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RESUMO 
A crise financeira que se originou do mercado imobiliário americano a partir do ano de 
2007 trouxe através de um sistema econômico globalizado complicações e proporções 
que não eram vistos há tempos. O Brasil começou  a sentir de fato, os primeiros efeitos 
da crise quando o banco de investimento Lehman Brothers quebra no ano de 2008, 
tornando-se uma crise de caráter sistêmica. Os primeiros efeitos sentidos internamente 
foram em relação à desvalorização cambial, elevação do risco Brasil, interrupções das 
correntes internacionais do comércio, quando traria no ano de 2009 uma recessão. O 
Banco Central do Brasil teve que contrabalancear os efeitos da crise e, além disso, o 
setor público  atuou de forma anticíclica na economia. Então, as medidas econômicas 
foram tomadas, ressaltando que a economia até se recuperou, porém, logo a essa 
recuperação houve implementação de novas políticas econômicas. Diante disso, o 
presente trabalho analisa se o atual momento econômico brasileiro está ligado à crise 
internacional ou políticas adotadas domesticamente. A hipótese a ser testada no trabalho 
é saber se as políticas que foram executadas no âmbito econômico, fiscal e creditícia no 
Brasil não tiveram um caráter de longo prazo ao invés de aplicá-las em um período de 
curto prazo, se não houve excesso de expansão de crédito ou se os ajustes econômicos 
deveriam ter sido executados quando a economia estava em crescimento. Observou-se 
que por um período a economia brasileira se recuperou, porém, não se tornando 
consistente e ao longo especificamente do governo Dilma Rousseff, algumas políticas 
foram implementadas estrategicamente, não tendo um caráter de reação a uma crise. 
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INTRODUÇÃO 
A crise financeira teve sua origem no mercado imobiliário norte-americano a 

partir do ano de 2007 com proporções que não eram vistas desde a Grande Depressão, 
ocorrida no ano de 1929. Em 2008, após a quebra do quinto maior banco de 
investimento norte-americano (Lehman Brothers), a crise se tornou sistêmica e seus 
efeitos passaram a ser sentidos aqui no Brasil. A crescente globalização financeira e 
comercial foram fatores propulsores para a propagação da crise em nível internacional.    

No Brasil, em decorrência da desvalorização cambial, da elevação do risco 
Brasil, das interrupções das correntes internacionais de comércio, entre outros fatores 
importantes, houve um processo de desaceleração já no último trimestre de 2008, 
resultando em uma recessão no ano de 2009.   

Coube ao governo e o BACEN contrabalancear os efeitos da crise econômica 
internacional, que se agravou a partir do segundo semestre de 2008, este optou em um 
primeiro momento por controlar a taxa de juros, a partir do segundo semestre houve um 
aumento da taxa de juros e posteriormente já nos primeiros meses de 2009, mas 
propriamente no mês de março, a entidade monetária começou a flexibilizar a taxa de 
juros novamente, seguida por outras políticas econômicas que serão detalhadas ao longo 
do trabalho.  

Além disso, o setor financeiro público teve um papel anticíclico na crise 
econômica internacional, com atuação específica do BNDES, Banco do Brasil (BB) e 
Caixa Econômica Federal (CEF), buscando suprir o mercado de crédito brasileiro, de 
modo a tentar evitar a contração de crédito que provinha dos bancos privados. Salienta-
se que depois de medidas que foram tomadas a economia se recuperou, porém, após 
houve execuções de políticas econômicas não tão relacionadas com a crise norte-
americana.  

Portanto, é de suma importância estudar o desenrolar desse assunto em questão, 
levando em conta que o país passa por um momento de grande recessão, com aumento 
do nível da taxa de desemprego, sendo que há perspectivas de que esse cenário possa ser 
prolongado pelos anos de 2016/2017. Com base nos dados de desemprego, taxas de 
inflação, Produto Interno Bruto (PIB), entre outros elementos importantes para o 
desenvolvimento da economia, é importante analisar até que ponto o governo através da 
atuação de suas políticas econômicas, fiscais e creditícias impactaram a economia 
interna do país, visto que, a grande maioria da cúpula política do governo, na maioria 
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das vezes, atribui a situação em que o país atravessa a motivos ainda ligados à crise 
financeira internacional. 

O  do trabalho tem por característica primordial  analisar as políticas econômicas 
que foram adotadas pelo governo brasileiro a partir do desencadeamento da crise 
internacional que teve seu início nos anos de 2007-2008. Analisando também as 
políticas implementadas no pós-crise, quando logo após iniciaria o primeiro mandato do 
governo Dilma.  Analisa-se até que ponto essa crise internacional junto às políticas 
econômicas que foram sendo implementadas ao longo desses períodos influenciaram o 
recente momento econômico do país. 

A hipótese a ser testada no trabalho é se as políticas domésticas que foram 
implementadas são mais importantes que os efeitos da crise internacional na explicação 
do mau momento econômico recente da economia brasileira.  

Para isso, além da presente introdução, o trabalho é composto por três capítulos. 
O primeiro capítulo busca analisar as causas e desdobramentos que a crise norte-
americana trouxe ao Brasil, mitigando os primeiros impactos aqui causados e 
consequentemente visualizando as reações e medidas implementadas pelo setor público, 
via criação de crédito e no âmbito fiscal. 

No segundo capítulo, serão analisados o pós-crise e as políticas implementadas a 
partir do primeiro mandato de Dilma Rousseff, visualizando as políticas econômicas 
que foram implementadas no âmbito monetária, cambial e fiscal. 

Por fim, o terceiro capítulo procura analisar através de dados econômicos se 
outros países emergentes tiveram um desempenho econômico semelhante ao do Brasil, 
analisando se de fato a crise internacional foi um fator comum a todos os países 
inseridos no estudo ou se só no Brasil através da adoção de políticas econômicas 
domésticas vinculadas à crise internacional foi parte do processo para que a economia 
se encontrasse no atual momento de baixo crescimento. 
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1- A CRISE AMERICANA DE 2007-2008 E AS MEDIDAS ECONÔMICAS 
ADOTADAS NO BRASIL NO IMEDIATO PÓS-CRISE 
1.1- Causas e desdobramentos da crise hipotecária americana 2007-2008 
 

A crise internacional financeira que se desencadeou nos EUA a partir de 2007-
2008 teve como uns dos principais fatores o aumento na oferta de empréstimos 
imobiliários no segmento subprime, que consiste em uma operação de risco, concedido 
a pessoas que não possuem muitas garantias de pagamento. De acordo com Filgueiras 
(2007), no início dos anos 2000 os mercados imobiliários dos EUA experimentaram 
elevadas taxas de crescimento devido à queda da taxa de juros para títulos do governo 
aliado às taxas de crescimento da economia americana, proporcionando elevação da 
renda e melhores condições de pagamento para as pessoas que tomavam empréstimos. 

Com a expansão das condições de oferta de financiamento, os preços dos 
imóveis se elevaram, possibilitando a renovação das hipotecas com a obtenção de novos 
empréstimos, sendo esses empréstimos maiores do que o primeiro. Porém, segundo 
Carcanholo (2011), quando a demanda por capital monetário não é mais acompanhada 
do financiamento das dívidas, que gera um processo de inadimplência, principalmente 
no segmento subprime, observa-se a contração de crédito e queda na venda e preço dos 
imóveis. Segundo Katz (2010), o colapso no sistema financeiro americano foi causado 
principalmente pela dinâmica da concorrência para lidar com os nichos de mercado 
mais rentáveis que se viram obrigados a assumir altos riscos financeiros.  

A desregulamentação do mercado imobiliário americano junto ao aumento da 
inadimplência gerou a descapitalização de grandes bancos. A estes bancos criaram uma 
liquidez através da redução da taxa de redesconto por alguns bancos centrais, tentando 
assim, conter a contaminação do sistema bancário. Porém, quando a crise de mercado 
imobiliário e hipotecas atingiram os bancos, contaminou também os fundos de pensão e 
de investimentos que tinham papéis ancorados nas dívidas do mercado imobiliário 
financeiro. 

De acordo com as condições que foram expostas acima, abriram-se condições 
para que houvesse o início da crise econômica internacional, visto que os reflexos da 
crise seriam observados no mundo todo, uma vez que a economia está ligada pela 
globalização financeira seja pela via dos mercados financeiros, seja pela via do 
comércio internacional.   
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Portanto, a crise financeira internacional que desencadeou nos EUA no início 

dos anos 2007-2008, trouxe, mais precisamente no ano de 2008, um rápido contágio e 
pânico para o mercado financeiro, trazendo consigo um processo recessivo que dura até 
os dias atuais, onde os países desenvolvidos enfrentaram, em alguns ainda enfrentam, 
um processo de deflação, e os países emergentes vivenciaram um processo de 
blindagem e uma recessão mais tardia.  
 
1.2 – Primeiros impactos na economia brasileira 
 

Segundo Araújo e Gentil (2011), são possíveis listar inicialmente pelo menos 
três grupos de canais de transmissão da crise econômica internacional para a economia 
brasileira. O primeiro deles atuou sobre as contas externas, a desaceleração econômica 
mundial aliada à queda dos preços internacionais das commodities agro-minerais atuaria 
sobre a balança comercial, reduzindo preço e quantum exportados. A contração da 
liquidez internacional, um fator importante, levaria as empresas e especuladores a 
repatriar seus lucros para as matrizes, deteriorando assim o déficit de conta de serviços e 
rendas. Por último, houve fuga de capitais pela conta financeira. Como resultado dos 
fatores citados, houve uma desvalorização cambial, a qual traria previsíveis efeitos 
inflacionários.  

Em relação à queda dos preços das commoditties, a tensão da crise financeira nos 
EUA já era notada desde o início do ano de 2007, porém, a reversão dos preços das 
commoditties veio se manifestar-se somente em agosto de 2008. De acordo com Akyuz 
(2012), a queda nos preços das commoditties se deveu mais a uma mudança nas 
expectativas de seus preços futuros e menos aos efeitos da crise, porquanto já se podia 
detectar uma depreciação do preço destes antes da quebra do banco Lehman Brothers. 
Todavia, após a desaceleração da economia internacional junto à quebra do banco, a 
queda dos preços das commoditties se tornou mais aguda. Akyuz (2012) registra que ao 
final de 2008, os preços das commoditties agrícolas (alimentos) e do petróleo estavam 
27% e 45% abaixo de seus preços de pico, respectivamente.  

A demanda chinesa, que havia sido determinante para a alta dos preços das 
commoditties desde o começo de 2000 até agosto de 2008, tornou-se então, como já 
seria esperado, um fator importante para a reversão dessa tendência. Contudo, a partir 
do segundo bimestre de 2009 os preços das commoditties voltam a subir, ao mesmo 
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tempo em que há uma retomada dos fluxos de capitais direcionados aos países 
emergentes e/ou em desenvolvimento e à desvalorização do dólar (ou a valorização das 
moedas emergentes frente ao dólar). As commodities metálicas estavam em um 
processo descendente de preço mesmo antes de a crise ser sentida no mercado 
doméstico, e ao contrário do que houve com as outras commodities, teve seu nível de 
preço em processo de recuperação logo após o período ápice da crise, recuperando seus 
preços a partir do ano de 2009, sendo que as commodities agropecuárias foram as 
últimas a começarem a cair, quando tiveram seus preços reduzidos a partir de 2008. As 
variações dos preços das commoditties podem ser vistas na figura 1. 
 
Figura 1 - Evolução dos preços das Commoditties: Média mensal em R$ (dez/2006 – 
dez/2011) 
 

 
Fonte: BACEN; Elaboração Própria 
 

Argumenta-se que a situação da economia brasileira estruturada principalmente 
em um nível elevado de reservas em moedas fortes antes da crise internacional (algo em 
torno de U$ 250 bilhões) e uma dívida pública desdolarizada, blindou, em certa medida, 
a economia dos efeitos iniciais da crise. Contudo, com o passar do tempo não ficou 
imune aos seus efeitos. Com a desaceleração da economia doméstica, a queda dos 
preços das commoditties desfavorecendo a balança comercial, a deterioração da conta de 

R$ 20
R$ 40
R$ 60
R$ 80

R$ 100
R$ 120
R$ 140
R$ 160

Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11
Composto Agropecuária Metal Energia



13  
serviços e rendas e uma fuga de capitais pela conta financeira, teve como consequência 
uma desvalorização cambial.  

Castillo (2009) sustenta que a desvalorização do real frente ao dólar (ver figura 
2), iniciada em setembro de 2008, foi o fator principal na hierarquia dos canais de 
transmissão, em relação aos outros canais, tais como o aumento da remessa de capitais 
ao exterior, a contração de crédito internacional e a forte queda dos investimentos 
diretos estrangeiros. E os efeitos negativos de uma depreciação cambial sobre a 
economia ocorrem, de maneira geral, mediante o encarecimento do crédito externo (que 
gera uma precarização na situação das empresas nacionais endividadas em moeda 
estrangeira ou dependentes do crédito externo) e por meio da inflação e da deterioração 
dos termos de troca. Desde outubro de 2005 havia um processo de apreciação do real 
frente ao dólar. Para as empresas exportadoras, isso é ruim pelo fato de reduzir suas 
receitas em moeda nacional e, por outro lado, a competitividade externa de suas 
mercadorias, principalmente quando sua produção demanda em grande parte de 
insumos domésticos.  

Após atingir a menor cotação, em julho de 2008, R$1,59 por dólar, há uma 
reversão no processo de apreciação da taxa de câmbio. O câmbio só começaria a 
depreciar-se a partir do mês de setembro de 2008, cotado a R$1,61 por dólar, e 
atingindo seu maior nível de depreciação no pós-crise em meados de janeiro de 2009 
(R$2,39 por dólar). Após a crise internacional a taxa de câmbio tendeu por sucessivas 
apreciações até sofrer uma reversão no final de 2008, contudo, a partir de março de 
2009 sofre outra reversão, atingindo o valor de R$1,81 por dólar em meados do mês de 
setembro de 2009 como mostra a figura 2.  
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Figura 2 – Evolução da taxa de câmbio R$/US$ 2006-2009 
 

 
Fonte: IPEA ; Elaboração Própria. 
 

O segundo canal foi o sistema financeiro, que no caso brasileiro atuaria de forma 
distinta se comparada aos países centrais. Enquanto nestes a crise adquiriria caráter 
sistêmico a partir das perdas dos bancos com as hipotecas subprime, contagiando de 
uma forma sistêmica as principais praças financeiras, aqui o impacto se daria de forma 
distinta. Os bancos maiores não se envolviam com ativos de alto risco, porém, os 
bancos de menor porte, com menor estrutura de captação de recursos no mercado, 
adotavam estratégias mais arriscadas, captando recursos através de CDBs e vinculando-
os a contratos derivativos1, o que ocasionava em perdas expressivas após a 
desvalorização cambial (IEDI, 2009 apud FREITAS 2009).  

Os bancos estrangeiros que tinham filiais no Brasil adotaram uma estratégia de 
realocação de seus portfólios, escolhendo o mercado brasileiro para fazer caixa via 
remessa de lucros e cobrir prejuízos que incorriam nas suas matrizes. A incerteza 
instaurada no mercado doméstico, associada aos desdobramentos da crise internacional 
e aos eventos associados ao setor bancário brasileiro, levou os grandes bancos a retrair o 
crédito, com o aumento da aversão ao risco e da preferência por liquidez, que pode ser 
exemplificado pelo equilíbrio que Keynes abordava (DE FREITAS, 2011).  

                                                           1 Um contrato no qual se estabelecem pagamentos futuros, cujo montante é calculado com base no valor assumido por uma variável, tal como o preço de um outro ativo  
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Em função da contração de liquidez nos mercados internacionais, os bancos 

pequenos e de médios portes passaram por contratempos, de modo que dependiam de 
recursos externos. Além dos recursos estrangeiros, estes bancos têm como importante 
fonte de recursos os depósitos a prazo, que em geral, são concentrados em poucos 
depositantes.    

E com a crescente incerteza no mercado financeiro, houve uma fuga de 
depósitos dos bancos de pequeno e médio porte para os grandes bancos. Entre agosto de 
2008 e janeiro de 2009, o volume total de depósitos cresceu 13%, os depósitos em 
grandes bancos cresceram 20%, enquanto os depósitos nas instituições de pequeno e 
médio porte se contraíram 23% e 11%, respectivamente (MESQUITA; TORÓS , 2009). 

De acordo com Freitas (2009), além da dependência de recursos externos e da 
fuga de depósitos, os bancos pequenos e médios foram afetados também pela contração 
do crédito pelos próprios bancos residentes no Brasil. Em um ambiente onde prevalecia 
uma forte aversão ao risco, causado por rumores crescentes sobre perdas de empresas e 
bancos com os derivativos de câmbio, os bancos que detinham recursos adotaram uma 
postura mais avessa ao risco, concentrando a liquidez e travando o mercado 
interbancário. 

O terceiro canal de transmissão que impactou inicialmente a economia interna 
foi o das expectativas, cuja deterioração tenderia a reforçar, por parte dos bancos, a 
aversão ao risco e a contração ao crédito, e levaria empresas e famílias a adiar decisões 
de investimento e consumo, com previsíveis efeitos de desaceleração da economia. 
Embora, em um primeiro momento os efeitos da crise fossem subestimados pelo 
governo, a economia brasileira sofreu uma forte desaceleração econômica já no último 
trimestre de 2008, quando o PIB declinou 2,9% em comparação com o trimestre 
anterior, contra um crescimento de 1,1% registrado no terceiro trimestre.  Nos meses de 
novembro e dezembro de 2008 a produção da indústria de transformação registou uma 
queda acumulada de 28%. Os impactos da crise foram sentidos no mercado de trabalho, 
com a taxa de desemprego aberto (ver figura 3) tendo alcançado 9,0% em março de 
2009 (GENTIL; ARAUJO, 2009). Inicialmente com a crise internacional 2007-2008, a 
taxa de desemprego sofreu uma queda  até o mês de dezembro de 2008, , entretanto, a 
partir de 2009 tem essa taxa elevada chegando  à porcentagem de 9,0% no mês de 
março.  Olhando para um cenário de apenas três meses corridos (dezembro de 2008 a 
março de 2009), houve um aumento considerável na taxa de desemprego, que 
apresentava uma tendência de redução desde julho de 2008.  



16  
 
Figura 3 – Taxa de desemprego no Brasil, 2008-2009  
 

 
Fonte: IPEA; Elaboração Própria 
 
De acordo com o que foi abordado pelos três canais de transmissão, houve uma 
desvalorização do real (câmbio), as expectativas por parte dos agentes econômicos 
foram atingidas, retendo os investimentos diretos no mercado doméstico e houve 
uma desaceleração não só da economia brasileira como também uma 
desaceleração da economia mundial.  
 
1.2.1 – As reações e medidas adotadas: o papel dos bancos públicos na criação de 
crédito 

 
Diante desse cenário o governo viu-se na necessidade de implementar políticas 

anticíclicas de corte Keynesiano, aplicando medidas para recuperação (ou 
“desempoçamento”) do nível de liquidez da economia visando aumentar a oferta de 
crédito; medidas para garantir a solidez do setor bancário, reduzindo o “risco 
sistêmico”; medidas para conter a crise cambial e, por último, medidas de estímulo 
fiscal. 
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Em relação ao “desempoçamento”2, a principal medida foi flexibilizar as regras 

dos compulsórios de depósitos à vista e a prazo, onde liberou recursos para o sistema 
financeiro, aumentou  o valor a deduzir do recolhimento e reduziu alíquotas, incentivou 
à aquisição de carteiras de crédito: liberou o recolhimento do compulsórios das 
instituições que adquirissem carteiras de crédito de instituições de menor porte, fez 
mudanças na composição do recolhimento: alterou o custo de oportunidade das reservas 
bancárias e procurou solucionar as distorções do mercado interbancário geradas por 
medidas adotadas anteriormente. Segundo Freitas (2009), o Banco Central do Brasil 
(BACEN) entre os dias 23/09/08 e 13/11/08 promoveu dez alterações nas regras dos 
compulsórios para promover uma maior liquidez na economia doméstica, porém sem 
grandes efeitos, visto a “preferência pela liquidez dos bancos e a possibilidade de 
aplicação, líquida, rentável e de baixíssimo risco, em títulos públicos” (Freitas, 2009: 
139). Por isso os principais bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal 
e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, respectivamente BB, CEF 
e BNDES) tiveram que fazer esse papel de ampliação de crédito. 

Seguindo o raciocínio acima das funções executadas por cada banco, o BB em 
2008 alcançou uma contratação de crédito na ordem de R$410,8 bilhões. No ano 2009 
as contratações cresceram 16,4%, atingindo R$478,1 bilhões. Nesse período os 
segmentos que mais se beneficiaram do crédito do BB foram: indústria, pessoas físicas 
e comércio, com parcelas de aproximadamente 26,6%; 23,1% e 21,7%, respectivamente 
(ARAUJO; GENTIL, 2011). Pode-se notar a diferença no desempenho dos bancos 
públicos e privados (ver figura 4), quando os bancos públicos a partir de janeiro de 2008 
começam operar fortemente na criação de crédito. De dezembro de 2008 até dezembro 
de 2009 o crédito público aumentou em aproximadamente 23,0%, passando de 14,7% 
para 18,1%, enquanto o crédito privado sofreu uma redução de 1,16%, passando de 
25,8% para 25,5%, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
                                                           2 Medidas para recuperação do nível de liquidez da economia 
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Figura 4 - Saldo das operações de crédito por origem do capital (% do PIB) 
 

 
Fonte: BACEN; Elaboração Própria 
 

É de suma importância destacar  também o setor de serviços, responsável por 
15,1% do volume de crédito contratado. Araújo e Cintra (2009) argumentam que duas 
hipóteses respondem o motivo pelo qual o BB teve seu importante papel de 
financiamento para o setor industrial. A primeira delas está relacionada à atuação do BB 
como intermediário financeiro do BNDES, com uma participação de 21,1% das 
operações. A segunda hipótese diz respeito à expansão de crédito para capital de giro 
com utilização de recursos de tesouraria do próprio banco, importante para a expansão 
do ciclo industrial, o crédito para capital de giro pôde ser financiada por seus próprios 
recursos, uma vez que se trata de crédito de curto prazo.  

Tradicionalmente, a Caixa Econômica Federal (CEF) é uma instituição que tem 
no financiamento habitacional e no financiamento de pessoas físicas suas linhas de 
atuação mais relevantes. O biênio 2008/09 representou de fato dois terços do total de 
crédito contratado pela CEF, em compensação, a atuação da CEF no ramo de crédito 
para indústria é modesta, uma vez que a instituição não opera no repasse de recursos do 
BNDES.  

Em 2009, o crédito contratado pela CEF aumentou 24,4%, o que correspondeu a 
um incremento de R$ 15,3bilhões, dos quais R$10,6 bilhões foram destinados ao setor 
habitacional, chegando uma porcentagem equivalente de 69,5% do crescimento de 
24,4%. E esses financiamentos feitos pela CEF se apoiavam em recursos do SBPE 
(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e Fundo de Garantia do Tempo de 
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Serviço (FGTS). Reforçando sua atuação no financiamento habitacional ofertando 
crédito imobiliário para as famílias de menor renda, com o programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, que será mencionada mais abaixo nesta mesma subseção. 

Para superar o momento pós-crise, a contribuição do BNDES para o crescimento 
do crédito foi de 37%, sendo similares aos bancos públicos com 36%, uma parcela 
superior as instituições privadas, que correspondia por 27% destes financiamentos de 
crédito na economia. 

Tradicionalmente, os recursos que vinham do FAT/PIS-Pasep constituíam a 
principal fonte de recursos utilizada pelo BNDES para sustentar sua política de 
financiamento de longo prazo. Porém, no período 2007/11, ainda que crescentes em 
termos absolutos, estes recursos perderam peso na composição do passivo do BNDES, 
crescendo os empréstimos do Tesouro Nacional (TN) ao banco. O crescimento dos 
empréstimos do Tesouro Nacional se fez no âmbito das ações do governo voltadas para 
contrabalancear os efeitos da crise na economia brasileira, via sustentação e ampliação 
dos investimentos apoiados pelos BNDES (FERRAZ, 2013).   

Algumas das regulamentações do compulsório sobre os depósitos à vista 
buscavam garantir a solidez do setor bancário, como autorização de até 40% dos 
recursos do compulsório sobre os depósitos a prazo para aquisição de instituições 
financeiras, objetivando instituições maiores a adquirirem instituições de menor porte. 
Outra medida importante por parte do governo junto à autoridade monetária foi à 
redução da taxa básica de juros a partir de janeiro de 2009, que saiu de um patamar de 
12,75% a.a. no início daquele ano, para 8,75% a.a. em julho.  
 
1.2.2 – Reações e medidas adotadas no âmbito fiscal na política econômica do 
Brasil  
 

A resposta mais contundente do governo brasileiro à crise financeira 
internacional está provavelmente nas medidas fiscais. No âmbito da política fiscal, o 
governo postergou o recolhimento de impostos, como o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), PIS/CONFINS e imposto de renda retida na fonte, e acelerou o 
processo de devolução de créditos tributários para as empresas. Os gastos com 
programas sociais e o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) foram mantidos e 
reforçados, através de empréstimos do Tesouro Nacional e dos bancos públicos, 
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destacando BB, Caixa e BNDES (JORGE; MARTINS, 2013). A reversão cíclica da 
trajetória da gestão fiscal teve impacto direto na recuperação da economia brasileira, 
que ocorreu de forma relativamente rápida, já no segundo trimestre de 2009 a economia 
retomava um ritmo de crescimento próximo aos dois primeiros trimestres de 2008 
(Ibid).  

O lado da arrecadação sofreu um ponto de inflexão, pois, de maneira geral, a 
crise afetou a arrecadação por três vias. A primeira foi devida ao estreitamento da base 
de tributação ocasionado pelo desaquecimento da economia. A segunda deveu-se a uma 
mudança na composição do produto em que setores importantes da economia e para 
arrecadação de tributos perderam participação (indústria), e por fim teve a iniciativa do 
governo de reduzir algumas alíquotas (IPI de diversos setores importantes, Cide-
combustíveis e imposto de renda de pessoa física). Entre medidas de desonerações 
fiscais, o primeiro que se beneficiou foi o setor automotivo (2008) seguido dos setores 
produtores de eletrodomésticos de linha branca, de material de construção e, no final de 
2009, do setor moveleiro.  

O setor automotivo representava em 2007, 5,4% do PIB, correspondendo a 
aproximadamente 19,8% do produto gerado na indústria. E devido à  importância do 
setor automobilístico, atrelado a forte desaceleração da economia, fez com que a partir 
de outubro de 2008 o governo estimulasse medidas relacionadas no âmbito fiscal, já que 
em novembro de 2008 houve uma retração na produção de 27,2% e em dezembro uma 
retração de 53,3% (ver figura 5).  

De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (ANFAVEA), os tributos embutidos diretamente no preço até 2008 
correspondiam a 27,1% do preço em média, mas com a redução do IPI a participação 
caiu para 22,2%. Porém, o esforço do governo é correspondido a partir do início de 
2009, quando devido a essas reduções do IPI, o setor automobilístico, teve a produção 
alavancada novamente.   
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Figura 5 – Evolução das vendas e produção automobilística, 2008-2009 
  

 
Fonte: ANFAVEA; Elaboração Própria. 
 

No caso dos setores de eletrodomésticos, a redução das alíquotas teve uma 
resposta rápida no mercado de varejo, elevando as vendas em 30% no mês de maio de 
2009, além de registrar a contratação de 387 postos de trabalho neste mesmo mês.  

O setor de construção civil teve como primeira medida, de certa forma bem 
tímida, uma lista de materiais que receberiam incentivos. Em meados de abril de 2009 o 
governo ampliou a lista de materiais que estariam contemplados como cerâmicas e 
azulejos, por exemplo. A partir do anúncio dessas medidas tanto as vendas como a 
produção aumentaram. As vendas haviam arrefecido em menor intensidade que a 
produção, e tiveram uma retomada mais lenta. Mas ao final de 2009 o volume de vendas 
atinge o patamar do mês de setembro de 2008, com uma produção de forma mais 
rigoroso, devido aos estímulos fiscais adotadas pelo governo (SCHLÖGL, 2011).  

Para viabilizar essas desonerações fiscais, o governo teve que promover corte de 
gastos públicos, sendo consenso, que naquele momento haveria uma redução da meta de 
superávit primário de 4,3% para 2,5% do PIB para 2009 (GENTIL; ARAUJO, 2009).  

Medidas complementares que não se enquadram nas que foram mencionadas 
acima também foram implementadas, como aumento do salário mínimo e o programa 
“Minha Casa Minha Vida”, que visava a construção de um milhão de casas populares, 
para atender as necessidades do setor de construção civil. Outra medida importante que 
não está inserida no âmbito fiscal, mas que foi um instrumento importante foram as 
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medidas que visavam a conter crise cambial, as principais foram às intervenções do 
Banco Central através de operações de venda de dólares no mercado à vista e também 
através de leilões de venda com compromisso de recompra (GENTIL; ARAUJO, 2009). 
Diante dessas medidas que foram adotadas pelo governo, os sinais de recuperação da 
economia brasileira não demoraram a aparecer. O PIB, que no primeiro trimestre de 
2009 ainda registrava queda em relação ao trimestre anterior (-0,9%) retomou sua 
trajetória de crescimento já no trimestre seguinte (1,1% e 1,2%, respectivamente no 
segundo e terceiro trimestres), ver figura 6. 
 
Figura 6 – Evolução do PIB (variação da taxa trimestral 2008/2010) 
 

 
Fonte: IBGE; Elaboração Própria 
 

A produção industrial ensaiou uma recuperação, ainda que a taxas relativamente 
lentas, e a taxa de desemprego voltou a ceder, recuando a patamares pré-crise. Segundo 
Barbosa (2010: 1) o governo brasileiro reagiu à crise econômica com uma “sequência 
de imprecedentes ações expansionistas”. Já Inhudes (2009: 7) cita o “afrouxamento” da 
política monetária como fator indutor do consumo das famílias. Com efeito, o conjunto 
de políticas fiscal e monetária teria garantido a manutenção do consumo do governo e 
das famílias, contrapondo os efeitos negativos da queda do investimento privado e da 
demanda externa.  

Diante do cenário exposto acima, com o esforço implementado pelo governo nas 
políticas monetária e fiscal, pode-se dizer que a economia havia tido uma recuperação e 
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que os efeitos da crise já estariam encerrados. Portanto, no próximo capítulo será feito 
uma análise das políticas econômicas adotadas após esse período de recuperação, pois 
logo as suas implementações mostraram-se sem consistência, abordando como 
prosseguiu o cenário econômico e as consequências dessas políticas no primeiro 
mandato de Dilma Rousseff.  
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2 – O PÓS-CRISE E AS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS A PARTIR DO 
PRIMEIRO MANDATO DE DILMA ROUSSEFF 
 

Para aprofundar nas medidas adotadas neste período, faz-se necessário retomar a 
análise do PIB feita no capítulo anterior. Pois, através destes dados podemos notar que a 
recuperação da economia doméstica não foi duradoura e consistente. Na virada dos anos 
2009-2010, a situação já não era favorável para este indicador, mostrando que as 
políticas implementadas a partir do governo Dilma não foram capazes de gerar um 
processo sustentável de crescimento, entretanto, ainda houve um nível de recuperação a 
partir do segundo trimestre de 2012, quando no segundo trimestre de 2013 o 
crescimento do PIB alcança (até o momento que está sendo abordado o estudo), o maior 
valor (4,1%) desde o seu declínio no primeiro trimestre de 2010. A partir de então, o 
PIB sofre com mais um declínio, mais precisamente no terceiro trimestre de 2013 
(2,8%), com uma leve recuperação novamente no primeiro trimestre de 2014 (3,2%), 
porém as políticas adotadas parecem não terem sido consistentes e duradouras como 
ocorreu 2009-2010 e o PIB tem uma retração de quase 6,0% no quarto trimestre de 
2015 (ver figura 7). 

 
Figura 7 – Evolução do PIB (variação em volume – taxa trimestral 2010/2016) 
 

 
Fonte: IBGE; Elaboração Própria 
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O governo Dilma Rousseff manteve o regime de política macroeconômica 

vinculado nas metas de inflação, superávit fiscal e regime de câmbio flutuante e pode 
ser marcado por três períodos distintos em relação às políticas macroeconômicas. Além 
destes três pontos importantes da política macroeconômica, houve uma ampliação na 
variedade de instrumentos utilizados, que não ficaram limitados a instrumentos 
convencionais da política monetária, fiscal e cambial (CAGNIN et al., 2013).  

No primeiro período, que abrange o primeiro semestre de 2011, as políticas 
fiscal e monetária tiveram um caráter restritivo, com a intenção de arrefecer a atividade 
econômica, visando conter a aceleração inflacionária. Junto a essas medidas foram 
implementadas novas medidas na área do mercado de câmbio e controle sobre capitais, 
com a intenção de conter a apreciação do real frente às outras divisas (NOVAIS et al., 
2013).  

Inicialmente o governo Dilma Rousseff empreendeu esforços com o intuito de 
desacelerar a economia brasileira. Houve um ajuste fiscal que resultou em um aumento 
do superávit primário, ao passo que o Banco Central prosseguia o ciclo de elevação da 
taxa de juros (ver figura 8). 

O agravamento da crise da zona do euro levou a uma inflexão da política 
macroeconômica já a partir do segundo semestre de 2011, quando as políticas monetária 
e fiscal foram flexibilizadas, e o Banco Central do Brasil deu início a uma política 
ousada fundamentada na forma de um novo ciclo de redução das taxas de juros e do 
superávit primário (JORGE; MARTINS, 2013).   

Como mencionado acima, entre o período que se inicia em agosto de 2011e 
termina em junho de 2012, houve um aprofundamento da crise europeia. Neste 
momento se inicia o segundo período de medidas macroeconômicas adotada pelo 
governo. O governo adotou políticas anticíclicas, não na mesma proporção do “pós-
estouro” da crise (2008-2009), porém, houve redução das taxas de juros, estímulos de 
crédito e desoneração tributária que serão detalhadas nos próximos tópicos. Com o 
cenário externo deteriorado e a desaceleração da inflação, houve a possibilidade de 
reorientar uma política econômica que visasse à diminuição do diferencial da taxa 
básica de juros (Selic) e as taxas de juros internacionais (CAGNIN et al., 2013).  

Haja vista que essas medidas não foram totalmente satisfatórias, houve um 
terceiro período, que compreende o segundo semestre de 2012, quando foi marcado por 
uma profunda desaceleração da economia. Com o intuito de estimular a economia o 
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governo junto à entidade monetária reduziu a taxa básica de juros (Selic) e os bancos 
públicos tiveram que atuar de forma anticíclica, já que os bancos privados não estavam 
atuando de fato no mercado creditício.  
 
2.1- A política monetária 
 

Apesar de não ter ocorrido ruptura em relação ao regime de metas de inflação, o 
governo de Dilma Rousseff fez algumas alterações significativas no modo de 
operacionalizar a política monetária e na utilização do seu principal instrumento, a taxa 
básica de juros (Selic). Essas duas mudanças possibilitaram uma maior ampliação do 
grau de liberdade pelo Banco Central do Brasil (BACEN) perante as flutuações da 
atividade econômica e consequentemente produziu uma melhor coordenação da política 
monetária (PRATES et al., 2013).  

Inicialmente com a intenção de assegurar a convergência das expectativas da 
inflação para o centro da meta, já que esta estava em processo de aceleração e associado 
à elevação dos preços das commodities internacionais, a autoridade monetária adotou o 
gradualismo na elevação das taxas de juros, ao invés do que vinha sendo praticado de 
elevações mais abruptas, o que indica que a entidade monetária estaria disposta a 
combater a inflação, porém poderia aceitar um pouco mais de inflação, o que pode ter 
sido um equívoco naquele momento, , já que as medidas macroprudenciais adotadas 
anteriormente tiveram seus efeitos defasados no âmbito de controle de crédito às 
pessoas físicas, evitando assim uma sobrecarga nas políticas de juros (Ibid) (ver figura 
8). 
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Figura 8 - Evolução da taxa básica de juros de 2010 a 2012 
 

 
Fonte: BACEN; Elaboração Própria 

 
Indicando uma melhor coordenação das políticas macroeconômicas, a estratégia 

proposta de elevar a taxa básica de juros gradualmente para o combate à inflação foi 
acompanhada de uma adoção, por parte do Ministério da Fazenda, de medidas no 
campo creditício, cambial e fiscal. Houve elevação dos Impostos sobre Operações 
Financeiras (IOF) sobre as operações de crédito para as pessoas físicas de 1,5% para 
3,0% em abril de 2011, potencializando o efeito do aumento gradual da taxa Selic (DE 
FREITAS et al., 2013). Já pelo lado dos controles de capitais, estes foram importantes 
para conter o impacto do aumento do diferencial de juros domésticos sobre a taxa de 
câmbio real, uma vez que a apreciação do real vinha afetando a competitividade da 
indústria brasileira. O governo tinha um compromisso de controlar as contas públicas, o 
que traria alivio as pressões sobre a política monetária, possibilitando neste momento 
um corte da Selic, visto que o cenário externo não era bom (Ibid).  

O agravamento da crise do euro a partir de setembro de 2011, junto à 
desaceleração da inflação e da trajetória de reaproximação do centro da meta, acabou 
por possibilitar que a entidade monetária desse continuidade na redução da meta da taxa 
básica de juros (Selic) ao longo do segundo semestre de 2011 e 2012. A meta da Selic 
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recuou de 12,5% para 7,5% ao final de agosto de 2012, resultando numa queda 
significante do diferencial entre as taxas de juros domésticas e internacionais.  

Os bancos públicos foram incentivados pelo governo Dilma Rousseff a atuar de 
forma anticíclica, pois havia uma retração de crédito por parte dos bancos privados. No 
primeiro semestre de 2012, o governo  utilizou os bancos públicos com carteira 
comercial (BB e CEF) para forçar por meio da concorrência, a queda dos juros e spread 
bancários praticados pelos bancos privados (Boletim de Economia, 2012). O BNDES 
continuou com o seu papel de política creditícia, prorrogando a Programa de 
Sustentação ao Investimento (PSI), para até o final do ano de 2013 e a taxa de juros de 
longo prazo (TJLP) que estava no nível de 6,0% a.a. desde julho de 2009, passou para 
5,5% a.a. em junho de 2012 e 5,0% a.a. em janeiro de 2013. 

De acordo com Cagnin et al. (2013), ao longo do segundo semestre de 2012 
houve pressões inflacionárias que elevaram o IPCA ao patamar de 5,8%, bem acima do 
previsto em meta, de 4,5% a.a. Entre os principais fatores desta pressão inflacionária 
estava a forte seca que houve no EUA, fazendo com que os preços dos alimentos se 
elevassem, o pass-through da desvalorização cambial de mais de 20% entre o final de 
fevereiro e junho de 2012 e também da elevação dos preços de serviços e bens não 
comercializáveis. Porém, mesmo diante deste cenário, a autoridade monetária manteve a 
taxa de básica de juros em 7,25% a.a. até março de 2013, sendo o centro da meta de 
inflação de 4,5% e o teto da meta de inflação fixado em 6,5%, e ambos podem ser vistos 
no eixo secundário da figura 9, respectivamente.  
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Figura 9 – Evolução da taxa básica de juros e IPCA – Variação mensal, 2010-2016 
 

 
Fonte: IPEA e BACEN; Elaboração Própria 
 
2.2 – A política cambial  
 

No governo Dilma houve uma coordenação entre BACENBACEN e o 
Ministério da Fazenda na política cambial, assim como aconteceu na política monetária. 
Entretanto, outras duas medidas caracterizaram mudanças na política cambial desde 
2011, por mais que o regime não tenha sido alterado, permanecendo como flutuação 
suja.  

Em primeiro lugar, pode se identificar uma ampliação dos objetivos que eram 
perseguidos, mesmo estes não sendo totalmente convergentes. Buscaram mitigar a 
volatilidade cambial, para controlar a inflação e estabilidade financeira e buscaram o 
acúmulo de reservas, que tinha como objetivo ficar de certa forma protegido de uma 
vulnerabilidade externa. A política cambial passou a ter como meta o patamar da taxa 
de câmbio, para proteger as indústrias locais de possíveis deteriorações de 
competitividade (CAGNIN et al., 2013) 

Em segundo lugar, houve uma diversificação no modo como estes objetivos 
seriam atingidos. Desde janeiro de 2011, o BACENBACEN e o Ministério da Fazenda 
recorreram não somente as alterações da coleta do imposto do IOF sobre investimentos 
de portfólio, mas também, segundo Mesquita (2014), foi introduzido um IOF nas 
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operações de vendas de derivativos cambiais com o intuito de “frear” a apreciação da 
moeda. Adicionaram dois instrumentos regulatórios: a regulação financeira prudencial, 
ao impor recolhimento compulsório sobre as posições vendidas dos bancos no mercado 
à vista e a regulação das operações com derivativos cambiais ao impor uma alíquota de 
IOF sobre as posições líquidas vendidas nesses derivativos acima de US$10 milhões 
(DE FREITAS et al., 2013). Dilma acabou recorrendo a um mix de instrumentos 
regulatórios, ao invés de recorrer apenas, quase que exclusivamente, às intervenções no 
mercado de câmbio à vista e ao acumulo de reservas internacionais.  

Porém, a desvalorização do real entre os meses de setembro e outubro de 2011, 
não pode ser totalmente creditada às ações e medidas adotadas pelo governo, uma vez 
que o cenário externo era de aprofundamento da crise do euro. De acordo com Novais et 
al. (2013) as incertezas quanto à zona do euro e à retirada de estímulos monetários por 
parte do Banco Central Norte Americano provocaram instabilidades no mercado de 
câmbio que, adicionadas a medidas regulatórias adotadas pelo governo brasileiro com o 
intuito de promover uma taxa de câmbio mais competitiva para as exportações 
industriais brasileiras, levaram a um processo de desvalorização cambial em curso 
durante todo o primeiro governo Dilma (ver figura 11).  

Portanto, de acordo com Prates et al. (2013), a deterioração do cenário 
internacional ampliou a eficácia da política cambial para atingir sua nova meta, 
conduzindo a taxa de câmbio para um patamar mais competitivo. Além disso, para 
evitar uma alta adicional da taxa de câmbio e não sobrecarregar a política cambial, o 
governo realizou o primeiro ajuste de mix regulatório, quando flexibilizou os controles 
de capitais, eliminando o IOF sobre os investimentos de portfólio em ações e títulos de 
renda fixa de longo prazo. As medidas tiveram importância até julho de 2011, quando 
tiveram o papel de evitar um acúmulo excessivo de posições especulativas em ativos 
financeiros vinculados ao real, pois, sua desmontagem poderia trazer pressões sobre a 
taxa de câmbio, o que colocaria em risco o controle da taxa de inflação e redução da 
vulnerabilidade externa.  

A partir do primeiro bimestre de 2012 houve uma dificuldade de compatibilizar 
os objetivos da política cambial. Do início de janeiro de 2012 a fevereiro, a taxa de 
câmbio R$/US$ saiu de um patamar de R$1,86 para R$1,71, correspondendo a uma 
apreciação do real de 8,9% (ver figura 1,01).  
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Figura 10 – Evolução da taxa de câmbio nominal de 2011 a 2015, R$/US$ 
  

 
 Fonte: IPEA ; Elaboração Própria. 
 

Com este cenário, o BACEN manteve-se praticamente ausente do mercado de 
câmbio à vista. O excesso de divisas no mercado à vista foi absolvido pelos bancos, cuja 
posição cambial passou de vendida, no mês de dezembro, para comprada, em janeiro e 
fevereiro. E este excesso decorreu da melhora das condições financeiras da zona do 
euro, após expansão da liquidez feita pelo BACEN no âmbito da nova linha de crédito 
de três anos a juros de 1% a.a., lançado em dezembro de 2011. De Freitas et al. (2013), 
diz que essa iniciativa do BCE teve como desdobramentos a queda da aversão aos riscos 
dos investidores globais, que voltaram a assumir posições em ativos de risco, como 
moedas, títulos e ações de economia emergentes.  

O fato de o BACEN não atuar de forma tão efetiva no patamar da taxa de 
câmbio, mostrava que a entidade monetária estava definitivamente mais preocupada em 
manter a taxa de inflação sob controle. O governo aproveitou a fase de incerteza e optou 
por uma nova fase de “apetite” por riscos para garantir a desaceleração do IPCA 
acumulado em 12 doze meses, que havia recuado de 6,5% em dezembro para 5,8% em 
março. 

Confirmado um cenário melhor para a inflação com a devida redução dos preços 
das commodities no mercado internacional, o objetivo da competitividade externa 
voltou a ser prioridade. Porém, com receio da liquidez financeira causada pelo BCE, 
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que poderia afetar o patamar da taxa de câmbio, o governo reforçou os controles de 
capital no início de março de 2012 (CAGNIN et al., 2013). Entretanto, no âmbito da 
política cambial, a autoridade monetária retomou as intervenções no mercado à vista em 
março e abril. Após três meses inativos no mercado de derivativos cambiais, a 
autoridade monetária voltou ao controle de capitais e a retomada das intervenções 
cambiais nos mercados à vista e de derivativos, tornando a taxa de câmbio novamente 
ascendente (ver figura 10). 

Mas uma vez o cenário internacional (zona do euro) propiciou essa 
desvalorização cambial, agora com o foco voltado para a Espanha, contaminando a 
aversão aos riscos dos investidores globais, que seguindo um movimento ascendente de 
desvalorização, chegou aos R$2,10 no dia 18 de março. Desde então, passou a flutuar 
entre o patamar de R$2,10 a R$2,00, o que levou muitas pessoas do âmbito econômico 
a sugerir que o BACEN teria estipulado um teto da taxa de câmbio em R$2,10, com 
piso em R$2,00. Entretanto, essa defesa não teve continuidade, já que a entidade 
monetária se manteve ausente do mercado à vista do mês de maio até novembro, 
operando exclusivamente via swap e swap reversos3. De acordo com De Freitas (2013), 
a autoridade monetária optou pelo mercado de derivativos, que não afetaria as reservas 
internacionais, para defender um piso e teto implícito para a taxa de câmbio, já que a 
alta dessas taxas poderia tirar a capacidade de controlar a inflação.  
 
2.3 – A política fiscal 
  

Com o início de desaceleração da economia do governo Dilma, a reversão da 
trajetória fiscal já ocorreu ao final do ano de 2009, iniciando assim uma política de 
expansão do superávit primário, reforçada ao longo de 2010 e intensificada em 2011.  

No final do primeiro semestre de 2011, o esforço fiscal proposto pelo governo 
foi suficiente para se voltasse a atingir a meta “cheia” de superávit primário. As metas 
“cheias” foram fixadas em 3,3% do PIB para 2011e 3,1% para os anos seguintes 2012-
2014. Porém, desde o ano de 2009 as metas de superávit eram menores que o previsto 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de cada ano, porque havia a possibilidade de 
abatimento de algumas despesas de investimento do governo federal (GENTIL; 
HERMANN, 2015). No período compreendido de 2009 e 2010, foram excluídos das 
                                                           3 Consiste na compra ou venda de um contrato padronizado de derivativo negociado na BM&FBovespa 
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metas “cheias” do resultado primário do governo os investimentos das duas maiores 
empresas estatais no país, Petrobrás e a Eletrobrás. Sendo que, no primeiro mandato do 
governo Dilma Rousseff foi autorizado ainda o abatimento de alguns investimentos 
incluídos no PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), tornando a política fiscal 
subsequente (2011-2014), em princípio, mais expansiva em relação aos anos anteriores 
(GENTIL; HERMANN, 2015).   

A meta “líquida” que não foi o método usado pelo governo, exige um esforço 
fiscal muito menor do ponto de vista de contingenciamento de despesas e, portanto, 
auxilia a expansão da demanda agregada a partir de investimentos públicos 
(JORGE;MARTINS, 2013). A orientação do governo foi de realizar um esforço fiscal 
adicional e perseguir as metas “cheias” de superávit primário para o biênio 2011-2012 
(Ibid). 

O primeiro semestre de 2011 teve uma política fiscal de perfil contracionista, 
responsável pela elevação do superávit primário do setor público consolidado, de 2,77% 
do PIB no acumulado de doze meses (R$101,7 bilhões) em dezembro de 2010 para 
3,74% do PIB (R$150,1 bilhões) em julho de 2011. Segundo De Freitas (2013), essa 
contribuição do setor público buscava arrefecer a expansão da demanda agregada, o que 
poderia ajudar na redução da Selic pela autoridade monetária, sendo que o Ministério da 
Fazenda foi também responsável por algumas desonerações tributárias. 

O cumprimento da meta de superávit fiscal estabelecida no ano foi possível pela 
maior arrecadação, no mês de agosto, o governo divulgou que haveria uma elevação da 
meta de superávit fiscal do setor público em 2011 de R$125,5 bilhões para R$135,5 
bilhões, e através dessa medida, o governo buscaria ratificar seu compromisso com o 
equilíbrio das contas públicas, objetivando estimular a confiança do setor privado e dar 
um grau maior de liberdade ao BACEN (CAGNIN et al., 2013). 

O segundo semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2012 foram marcados por 
uma política de caráter anticíclica, houve desonerações tributárias em diversos setores, 
alinhando os objetivos de reaquecer a economia, aumentado à competitividade da 
industrial doméstica, que até então era prejudicada devido à apreciação do câmbio e da 
concorrência do mercado externo devido à crise internacional 2008/2009. Lembrando 
que essas medidas só foram possíveis de serem implementadas porque o resultado do 
primeiro semestre de 2011 foi favorável, com isso não prejudicaria a obtenção da meta 
de superávit fiscal.  
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A maior parte das desonerações foi feita a partir do Plano Brasil Maior, lançado 

em agosto de 2011. Houve redução de IPI sobre bens de investimento, redução gradual 
do prazo de devolução do PIS-Pasep/ Cofins sobre bens de capital, ampliação do 
Simples Nacional, desoneração da folha de pagamento de setores intensivo em mão-de-
obra, estabelecimento de um novo regime tributário para o setor automobilístico e 
beneficiamento para o setor de energia.  

De acordo com De Freitas et al. (2013), a política anticíclica adotada pelo 
governo federal previa, portanto, a redução de tributos e o aumento de investimentos, 
sem o comprometimento da meta fiscal. Entre o mês de agosto de 2011 e julho de 2012, 
o superávit primário do setor público foi reduzido de 3,7% para 2,5% do PIB. Porém, 
devido ao pessimismo por parte dos empresários e, sobretudo ao cenário externo de 
forte incerteza, os estímulos que foram adotados não surtiram o efeito desejado pelo 
governo, exigindo intervenções mais diretas por parte do governo federal. Então, o 
segundo semestre de 2012 foi marcado por fortes intervenções do governo para 
aumentar o dinamismo econômico, com ampliação de compras governamentais e dos 
investimentos públicos.  

No mês de julho de 2012 o governo anunciou o Programa de Compras 
Governamentais, que previa compras no valor de R$8,43 bilhões em diversos setores, 
como o de máquinas e equipamentos, veículos, medicamentos, etc. Incluindo também 
compras governamentais adicionais, gastos esses que não estavam previstos no 
orçamento, valor em torno de R$6,6 bilhões (PRATES, 2013). 

Esses gastos eram vistos pelo governo como uma forma de dar andamento ao 
PAC. O governo tinha esperança de que esses investimentos avançassem junto aos 
demais setores, como indústrias e automotivos, que fornece parte dos equipamentos. 

Ao final de agosto de 2012, paralelamente a redução da taxa de juros cobrada no 
PSI de 5,5% para 2,5% a.a., o que posteriormente a levaria a taxas reais negativas, 
foram anunciadas a prorrogação e a definição de novas renúncias fiscais. O IPI no setor 
automotivo foi novamente prolongado até o final do mês de outubro, enquanto, para 
outros setores, como o de móveis e linha branca, as alíquotas foram reduzidas até o fim 
do ano de 2012, e para os setores de materiais de construção, prolongada até o final de 
2013 (CAGNIN et al., 2013). 

O valor da ordem de R$86,1 bilhões, obtido no resultado primário, contou com a 
ajuda de operações, podem-se dizer não convencionais, que ficaram conhecidas na 
impressa especializada na área econômica como “contabilidade criativa”. Essas 
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operações envolviam trocas de ativos financeiros públicos e privados entre a Secretaria 
do Tesouro Nacional, Caixa Econômica Federal, BNDES, assim como a antecipação 
dos pagamentos de dividendos ao governo, de forma a “maquiar” a conta do setor 
público, forçando contabilmente seu resultado primário. De acordo com Oreng (2013), 
excluídas as receitas “não recorrentes”, resultantes dessas operações atípicas, o 
resultado primário do setor público consolidado de 2012, que chegou a 2,4% do PIB, na 
verdade, teria sido apenas de 1,8% do PIB. 
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3 – O desempenho do Brasil e das grandes economias emergentes após a crise de 
2008  

 Neste capítulo será feito uma comparação de alguns dados importantes para o 
crescimento econômico do Brasil em relação às maiores economias emergentes, 
analisando como as políticas que foram adotadas no âmbito monetária, cambial e fiscal 
internamente, podem ter influenciado no atual momento econômico do país. Será 
analisado se os outros países emergentes tiveram um desempenho semelhante ao do 
Brasil ou não, o que se torna uma parte importante do trabalho para buscar reforçar a 
hipótese de que é devido a políticas adotadas domesticamente ou enfraquecer a 
hipótese, de que o atual momento é devido à conjuntura internacional.  

No atual contexto brasileiro, o PIB sofre com sucessivos “encolhimentos”, a 
inflação permanece acima do teto junto à alta da taxa de juros, o que acaba por gerar um 
trade-off para a entidade monetária (reduzir taxa de juros e aquecer a economia ou 
elevar a taxa de juros, para reduzir a inflação, porém arrefecendo a economia 
doméstica). A taxa de câmbio passa por períodos de volatilização, trazendo incerteza 
para o mercado, a dívida pública a cada ano passa por aumentos consideráveis em 
relação a porcentagem do PIB e o nível de desemprego doméstico mesmo que por um 
período se manteve à uma taxa mais constante, nos últimos anos tem se expandido.  

Em relação ao PIB, logo após o “estouro” da crise internacional de 2007-2008 
todos os países que estão inseridos na análise do estudo tiveram suas produções 
reduzidas, quando no ano de 2009 países como Rússia, México, Turquia e Brasil já 
apresentavam números negativos em relação as suas produções internas, reduzindo para 
7,8%; 4,7%; 4,8% e 0,1% a.a. respectivamente. Em 2010, os países passaram por um 
período de recuperação da economia, com China e Índia crescendo acima dos 10,0% 
a.a. e o Brasil já se recuperando da retração do ano anterior, com um crescimento de 
7,5% a.a., possibilitado através do período conhecido como boom das commodities, que 
vinculado ao crescimento da economia chinesa, possibilitou este crescimento elevado, 
sendo que o Brasil era e permanece sendo o maior exportador de commodities para o 
mercado chinês, mesmo em um período em que EUA e Europa enfrentavam crise 
(MENDES, 2015) figura 11. 
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Figura 11 – Evolução do PIB do pós-crise 2007-2008 ao ano de 2015 
 

 
Fonte: FMI; Elaboração Própria 
 

Apesar de uma recuperação importante no ano de 2010, a partir de 2011 o 
crescimento econômico brasileiro começa a se desacelerar novamente, chegando a 3,9% 
e 1,9% a.a. no ano de 2012. De acordo com Serrano e Summa, (2013) a contração do 
PIB estava ligado ao fator exportação, determinada pela queda da demanda e do 
comércio na economia mundial, por mais que as exportações correspondessem a apenas 
11% a.a. do valor sobre o PIB. Em 2013, o Brasil tem um leve aumento no valor do 
PIB, 3,0% a.a.; se comparado com os países como Rússia e México, com crescimento 
de 1,2% e 1,3% a.a.; respectivamente. Entretanto, a partir de 2014 o PIB brasileiro sofre 
com uma redução, chegando a -0,1% a.a.; enquanto os outros países em análise como 
China, Índia, Indonésia permaneceram quase que um crescimento constante e México 
teve um leve crescimento do seu produto; 2,2% a.a. Em 2015, o ritmo de crescimento da 
China, Índia, Indonésia, México e Turquia permanecem quase que sem sofrer alguma 
modificação, porém, o Brasil e Rússia são os únicos países englobados no estudo que 
sofrem com uma retração de -3,8% e -3,7% a.a.; respectivamente.  Após a eclosão da 
crise americana, todos os países passaram por oscilações em seus PIBs, com uma 
dificuldade maior para quatros países no praticamente pós-crise (2009): Brasil, Rússia, 
México e Turquia, porém, pode ser observado que China é o único país em questão a 
crescer mais de 6% a.a. em todos os anos analisados (ver figura 11).  
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Após a crise internacional, com exceção da Índia e México, todos os países 

tiveram uma redução no nível de inflação, podendo ser analisado no gráfico 12 que a 
China sofreu até um processo deflacionário em 2009. Porém, a partir de 2009, Brasil, 
China, Indonésia e Turquia tem uma elevação na taxa de inflação anual que como será 
abordado mais à frente na parte de taxa de juros, o BACEN começa a elevar sua taxa de 
juros a partir de 2010 para controlar a inflação acumulada em 12 meses, pois 
ultrapassava o centro da meta de 4,5%; basicamente pela rápida recuperação dos preços 
internacionais das commodities importadas e exportadas pelo Brasil.  
 
Figura 12 – Evolução da taxa de inflação de 2007 a 2015 
 

 
Fonte: FMI; Elaboração Própria 
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países emergentes. Nota-se que atualmente a Rússia é o único país dos emergentes com 
uma taxa de inflação maior do que a do Brasil. Então, como parte do tripé econômico 
brasileiro que tem como regime de metas a inflação, é importante analisar se as taxas de 
juros que é um fator importante para o controle desta no Brasil, foram discrepantes ou 
mais próximas do que as dos países emergentes em estudo. 

O período compreendido entre o pós-crise internacional e o momento econômico 
atual da economia brasileira mostra que com exceção da Rússia que apresentou um taxa 
de juros de 17% a.a. no ano de 2014 e em alguns poucos períodos de volatilidade por 
parte da Índia (2007 e 2012) e Turquia (2007 e 2008), os países analisados tiveram suas 
taxas de juros abaixo da do Brasil no decorrer do período, o que leva a questionar o 
porquê do Brasil ter uma taxa tão elevada de juros em relação aos outros países e 
mesmo assim ter tido uma inflação acima da meta estabelecida de 4,5% e acima do teto 
de 6,5% no ano de 2015 e acima de todos os países analisados (exceto Rússia).  

De fato, a taxa de juros no Brasil começou a se elevar  a partir de 2012 atingindo 
uma das maiores taxas de juros do mundo, uma vez que a queda de juros não se 
sustentou de forma permanente, a partir dos meados de 2013, devido à pressão 
inflacionária e ao aumento das expectativas de aumento de inflação, o BACEN deu 
início a um novo ciclo de alta dos juros básicos (NASSIF, 2015).  

A taxa de juros sofreu uma queda após o colapso da economia em todos os 
países inseridos no estudo, mais precisamente no ano de 2009, com Índia e Turquia 
correspondendo a maior queda em relação aos valores anteriores, 4,4% e 6,5%, 
respectivamente (ver figura 13).  
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Figura 13 – Evolução da taxa básica de juros de 2007 a 2015 
 

 
 Fonte: FMI; Elaboração Própria 
 

  Analisando a taxa de câmbio, a partir de 2010 o governo brasileiro elevou a 
taxação das entradas de capital estrangeiro de curto prazo, com intuito de combater à 
valorização nominal da taxa de câmbio (SERRANO; SUMMA, 2013). De acordo com 
Corrêa e alli (2012), o governo brasileiro aplicou estas medidas para tentar contornar os 
impostos fazendo capital especulativo entrar no país como “investimento direto”, o que 
de fato segundo Corrêa e alli (2012) chegou a reduzir, mas não eliminar o diferencial de 
juros líquido de impostos. 

Entretanto, a própria entidade monetária contribuiu para a perda de eficácia da 
medida de controle de capitais ao voltar a subir a taxa de juros de curto prazo a partir de 
2011 (CORRÊA; ALLI, 2012). O câmbio continuou sua trajetória de valorização até o 
choque realizado pela saída repentina de capitais no final de 2011, que devido à crise na 
zona do euro, levou a uma brusca desvalorização a partir de um cenário econômico mais 
turbulento, desvalorizando ainda mais o câmbio a partir dos anos que sucederiam 2011 
(SERRANO; SUMMA, 2013) (ver figura 14).  

Em relação às outras divisas, a China foi o único país que manteve sua taxa de 
câmbio de forma mais constante, variando  pouco nestes nove anos, pois o governo 
chinês como forma de responder à retração da economia internacional, a partir de julho 
de 2008 atrelou a trajetória do Yuan ao dólar, logo a taxa de câmbio passou a flutuar em 
uma banda muito estreita, que na prática funcionou como um regime de câmbio fixo. O 
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governo chinês voltaria a permitir a flutuação do Yuan em 2010, quando sinais de 
recessão foram reduzidos e a “corrida” para o dólar se reduziu significativamente, 
entretanto, essa flexibilização alterou pouco a taxa de câmbio (LEÃO, 2010). Em um 
cenário econômico mais atual, mais precisamente no ano de 2015, apenas Rússia e 
Turquia apresentaram uma desvalorização cambial maior que a do Brasil (ver figura 14).   
  
Figura 14 – Taxa de câmbio efetiva real de 2007 a 2015 (2007=100) 
 

 
Fonte: FMI; Elaboração Própria  
 

A dívida pública neste período (2007-2015) por parte do Brasil sempre se 
manteve a um patamar acima dos 50% do valor do PIB, acompanhado também por 
Índia que em todos os anos em análise foi maior do que a do Brasil. Rússia, China, 
Indonésia, México e Turquia por mais que tenham passando por algumas oscilações em 
suas dívidas públicas, mantiveram ao longo do período uma variação mais constante ou 
no mínimo a um valor bem abaixo em relação ao percentual brasileiro e indiano.  

Possivelmente, Brasil e Índia podem ter tido este percentual alto em relação ao 
PIB porque depois do “estouro” da crise internacional os governos expandiram seus 
gastos para aquecer suas economias. Keynes fala da necessidade do governo intervir na 
economia para manter a demanda efetiva em períodos de maior incerteza, em que os 
agentes têm maior preferência pela liquidez e retraem seus investimentos 
(GOBETTI;AMADO, 2015).  
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A figura 15 mostra a evolução da dívida pública do Brasil e mostra que pode ter 

sido um dos fatores importantes para explicar a situação desfavorável da atual economia 
brasileira, através dos dados obtidos mostra-se que seria importante delimitar um teto 
para os gastos do governo. Mostra-se também a expansão logo após os períodos de 
maior incerteza, no pós-crise americana e crise da zona do euro, pois através de busca 
de financiamentos de suas dívidas, devido a aumento do gasto público, o governo 
brasileiro emitiu títulos públicos em leilões ou pela emissão direta, e o aumento do 
endividamento público tem uma grande influência em um contexto que o país teve 
como consequência o pagamento de juros e de uma acentuada valorização cambial 
(ARAÚJO; GENTIL, 2011). Entretanto, nem todos os países apresentaram dívidas 
públicas tão elevadas quanto o Brasil e Índia em um mesmo período de incertezas.   
 
Figura 15 – Evolução da dívida pública de 2007 a 2015 (%PIB)  
 

 
Fonte: FMI; Elaboração Própria  
 

Por fim, a taxa de desemprego no Brasil que nos últimos anos vem crescendo, 
mais precisamente a partir do ano de 2014, após a crise internacional chegou até a ter 
sua taxa reduzida chegando aos 7,1% a.a.; mesmo assim, acima de países como China, 
Índia, Rússia e México. Exceto o ano de 2007, período que surgiu o “estouro” da crise 
nos EUA, Turquia e Índia possuem uma taxa de desemprego acima da do Brasil, pois os 
anos posteriores à crise até o momento do presente estudo, Turquia permaneceu com 
suas taxas de desempregos anuais acima de todos os países englobados, atingindo seu 
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maior valor em porcentagem logo após o ápice da crise norte-americana, no ano de 
2009.  

Índia e México tiveram aumentos em suas taxas de desemprego logo após a crise 
internacional. Entretanto, a partir do ano de 2012, suas taxas permaneceram 
praticamente em uma taxa constante, com a Índia tendo esta taxa reduzida no ano de 
2014, a 3,6% a.a.; respectivamente. Indonésia foi um país que recuperou muito rápido 
após a crise no aspecto de taxa de emprego em comparação consigo mesma, em 2009 e 
2010, reduz sua taxa de desemprego de 9,1% para 7,9% e 7,1% a.a.; respectivamente 
(ver figura 16). O Brasil por um período conseguiu reduzir sua taxa de desemprego, mas 
a partir do ano de 2012 essa taxa começa a se expandir.  

O estudo identifica que devido a algumas medidas econômicas adotadas pelo 
governo brasileiro que por um período foram eficazes, em um cenário de longo prazo 
não se mantiveram consistente para diminuição ou manutenção da taxa de desemprego e 
crescimento do país.     
 
Figura 16 – Evolução da taxa de desemprego (2007-2014) 

 
Fonte: FMI; Elaboração Própria  
 

Mostra-se diante do que foi exposto acima que o cenário que a economia 
doméstica enfrenta, passa por vários fatores adotados possivelmente na política 
econômica, pois comparando com outros países em desenvolvimento, a situação 
econômica via análise de dados mostra-se que em alguns aspectos (PIB, inflação, taxa 
de juros, taxa de câmbio, dívida pública e por fim taxa de desemprego), o pós-crise 
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2007-2008 tiveram resultados econômicos diferentes. Países com características 
próximas economicamente tiveram resultados não tão próximos ao do Brasil. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho buscou analisar se o atual momento econômico com que o 
país atravessa é por motivos externos ou internos, analisando as políticas econômicas 
aqui adotadas e comparando os dados econômicos das maiores economias dentre os 
países emergentes.  

Verificou-se, portanto, que a partir da crise hipotecária norte-americana houve 
um processo de contagio rápido da crise devido à globalização financeira e que logo os 
efeitos já seriam sentidos aqui no mercado doméstico. Com isso foi necessário que os 
bancos públicos exercessem um papel de criação de crédito e o mais importante naquele 
momento, adotar medidas no âmbito fiscal.  

Observou-se que no período que abrange o estudo, mas propriamente logo após 
a crise internacional, houve um esforço do governo nas políticas monetária e fiscal 
podendo assim dizer que ocorreu uma recuperação e que os efeitos da crise já teriam se 
encerrados. Porém, essas medidas adotadas não se mostraram consistentes ao longo dos 
anos.  

No período que sucede o governo de Dilma Rousseff já se mostrava que a 
recuperação da economia doméstica não foi duradoura e consistente. Na virada dos anos 
2009-2010, o resultado do PIB já mostrava uma situação não favorável para este 
indicador, mostrando que as políticas econômicas implementadas não foram capazes de 
gerar um processo sustentável de crescimento da economia como fora dito acima.  

Por fim, foram analisados alguns indicadores importantes para o crescimento 
econômico de um país, comparando os dados obtidos internamente com os outros países 
emergentes, observou-se que os resultados não foram tão discrepantes em relação aos 
outros países, entretanto, como pode ser observado nos gráficos do capítulo três os 
indicadores não são os mais adequados para a economia brasileira, em especial nos dois 
últimos anos.  

Portanto, conclui-se que a partir dos dados econômicos obtidos quer seja através 
de construção de gráficos ou revisão literária  que foram apontados  no trabalho, mostra 
que as políticas domésticas que foram implementadas podem  explicar a atual 
conjuntura econômica que o país enfrenta . Pois mesmo que não se tenha obtido 
resultados tão discrepantes em relação aos outros países emergentes como observado 
através dos dados levantados no capítulo três, os resultados do Brasil não são bons, 
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sustentando assim, que as políticas internas tiveram uma importância maior em relação 
à crise. 

É importante  que o trabalho tenha contribuído para o entendimento e 
esclarecimento que a crise norte-americana de 2007-2008 teve sobre a economia 
brasileira. Quais seus verdadeiros efeitos e até que ponto as políticas econômicas que 
aqui foram implementadas colocaram o Brasil nesta situação econômica pela qual 
passamos. O trabalho abre espaço para futuros estudos como e quais políticas 
econômicas seriam mais viáveis e poderiam ter sido adotadas logo após um período de 
recuperação da economia doméstica.   
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