empresas que deviam ao exterior resolveram antecipar o pagamento de suas dívidas, o 
que ocasionou falta de dólares no Banco Central, que assim teve de aumentar os juros, 
causando recessão e desemprego. 

 
A partir desta política de juros altíssimos, a “dívida interna” explodiu, atingindo R$ 

1 trilhão em 2006. 
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Dívida mobiliária interna federal - R$(milhões)
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional 
 
 

Quem são os Credores da “Dívida Interna”? 
 
A maior parte da “dívida interna” é devida aos bancos nacionais e estrangeiros, como se 
vê no gráfico a seguir.  
 

Dívida Interna Federal – Distribuição por Credor 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Previdência Complementar (2006).  
Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida 
Obs: Inclui-se na rubrica “Bancos Nacionais e Estrangeiros” as operações de mercado aberto e os “títulos 
vinculados”, ou seja, aqueles depositados pelas Instituições Financeiras junto ao Banco Central para 
depósitos compulsórios, garantias de operações em Bolsa de Valores, dentre outras finalidades. Isto pois 
as instituições financeiras recebem os juros relativos a estes títulos. 
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Porém, os dados da Secretaria do Tesouro Nacional não permitem identificarmos 

qual a parcela da dívida detida por bancos multinacionais. Nos anos 90, houve a 
instalação de muitos bancos estrangeiros no Brasil, e muitos bancos nacionais foram 
vendidos para investidores externos. Estes bancos internacionais também são credores 
da dívida interna, remetendo seus lucros para o exterior, o que significa que a chamada 
“dívida interna” é, na verdade, apenas uma nova roupagem da “dívida externa”. 

 
Importante ressaltar que, no Brasil, em 2006 as remessas de lucros se tornaram 

maiores que as despesas com juros, indicando que o setor financeiro estrangeiro (além 
das empresas não financeiras estrangeiras) tem aumentado seus lucros com a dívida 
interna.   

 
Chama a atenção também a participação dos Fundos de Investimento entre os 

credores da dívida interna (27%). Apesar de qualquer pessoa poder participar destes 
fundos (ao investir o que sobra de sua conta bancária), sabemos que esta parcela da 
dívida interna tem como principais beneficiários grandes investidores, empresas 
privadas e até mesmo investidores estrangeiros. Aliás, a maior parte das famílias 
brasileiras não têm a possibilidade de fazer estes investimentos, uma vez que não 
possuem conta bancária, e quando possuem, o salário mal dá para cobrir as despesas do 
mês, isto quando não estão endividadas.  

 
Para tentar legitimar a “dívida interna”, o governo estimula a participação de 

pequenos investidores nesta dívida, para depois propagandear que “o não-pagamento 
iria afetar todo o povo brasileiro.” Apesar dos sucessivos governos afirmarem sempre 
que os pequenos investidores – inclusive a classe média brasileira – seriam os principais 
participantes destes fundos, o governo se nega a disponibilizar dados que possam 
confirmar esta afirmação.1 É interessante ressaltar também que, segundo a Comissão de 
Valores Mobiliários, os participantes de Fundos de Investimento (que aplicam em 
títulos da dívida interna) são 5 milhões, ou seja, 2,7% da população brasileira. 

 
Destaca-se também a participação dos Fundos de Pensão, que têm crescido no país 

devido à deterioração da previdência pública no país. Com benefícios de aposentadoria 
cada vez menores, as pessoas são obrigadas a aderir a estes Fundos. Porém, na hora de 
uma crise da dívida, são estes fundos os primeiros a sofrerem perdas. Na Argentina, por 
exemplo, quando o governo decretou a moratória da dívida, em 2002, os Fundos de 
Pensão foram os maiores prejudicados, perdendo grande parte de seu patrimônio, 
condenando seus beneficiários à miséria. Por outro lado, os grandes credores da dívida, 
que acompanham o mercado financeiro todos os dias, puderam, a tempo, enviar capitais 
ao exterior. E aqui no Brasil? O que ocorrerá com os milhões de aposentados quando o 
serviço desta dívida explosiva se tornar impagável? 

Mas a principal questão é que, no Relatório do Tesouro Nacional, não é informada a 
participação dos bancos e investidores estrangeiros na dívida interna. Uma pista sobre a 
participação destes investidores externos pode ser dada por determinados tipos de 
operações financeiras, efetuadas por bancos estrangeiros. 

                                                
1 Em resposta ao Requerimento 3513/2005, da Câmara dos Deputados, que solicitava a participação dos 
grandes e pequenos investidores dos Fundos de Investimento, o governo respondeu: “por não ser a 
entidade supervisora de (...) fundos de investimento, o Banco Central não detém os dados de seus 
participantes ou cotistas.” 
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Uma destas operações se chama NDF, na sigla em inglês (“Non-deliverable 
Forward”), que consiste, no final das contas, em um investimento estrangeiro em um 
título da dívida interna. No início de 2006, estimativas indicavam que estas operações 
atingiam nada menos que US$ 70 bilhões. Porém, o volume real pode ser bem maior, 
uma vez que são operações feitas entre os investidores, muitas vezes sem registro pelo 
Banco Central. Como se dá esta operação?  

O investidor estrangeiro, no exterior, contacta um banco multinacional que possua 
uma filial no Brasil e faz uma espécie de “contrato de investimento”, no qual o banco 
irá comprar títulos da dívida interna brasileira (ou irá aplicar recursos em fundos de 
investimento brasileiros) e irá repassar os ganhos da aplicação para o investidor externo, 
mediante, claro, uma boa taxa de administração.  

O detalhe é que os dólares do investidor externo não entram no país. No final da 
operação, o banco estrangeiro embolsa sua taxa de administração, e paga apenas o juro 
para o investidor.  Esta é uma inovação da globalização financeira, que faz com que não 
seja necessária a movimentação real de moeda, mas apenas a utilização de bancos de 
dados que registrem as transações financeiras, e ao final destas operações, sejam pagas 
apenas os ganhos das operações para os investidores. É um mundo virtual de negócios, 
totalmente isento de impostos e de fiscalização, e que muitas vezes se utiliza de paraísos 
fiscais.  

 Admitindo-se uma taxa de juros de 14% ao ano, e um estoque de NDFs de US$ 70 
bilhões, podemos estimar que os ganhos anuais dos estrangeiros seriam de quase US$ 
10 bilhões, ou seja, nada menos que 70% das atuais remessas de juros da dívida externa 
brasileira! Ora, está claro que a “dívida interna” não passa de uma reciclagem do 
clássico mecanismo da dívida externa. Isso para não falar de outras operações 
financeiras, e dos investidores e bancos estrangeiros que compram diretamente os 
títulos da dívida interna, ou aplicam em fundos de investimento no Brasil. 

Enquanto o governo prossegue afirmando que a dívida externa acabou, e que não há 
mais dependência ou vulnerabilidade externa, os investidores estrangeiros, por meio de 
operações virtuais, continuam colocando o governo de joelhos. Um bom exemplo disso 
é o que ocorreu em maio deste ano. 

No início do ano, o governo isentou de Imposto de Renda os estrangeiros que 
investirem na dívida interna brasileira, alegando que esses investidores teriam a 
propensão de comprar títulos de maior prazo, o que melhoraria o perfil da dívida 
interna. Porém, logo após, em maio, a turbulência da alta de juros nos Estados Unidos 
fez com que estes investidores, que haviam acabado de comprar os títulos brasileiros, 
fugissem desesperadamente para o exterior, em busca de juros mais altos. O detalhe é 
que os estrangeiros não conseguiram se desfazer de seus títulos de longo prazo, pois 
ninguém queria comprá-los antes do vencimento. Ou seja: para saírem do país, os 
investidores teriam de vender os títulos a um valor muito menor do que compraram.  

Então, furiosos, dia 24/05/2006 eles começaram inverter suas operações no país (em 
termos simples: fugir do país), pressionando a cotação do dólar, o que obrigaria o 
governo a subir os juros para estimulá-los a permanecer no Brasil. Um aumento nos 
juros traria prejuízos ao presidente Lula em um ano eleitoral. Naquele momento, o 
governo preferiu simplesmente gastar R$ 4 bilhões para recomprar antecipadamente os 
títulos dos estrangeiros, por seu valor total, para permitir a fuga de capitais! 

Trocando em miúdos: é impressionante a ditadura que os mercados exercem sobre 
nós, com a cumplicidade do governo. Ao invés de controlar os fluxos de capitais, o 
governo prefere torrar em apenas 3 dias R$ 4 bilhões (valor este equivalente a todos os 
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gastos com Reforma Agrária em todo o ano de 2005) para satisfazer aos estrangeiros, 
comprando antecipadamente títulos por seu valor de face. 

Ao mesmo tempo em que controla a conta gotas os gastos sociais, autoriza 
imediatamente qualquer gasto para preservar a “confiança dos mercados”. Apenas uma 
profunda auditoria poderá mostrar todos os prejuízos destas operações, que apenas 
favorecem poucos investidores estrangeiros. 

 
Troca de dívida externa por interna: bom negócio? 

 

A partir do final de 2005, o governo começou a pagar antecipadamente algumas 
partes da dívida externa. Em dezembro de 2005, pagou US$ 15,5 bilhões ao FMI; até 
maio de 2006 também eliminou a dívida com o Clube de Paris (associação dos governos 
credores), pagando US$ 1,8 bilhão; e até abril pagou mais US$ 6,6 bilhões de títulos 
“Bradies”. E recentemente, o governo anunciou que pagará antecipadamente mais 
títulos da dívida externa, operações estas que devem somar US$ 20 bilhões em 2006. 

O governo tem feito estes pagamentos antecipados para propagandear que nossa 
vulnerabilidade externa estaria acabando. Porém, a realidade está bem distante desta 
propaganda. Em primeiro lugar, estes pagamentos antecipados constituem uma pequena 
parte da dívida externa, que ainda estava em US$ 178 bilhões em julho de 2006.  

Em segundo lugar, o governo continua emitindo títulos da dívida externa, e a taxas 
de juros mais altas que os títulos pagos antecipadamente. Enquanto os juros do FMI 
eram de cerca de 4% ao ano, e os dos “Bradies” 5,7%, os juros dos US$ 14,3 bilhões de 
títulos emitidos desde janeiro de 2005 possuíram juros 8,5% ao ano em média.  

Agravando a situação, todos os novos títulos da dívida externa emitidos a partir de 
2003 trazem a “Cláusula de Ação Coletiva” (CAC). Esta cláusula transfere para o Foro 
de Nova Iorque a resolução de quaisquer controvérsias sobre a dívida, o que representa 
renúncia à soberania nacional. A CAC também permite que apenas os maiores credores 
(que detenham 85% da dívida) imponham sua vontade em uma eventual renegociação 
da dívida, o que concentra o poder em poucos credores.  

Em terceiro lugar, estes pagamentos antecipados representam, na verdade, troca de 
dívida externa por “dívida interna”, que possui os juros mais altos do mundo e prazos 
curtíssimos. Para dispor de dólares para pagar antecipadamente a dívida externa, o 
Banco Central (BC) tem comprado dólares no mercado. Porém, quando o BC compra 
dólares, injeta reais na economia, o que, na visão do governo, causa inflação. Assim, 
para retirar este excesso de reais da economia, o governo emite títulos da “dívida 
interna”, em igual valor. Desde outubro de 2005, o Banco Central já comprou US$ 30 
bilhões, o que implicou em uma emissão de cerca de R$ 66 bilhões de títulos da dívida 
interna (considerando o câmbio de R$ 2,2 por dólar). Não é à toa que a dívida interna 
apresenta crescimento explosivo, tendo crescido R$ 107 bilhões apenas nos primeiros 7 
meses de 2006. 

Considerando que estes R$ 66 bilhões de títulos sejam remunerados com a taxa de 
juros Selic, estas operações significam um custo anual de cerca de R$ 10 bilhões, ou 
seja: duas vezes e meia todo o gasto com Reforma Agrária em 2005. 

 Outro artifício oneroso que o governo tem se utilizado para propagandear uma 
suposta redução da vulnerabilidade externa é a chamada “operação de swap reverso”, 
feita pelo Banco Central. O nome da operação é complicado, mas o princípio dela é 
bastante simples. Com estas operações, o governo troca dívida interna indexada ao dólar 
por dívida interna indexada aos juros mais altos do mundo. É tudo que os investidores 
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estrangeiros querem, pois nestas operações, se o dólar cai, eles ganham a variação do 
dólar, além dos juros! Como o dólar tem caído (como resultado da especulação 
financeira internacional para ganhar os juros brasileiros) essas operações são o paraíso 
dos especuladores. E quem banca? 

A resposta a esta pergunta pode ser encontrada no prejuízo do Banco Central no 
primeiro semestre de 2006: nada menos que R$ 12,5 bilhões, ou seja, mais que o dobro 
dos gastos federais com educação no mesmo período! Contribuiu para este prejuízo as 
operações de swap, que atualmente somam mais de R$ 30 bilhões. Todos estes 
prejuízos causados aos cofres públicos merecem uma profunda auditoria. 

Em suma: o argumento governista de redução da vulnerabilidade externa não se 
sustenta. Isto pois a “dívida interna” produz até mais vulnerabilidade que a dívida 
externa. Com a participação diária de investidores estrangeiros no mercado da “dívida 
interna” (para ganharem fácil com os maiores juros do mundo), a qualquer crise 
internacional estes investidores provocam fugas de capitais e grandes oscilações no 
câmbio, como observado no episódio da elevação dos juros americanos, em maio. 

  Em suma: não é possível se falar em “fim da vulnerabilidade externa” sem a 
auditoria da dívida e o estabelecimento de controles sobre o fluxo de capitais, seja da 
dívida externa, interna, ou qualquer tipo de investimento. 

 
Conclusão: Auditoria da Dívida Interna 

 
As mobilizações em massa no mundo contra a Dívida Externa levou os credores – 

com a cumplicidade dos governos – a tentar camuflar sua dominação alterando a 
aparência da dívida. Porém, o princípio de funcionamento da “dívida interna” é o 
mesmo da externa:  a pilhagem das riquezas de nossos países, além da submissão às 
exigências do mercado. Se antes as reformas neoliberais eram impostas apenas pelo 
FMI e outras instituições multilaterais, agora os credores da dívida interna também 
podem impor sua vontade, à medida que o governo depende deles diariamente para rolar 
a dívida. Qualquer política contrária aos ditames neoliberais e logo os investidores 
exigem juros internos e externos maiores, e o “risco-país” sobe. 
 

Assim como na dívida externa, as altas e flutuantes taxas de juros incidentes sobre 
a “dívida interna” devem ser questionadas, uma vez que também caracterizam 
desrespeito à cláusula “rebus sic stantibus”, segundo a qual o cumprimento de um 
contrato está condicionado à manutenção do “mesmo estado de coisas” vigente à época 
da contratação. Em alguns momentos, esta taxa, em um espaço de dias, foi fixada em 
mais de 40% ao ano, e permanece até hoje como a maior taxa de juros do mundo, quase 
o dobro do país segundo colocado neste “ranking”. Isto caracteriza clara ilegalidade e 
gestão temerária dos recursos públicos. 

 
Devem ser questionadas também as decisões sobre o nível das taxas de juros no 

Brasil, uma vez que os membros componentes do COPOM (Conselho de Política 
Monetária, que define as taxas de juros) possuem públicas e notórias ligações com o 
setor financeiro nacional. 

 
Todas as operações de troca de títulos antigos por novos, resgates antecipados e 

operações de favorecimento aos credores privados (descritas nos itens anteriores desta 
dissertação) também devem ser investigadas, por causarem claro e escandaloso prejuízo 
às contas públicas. 
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Embora a maior parte da “dívida interna” esteja nas mãos de grandes bancos e 
investidores, uma auditoria desta dívida deveria também identificar os maiores e 
menores credores, possibilitando o correto direcionamento das decisões frente a esta 
dívida. Como vimos, para tentar legitimar a “dívida interna”, o governo estimula a 
participação de pequenos investidores nesta dívida, para depois propagandear que “o 
não-pagamento iria afetar todo o povo brasileiro.”  

 
Finalizando, é importante que os demais movimentos contra a dívida realizem 

auditorias sobre a “dívida interna”, uma vez que esta tem se mostrado um poderoso 
meio de dependência, em substituição à dívida externa.  

 
 


