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1. RESUMO 

 A dívida pública é todo crédito adquirido pelo governo federal para financiar 

seu déficit através de título e/ ou contrato este  trabalho se propôs a expor o histórico 

da divida, considerar-se-á sua evolução durante o período entre 1995 e 2012, de 

forma a avaliar o comportamento da dívida, discutindo seus principais indexadores, 

como o IPC-A, a taxa de cambio, a taxa Selic,  e prefixados. Em um primeiro 

momento, o esforço teórico foi realizado no sentido de construir um referencial 

bibliográfico sólido, após isto, o presente trabalho concentrou-se em apresentar 

estatisticamente conclusões sobre as mudanças de características da dívida durante 

o período analisado. É possível verificar uma mudança de gestão da dívida no que 

tange a transição do segundo mandato de FHC para o primeiro mandato de Lula, 

com relação a Dilma não houve nenhuma mudança significa de gestão da dívida. 

Palavras-Chaves: Dívida Pública, Economia Brasileira, Evolução da Dívida. 

2. INTRODUÇÃO 

 A Dívida Pública Federal (DFP) diz a respeito a todo crédito contraído pelo 

governo federal para financiar o seu déficit, podendo incluir o próprio 

refinanciamento da dívida. A captação de recurso pode ser por emissão de títulos 

(dívida mobiliaria) ou por contratos firmados com organismo multilaterais (dívida 

contratual).(MEDEIROS, 2010) 

 De forma análoga que o crédito ao consumidor, que amplia as possibilidades 

de conquistas ao cidadão, a dívida pública, também permite a melhora do bem estar 

da sociedade, através de investimento e serviços públicos (como saúde, educação e 

transporte). Os gestores da dívida pública ainda podem utilizar-se de títulos públicos 

para praticarem política econômica, auxiliando a política monetária no controle da 

liquidez e estabilização da moeda. (SILVA, 2009) 

 As contas do governo do governo passam por ciclos, e através da dívida 

pública é possível manter níveis equilibrados de investimento sem alterar a política 

fiscal, de forma a atenuar o ônus a população. Outro ponto a se destacar é o papel 

de atender despesas emergenciais e financiamento de projetos de médio e longo 

prazo de maturação. (SILVA, 2009) 



 A qualidade do endividamento publico requer: (i) credibilidade do governo; (ii) 

garantia de  capacidade de pagamento e (iii) gestão da dívida eficiente. Só a partir 

da combinação desses três fatores é possível que a dívida pública exerça suas 

funções de forma eficaz. A credibilidade e a garantia de capacidade de pagamento 

da dívida pública associam-se intrinsecamente com políticas fiscais, monetárias e 

cambiais prudentes, assim garante-se a sustentabilidade da dívida. (SILVA, 2009) 

 A partir da década de 1980, o gerenciamento da dívida pública começa a 

ganhar seus primeiros traços de uma gestão mais profissional. Os países que 

iniciaram o processo de profissionalização da gestão da dívida pública foram, não 

coincidentemente, aqueles que apresentaram problemas históricos de política fiscal 

e alto nível de endividamento em relação ao PIB, como a Bélgica e a Nova Zelândia. 

Os países emergentes seguiram o exemplo, e a partir dos anos 90 iniciaram seu 

processo de profissionalização da gestão do endividamento público. Como resultado 

destes períodos houve uma onda de reformas institucionais e ferramentas para a 

gestão da dívida pública. (SILVA, 2009) 

 Ao analisar a composição da dívida pública brasileira a partir de 1994 é 

interessante notar a mudança que ocorre com o advento do Plano Real e níveis de 

inflação sob controle. (SILVA, 2009) 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho é analisar a situação da dívida pública federal, 

voltando-se principalmente aos títulos indexados à taxa de câmbio, a Selic e ao IPC-

A (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) desde o início do processo de 

estabilização da economia brasileira (com o início do Plano Real) até os dias atuais. 

Tentar-se-á realizar uma análise estatística envolvendo os principais indicadores da 

dívida pública, perfis de governo com relação à sua gestão e a relação de novas 

emissões de títulos com a sustentabilidade deste indicador. 

4. METODOLOGIA 

 Foi realizado um levantamento bibliográfico de literatura e de estatística com 

os seguintes descritores: (i) dívida pública; (ii) relação dívida/PIB; (iii) Composição da 

dívida e (iv) dívida pública cambial, nas seguintes bases de dados: (i) Scielo; (ii) 

Banco Central do Brasil (BCB); (iii) Secretário do Tesouro Nacional (STN); (iv) 



Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); (v) Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); (vi) bibliotecas virtuais (PUC-RS; UFU e FGV); (vii) 

SEPLAG. 

 Os artigos foram selecionados de acordo com sua relevância ao tema e 

qualidade do trabalho. Em relação aos dados estatísticos o presente trabalho se 

prendeu a considerar apenas dados oficiais disponibilizados pelo governo brasileiro. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 Dívida é uma obrigação de determinada instituição com terceiros, gerada a 

partir da diferença entre receita e despesa. O conceito de dívida pública pode ser 

representado de diferentes maneiras, as mais comuns são: dívida líquida e a dívida 

bruta. (SILVA, 2009) 

 A ideia básica de uma política pública sustentável é que o governo possa 

controlá-la através de política monetária e fiscal. Em um mundo sem incerteza, o 

que pode-se esperar é o governo em algum momento do tempo arrecade o 

suficiente para honrar seus gastos correntes e pagar suas dívidas. Neste sentido a 

incerteza aparece no cenário como: (i) incerteza de superávits primários; (ii) e para 

cada cenário estes superávits tem de ser maiores ou menores. (COSTA, 2009) 

 O desenvolvimento do mercado de dívida pública pode afetar tanto o cenário 

microeconômico, como o cenário macroeconômico. Em relação ao macroeconômico, 

ao aprimorar o mercado de dívida, o governo acaba por reduzir sua necessidade de 

financiamento de seus déficits; evita atrelar sua dívida a moeda estrangeira; 

fortalece a política monetária e etc. Do ponto de vista microeconômico destaca-se o 

aumento da estabilidade do mercado financeiro. (SILVA, 2009) 

 O mercado da dívida no Brasil surgiu atrasado em relação aos demais países, 

os primeiros títulos emitidos foram já na segunda metade da década de 1960, e por 

sinal muito bem aceito pelo mercado. Na década de 1970, a perda de credibilidade 

fez com que a equipe econômica efetuasse alterações nas características dos títulos 

ofertados, como medidas que afetavam o prazo de vencimento. A década de 1980 

foi marcada com grande instabilidade política no Brasil, e não foi diferente no cenário 

econômico. Neste período os títulos cambiais eram os mais atraentes por conta da e 

instabilidade macroeconômica e um fato destacado que foi a maxidesvalorização 



cambial que ocorreu 1983. Em 1987, Bresser e sua equipe declaram default da 

dívida brasileira. No inicio da década de 1990, a equipe econômica de Collor adota 

medidas drástica, que resultam no alongamento compulsório do prazo médio da 

dívida através do confisco de M4. A partir do Plano Real, a economia brasileira 

conseguiu iniciar seu processo de estabilização, de qualquer maneira houve 

momentos de instabilidade externa, em que o Plano foi colocado em xeque. Para 

manter a estabilidade o governo FHC, tinha como principal instrumento manter a 

taxa de juros elevada, com intuito de manter o regime de bandas cambiais e o país 

atraente ao capital estrangeiro. Com as sucessivas crises externas, o regime de 

banda cambial teve que ser abandonado em 1999, em contra partida o governo 

passa a adotar o regime de metas de inflação. A partir do governo Lula, verifica-se 

que a equipe econômica passa a priorizar a troca de títulos cambiais, por títulos 

indexados ao índice de preços ao consumidor aplicado (IPC-A). (SILVA, 2009) 

6. RESULTADOS  

 A Tabela 1 foi dividida em 4 períodos,que compreendem: (i) o "Governo 

Todo", que consiste em todo o período do mesmo presidente, exclui-se Dilma por 

não ter finalizado nenhum mandato por completo; (ii) "Primeiro Mandato", que 

consiste nos 4 anos de governo, exclui-se Dilma por não ter finalizado seu primeiro 

mandato; (iii) "Segundo Mandato", compreende a reeleição de FHC e Lula e (iv) 

"Dois Primeiros Anos do Primeiro Mandato", compreende os dois primeiros anos dos 

primeiros mandatos dos três presidentes analisados. 

 De acordo com a Tabela 1, nota-se que a média da relação Dívida/PIB 

durante os dois mandatos da gestão de FHC foi de 40%, vale ressaltar que a equipe 

econômica de FHC herdou a relação Dívida/PIB em níveis baixos, o que contribuiu 

para que sua média não fosse tão elevada, visto que durante o primeiro mandato 

sua média foi de apenas 31%. Já nos últimos 4 anos de governo, nota-se que a 

dívida toma níveis maiores, chegando a média de 49%. Isso ocorreu devido ao 

ganho de participação da dívida indexada ao cambio a partir de 1997, e a taxa Selic 

a partir de 1998, que fizeram a relação Dívida/PIB aumentar consideravelmente 

durante o governo de FHC, como pode-se observar no Gráfico 1. Os 

administradores da dívida durante o governo Lula herdaram a relação Dívida/PIB 

elevada, fato que contribuiu para que durante os dois mandados de Lula a média da 



relação Dívida/PIB fosse superior a média de FHC. Verifica-se que devido a herança 

deixada pelo governo FHC, nos primeiros 4 anos do governo Lula a média da 

relação foi de 51%, superior ao governo de FHC, já no período seguinte, os gestores 

da dívida durante do governo de Lula obteve uma média de 42%, inferior ao mesmo 

período durante a gestão de FHC. Durante o governo Lula, nota-se que papéis 

indexados a Selic continuam com protagonismo na composição da dívida, já o 

cambio, perde rapidamente o espaço conquistado, assim foi possível fazer com que 

a relação desacelerasse. A equipe de Dilma, intensificou o processo de substituição 

de títulos indexados a Selic, como pode ser obervado no Gráfico 1. 

 Ao decorrer dos 8 anos de governo de FHC, a relação Dívida/PIB cresceu de 

forma significativa, nota-se que o desvio padrão ao longo dos 8 anos foi de 10%. Os 

gestores da dívida de FHC aumentaram a relação em 106% ao longo do período, o 

que de fato demonstra o grande crescimento da relação ao longo do período. Já sob 

o mandato de Lula, observa-se que a relação Dívida/PIB teve uma queda 

significativa de 35%, e o desvio padrão durante o período foi de 6%, conforme pode-

se observar na Tabela 1. 

 Nos dois primeiros anos do governo de Dilma Rousseff a relação Dívida/PIB 

foi de 37%, maior que do FHC, por conta de ter herdado um nível baixo, fato que 

persiste nos primeiros anos de governo, e menor que de Lula, que por sua vez 

herdou a relação em níveis mais elevados. Os níveis de dispersão da relação dos 

três presidentes no período analisado são próximos, o que indica que mudanças na 

condução na gestão da dívida nos primeiros anos de mandato são menos 

perceptíveis. Assim como seu antecessor, Dilma mantém a tendência de queda da 

relação durante o período analisado, enquanto que FHC aumentou a relação em 

5%. 



Tabela 1 - Estatísticas Descritivas 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, elaboração do autor 

 Até meados de 1998, a equipe econômica de FHC conseguiu aumentar a 

participação dos títulos pré-fixados, mas que após ataques especulativos ao cambio 

e abandono do modelo de bandas cambiais, caiu drasticamente, voltando a se 

recuperar em 1999. Tal política teve continuidade com o governo Lula e Dilma 

Rousseff, que aumentou consideravelmente a quantidade deste título no mercado.  

 Já no que diz a respeito dos títulos indexados a índice de preços, é possível 

observar que sua aceitação no mercado iniciou-se a partir de 2005, com forte 

presença dos títulos indexados ao IPC-A. Mesmo que muito tímida, a participação 

de títulos indexados a índices de preços durante a gestão FHC foi marcada 

principalmente pela presença de títulos indexados ao IGP-M e só a partir de 2002, 

os títulos indexados ao IPC-A passaram a ser negociados. Já sob a gestão de Lula, 

a equipe econômica passou negociar uma grande quantidade de títulos indexados 

ao IPC-A. Tal política se manteve sob a equipe econômica de Dilma Rousseff, sem 

uma mudança nítida. De modo geral, a partir do controle da inflação na segunda 

metade dos anos 1990, os títulos indexados a índices de preços começaram a 

ganhar espaço gradativamente. 

Estatísticas Descritivas FHC Lula Dilma

Média

Governo Todo 40% 47% -

Primeiro Mandato 31% 51% -

Segundo Mandato 49% 42% -

Dois Primeiros Anos do Primeiro Mandato 29% 54% 37%

Desvio Padrão

Governo Todo 10% 6% -

Primeiro Mandato 3% 4% -

Segundo Mandato 5% 3% -

Dois Primeiros Anos do Primeiro Mandato 1% 3% 1%

Crescimento em Percentual

Governo Todo 106% -35% -

Primeiro Mandato 33% -22% -

Segundo Mandato 28% -16% -

Dois Primeiros Anos do Primeiro Mandato 5% -16% -9%



 A partir de Lula e Dilma, verifica-se que os gestores da dívida passaram a 

priorizar os títulos indexados ao IPCA, Prefixado e Selic, conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Participação por Indexador na Divida Pública 

 Fonte: Banco Central do Brasil, elaboração do autor 

 Cada momento estudado no Gráfico 2 compreende aos últimos 12 meses 

correspondentes ao período analisado, conforme dados disponíveis a partir de 

novembro de 2006. Conforme pode ser observado no Gráfico 2, a média de novas 

emissões de títulos indexados a Taxa Flutuante (Selic) vem perdendo espaço 

significativamente ao longo do período analisado, em contrapartida, os títulos 

indexado ao IPC-A passaram a ganhar maior participação nas novas emissões, com 

destaque para os anos de 2011 e 2012, assim como os títulos prefixados, porém de 

maneira mais lenta. Já as novas emissões de títulos cambiais passaram a ter 

participação irrelevante. 
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Gráfico 2 - Média de Participação por Indexador - Novas Emissões 

Fonte: Secretária do Tesouro Nacional, elaboração do autor  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo do trabalho foi possível concluir a clara ruptura na gestão da dívida 

entre os governos de FHC e Lula, além da continuidade sob o comando de Dilma. 

Ponderar-se-á que durante o governo de FHC a economia brasileira ainda passava 

por momentos delicados, devido a recente estabilidade macroeconômica. Silva 

(2009) pondera destacando a crise russa e asiática, e a mudança da política 

cambial, já Fernandes (2006) complementa destacando os déficits comerciais.  

 O principal ponto de ruptura entre Lula e FHC se dá na troca de indexadores 

da dívida. Lula passara a priorizar títulos indexados ao IPC-A, prefixados e taxa 

Selic, este último com tendência de queda ao longo do período analisado. Em 

relação aos títulos indexados ao IPC-A, Silva (2009) destaca a tendência mundial de 

indexação da dívida índice de preços como um hedge natural. Já durante o governo 

de FHC, no primeiro momento, os principais indexadores foram o cambio, a taxa 

Selic e prefixados já no segundo os prefixados perdem seu espaço para a taxa Selic 

e o cambio. Moreira (2006) destaca a melhora do perfil da dívida brasileira durante o 

governo Lula, por abandono dos títulos cambiais. 
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