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1. Introdução

Lia Valls Pereira*

O Brasil e a agenda de reformas 
do Fundo Monetário Internacional

O debate sobre a reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI) remonta a mea-
dos da década de 70 quando foi extinto o sistema de taxa de câmbio fixo. A adoção 
do câmbio flexível nos países desenvolvidos, o arranjo monetário entre os países 
da União Européia e os mecanismos de coordenação entre os bancos centrais em 
momentos de crise tornaram os empréstimos do Fundo irrelevantes para esses paí-
ses. Os recursos do Fundo passaram, então, a ser utilizados nas crises cambiais dos 
países em desenvolvimento.

A atuação do Fundo sempre foi alvo de avaliações divergentes. No final da década 
de 90, por exemplo, a instituição foi criticada por não ter previsto a crise asiática 
e ter sido benevolente com os empréstimos concedidos para a Argentina e a Rús-
sia. O tema da governança do Fundo ganhou destaque. Os principais contribuin-
tes de recursos, em especial os Estados Unidos, questionavam os benefícios dos 
empréstimos da instituição para a estabilidade dos países em desenvolvimento. No 
entanto, será a própria perda de importância da instituição a partir dos anos 2000, 
que irá levar a uma proposta abrangente de reforma na governança do Fundo. Os 
países pobres obtiveram perdão das suas dívidas. Alguns países em desenvolvi-
mento de renda média, os principais clientes do Fundo, foram beneficiados com o 
aumento dos preços das commodities e passam a acumular reservas internacionais. 

* Economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas e professora adjunta da 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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1 Foram realizadas sete entrevistas: duas com ex-representantes brasileiros na Diretoria Executiva do 
FMI; duas com ex-presidentes do Banco Central do Brasil; uma com um ex-funcionário público lotado 
na Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda; e, duas com representantes brasilei-
ros no Banco Mundial. Todas as entrevistas foram realizadas entre junho e agosto de 2008.

O Fundo, sem clientes que tomassem empréstimos e o pagassem, via seus recursos 
diminuírem.

No ano de 2005, o FMI divulgou um plano estratégico de médio prazo com as 
novas diretrizes para a sua atuação. Novas formas de capitalização de recursos e 
novos critérios para concessão de empréstimos foram contemplados. Em adição, é 
reconhecida a importância das economias emergentes no cenário internacional, o 
que se traduziu numa proposta de mudanças na distribuição das cotas e, logo, do 
poder decisório.

O Brasil, como responsável por uma das diretorias executivas do Fundo, partici-
pou, desde o início do debate sobre a reforma de 2005. No entanto, o ritmo das 
reformas era lento e o interesse ficou restrito aos especialistas da área.

Isso mudou. O agravamento da crise financeira a partir de setembro de 2008 
trouxe à tona o debate sobre o papel do Fundo na agenda internacional. Além 
disso, o papel das economias emergentes foi destacado. É no G-20 que reúne as 
principais economias avançadas e dos países em desenvolvimento – que se iniciam 
os debates sobre a reforma do sistema financeiro internacional.

Quais são os interesses do Brasil no debate financeiro internacional? A resposta 
para essa questão requer a análise do histórico da relação do Fundo com o Brasil. 
Esse é moldado pelos condicionantes políticos e econômicos do país e das diretri-
zes da instituição. A seção 2 apresenta um breve histórico da relação do FMI com 
o Brasil. Na seção 3 é analisada a agenda brasileira no FMI com base na literatura 
existente e em entrevistas realizadas com representantes brasileiros que atuaram 
no FMI ou que participaram diretamente de negociações com a instituição1. A 
última seção apresenta as conclusões.

2. O FMI e o Brasil: um breve histórico a partir 
dos anos 70

Duas abordagens sobre a relação do Brasil com o Fundo estão presentes na litera-
tura. Uma ressalta as questões técnicas relativas ao arcabouço teórico econômico 
que orienta o Fundo para a concessão de empréstimos. Nesse contexto, as dificul-
dades de entendimento entre a equipe do Fundo e o governo brasileiro para fechar 
um programa de ajustamento na década de 80 deram origem a uma vasta produção 
bibliográfica no Brasil2. A segunda abordagem, que pode ser descrita como um 
enfoque de economia política, analisa o histórico das relações do Brasil com o 
Fundo. Nesse caso, os condicionantes domésticos (as políticas domésticas brasi-
leiras) e os condicionantes externos (o quadro econômico mundial e o papel do 
FMI) são destacados. Uma análise detalhada, segundo esse enfoque, é apresentada 
por Almeida (2004).

Essa seção apresenta uma breve descrição das relações do Fundo com o Brasil, a 
partir de meados da década de 70 até o início dos anos 20003.

2.1. As décadas de 80 e 90: o sistema de câmbio flutuante e o 
papel do FMI como emprestador para países em desenvolvi-
mento - o caso brasileiro

O Primeiro Artigo do Fundo enumera os principais objetivos da instituição:

i. Promover a cooperação monetária internacional. 
ii. Facilitar a expansão do crescimento equilibrado do comércio interna-
cional e contribuir, assim, para a promoção e sustentação de altos níveis de 
emprego e renda real. 

2 Ver Arida (1982), Bacha (1983 e 1988), Batista Jr. e Marques (1984) e Batista Jr (1989), por exemplo.
3 Antes desse período, o principal episódio na relação do FMI e o Brasil se refere ao rompimento com o 
Fundo, em 1959 (Almeida 2004). Em 1964, as relações foram totalmente normalizadas.
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iii. Promover a estabilidade cambial e manter arranjos cambiais entre seus 
membros e evitar depreciação competitiva.
iv. Auxiliar no estabelecimento de um sistema multilateral de pagamentos 
em relação às transações correntes entre seus membros e eliminar restrições 
cambiais que prejudiquem o crescimento do comércio.
v. Assegurar a confiança dos seus membros tornando o recurso do Fundo 
temporariamente disponível com salvaguardas adequadas.
vi. Diminuir a duração e atenuar o desequilíbrio do balanço de pagamentos 
de seus membros.

Os objetivos citados mostram que o papel do Fundo não era apenas o de provedor 
de empréstimos para assegurar o sistema de padrão de câmbio fixo que vigorou 
até 1973. A promoção de um sistema de cooperação monetária internacional que 
contribua para o crescimento dos seus países membro seria o principal objetivo 
do Fundo. Em adição, no ano de 1978, foi introduzida uma emenda no estatuto do 
organismo legalizando o câmbio flutuante.

A crise da dívida externa dos anos 80 irá dar ao FMI um novo papel no sistema 
financeiro internacional. Países em desenvolvimento, como o Brasil, passam a 
solicitar empréstimos ao Fundo com a interrupção do financiamento dos seus défi-
cits em conta corrente pelos capitais privados.

No caso brasileiro, a relação do país com o FMI é marcada pelas divergências 
entre a equipe econômica e os técnicos da instituição quanto às metas fiscais que 
a economia brasileira deveria cumprir. Havia uma questão de caráter técnico, que 
era a forma de estimar o déficit fiscal.

No entanto, havia outros problemas. Um deles estava relacionado às dificuldades 
políticas quanto a compromissos de responsabilidade fiscal e de estabilização da 
inflação4. Além disso, a escassez de reservas levou o país a declarar a suspensão 

4 Em 1986, o Plano Cruzado de combate à inflação privilegiou o congelamento de preços. 

do pagamento de juros dos empréstimos de médio e longo prazo dos credores pri-
vados, em fevereiro de 1987.

Um terceiro problema estava associado às limitações do Fundo para entender que 
a solução para a dívida externa deveria ser analisada num contexto de renegocia-
ção. Somente obrigar os países a cumprirem metas fiscais e monetárias, além da 
redução de controles cambiais não era suficiente para solucionar a questão central 
— a normalização do financiamento no mercado de capitais privado dos países em 
desenvolvimento de renda média, como o Brasil.

Na primeira metade da década de 90, a situação brasileira junto aos seus credo-
res internacionais foi solucionada e a moratória suspensa. Em adição, o governo 
obteve sucesso no combate à inflação5. As reservas internacionais do país aumen-
taram com o saldo superavitário da balanço de pagamentos, em 1995 e 1996. A 
necessidade de empréstimos do FMI parecia parte do passado.

A opção por um sistema de bandas cambiais levou à valorização da moeda nacio-
nal e a crescentes déficits na balança comercial e na conta de transações correntes. 
Em 1998, o déficit das transações correntes foi de US$ 33, 416 bilhões, o que 
equivalia a 4,43% do produto interno bruto. A expectativa de uma desvalorização 
cambial foi agravada com a crise asiática de 1997 e a moratória russa de 1998, 
provocando fuga de capital.

No final de 1998, o Brasil negociou dois empréstimos com o FMI. Um era o 
empréstimo tradicional do Fundo, o acordo stand by, para ajudar países com pro-
blemas temporários de balanço de pagamentos. O segundo foi uma nova linha de 
crédito - Supplemental Reserve Facility. O seu caráter era preventivo e tinha como 
objetivo disponibilizar reservas adicionais para assegurar a estabilidade cambial, 
após uma crise.

5 Em junho de 1994, o Plano Real conseguiu interromper o regime de alta inflação que o país convivia 
desde meados da década de 70.
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Em 2002, a crise argentina e a incerteza quanto aos possíveis rumos da política 
econômica associada à elevada probabilidade de vitória na eleição presidencial 
do candidato do Partido dos Trabalhadores levou a dois novos empréstimos. Con-
forme, analisado por Goldfjan (2003), o empréstimo consolidou a nova fase de 
relacionamento do Fundo com o país. A sua motivação foi a de assegurar o com-
promisso com a condução das políticas macroeconômicas e não a de fixar novas 
metas. Em adição marcou a estabilidade democrática do país, pois a equipe do 
possível futuro presidente foi informada de todas as etapas da negociação. Ao 
tomar posse, o novo governo anuncia a elevação da meta do superávit fiscal acor-
dado, em 2002, de 3,75% para 4,25% do PIB.

No ano de 2003, um novo acordo preventivo sem retirada de dinheiro é negociado. 
Em março de 2005, o Brasil decidiu não renovar o acordo em vigor com o FMI e, 
no final de 2005, antecipou a quitação da sua dívida com o Fundo.

2.2. A primeira década dos anos 2000

As crises da década de 90 acirraram o debate sobre o papel do Fundo. O FMI foi 
criticado por não ter previsto a crise nos países asiáticos, na Rússia e na Argentina. 
Ao mesmo tempo, no ano 2000, foi divulgado o relatório da International Finance 
Institution Advisory Commission que recebeu o nome de um dos seus coordena-
dores, Allan Meltzer.

O relatório Meltzer encomendado pelo Congresso dos Estados Unidos sugeria 
a redução do papel do Fundo. A concessão de empréstimos para os países em 
desenvolvimento deveria ser acompanhada de taxas punitivas de forma a obrigar 
os países a seguirem o “código das políticas fiscais e monetárias responsáveis”. 
A questão do “risco moral” era o fio condutor quanto ao papel dos empréstimos 
do FMI. Na ausência do Fundo os países seriam “mais responsáveis” e evitariam 
situações que levassem a crises cambiais.

Algumas mudanças no cenário internacional, a partir do início dos anos 2000 irão 
trazer novas questões para o debate sobre o papel do Fundo.

Primeira, o aumento da importância dos “países emergentes” na configuração da 
economia mundial. A partir dos anos de 2003/2004, a economia mundial passou 
a viver um momento de grande expansão. A soma do produto interno bruto em 
termos de paridade do poder de compra dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) 
foi quase igual ao do produto dos Estados Unidos, no ano de 2007. Rússia e Brasil 
que eram devedores do Fundo passaram a acumular reservas internacionais com a 
elevação dos preços das commodities. A China com reservas que beiram a US$ 2 
trilhões passou a ser o principal comprador de títulos do governo dos Estados Uni-
dos. No quadro mundial do início do século XXI, o papel do Fundo ficou cada vez 
menos relevante, pois as principais economias do “mundo em desenvolvimento” 
ficaram menos vulneráveis a possíveis problemas de balanço de pagamentos.

Segunda, a origem da primeira grande crise do século XXI é na principal economia 
do mundo e as grandes economias “emergentes” passam a ter um papel ativo nos 
debates sobre as reformas do sistema financeiro internacional.

O G-20, o fórum de debates entre as principais economias do mundo desenvolvido 
e os países em desenvolvimento “emergentes”, despontou como o principal local 
para a apresentação de propostas relativas à crise. Não seria possível propor uma 
mudança nas regras de atuação dos mercados financeiros sem a presença de países 
que detêm parte não desprezível dos fluxos internacionais, em especial a China.
 
Na reunião do G-20 de abril de 2009, as principais recomendações se referem 
ao FMI. Aporte de novos recursos, introdução de novas linhas de empréstimos, 
ampliação do papel do Fundo na regulação dos mercados financeiros foram algu-
mas das medidas propostas. O governo brasileiro apoiou a iniciativa e anunciou 
que poderá contribuir com uma parcela. Em adição, o Brasil foi convidado para 
integrar o grupo dos países que põem a sua cota no Fundo à disposição para 
empréstimos a outros países membros.
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Ao longo dos anos, a relação do Brasil com o Fundo foi marcada por divergências 
quanto à forma de atuação da instituição, em especial nos anos 80, quando o país 
vivenciou uma grave crise cambial.

Na condição de tomador de empréstimos e com sérias divergências quanto às pro-
postas dos programas de ajuste do Fundo, o Brasil tinha sua agenda focalizada 
nas demandas por flexibilização das condições de empréstimos. Na década de 90, 
ao priorizar o tema da estabilidade macroeconômica, a relação com o Fundo será 
facilitada. Divergências podem ocorrer no detalhamento dos programas de ajuste, 
mas não nas diretrizes gerais.

A crise financeira de 2008 encontrou o Brasil com US$ 200 bilhões de reservas 
internacionais e probabilidade quase nula de ter que pedir empréstimo ao Fundo. 
Ao contrário, o governo anunciou a possibilidade de injetar recursos para serem 
emprestados a países pobres. Além disso, o país passou a fazer parte do Plano de 
Transações Financeiras que reúne os países que contribuem com as suas cotas para 
as operações de empréstimos do Fundo. Um comunicado conjunto com a China, 
Índia e Rússia (BRICs), antes da reunião de abril do G-20, continha os principais 
pontos da agenda de reforma do FMI defendidas pelo grupo. A avaliação desse 
tema é o objeto da seção seguinte que trata da agenda de interesses e da capacidade 
do país para influenciar o Fundo.

3. O FMI na governança do sistema financeiro 
internacional: a agenda brasileira

Segundo Resende (2001, p.9), “apesar da barulhenta retórica populista, felizmente 
não há interesse em desmoralizar ou propor a extinção do FMI. Há, sim, firme 
intenção de melhorar o relacionamento com a instituição, embora enfatizando a 
urgente necessidade de reformá-la”. Essa é a posição do governo brasileiro ao longo 
dos anos. As divergências com o Fundo e, mesmo os momentos de ruptura, analisa-
dos na seção anterior, nunca se traduziram em propostas oficias do governo de sair 
da instituição. O FMI podia ser criticado, mas não havia e não há outro organismo 
internacional que possa realizar empréstimos para países em desenvolvimento com 
crises cambiais, quando as avaliações de risco afugentam o capital privado.

Antes da eclosão da crise, a redução da importância do FMI era um tema presente 
em todas as análises sobre o sistema financeiro internacional. Um dos entrevista-
dos sumarizou de forma clara o debate sobre essa questão. Os principais argumen-
tos para a perda de importância do FMI eram:

i. o FMI não tem recursos para socorrer países em situações de crise cam-
bial dada a dimensão dos fluxos de capitais que financiam as posições devedo-
ras nos mercados internacionais;
ii. os principais clientes do Fundo, os países de renda média - latinos e asi-
áticos - aprenderam com as experiências passadas e são pouco propensos a 
crises cambias associadas à má gerência de políticas macroeconômicas; e,
iii.  o FMI é um instrumento da política externa financeira ocidental. O pro-
blema é que eixo do poder mundial financeiro está dividido entre o Ocidente e 
o Oriente. Os países do Oriente não estão interessados em “comandar a econo-
mia mundial”.

A perda de importância do FMI, entretanto, suscitou comentários distintos dos 
entrevistados. Alguns dos especialistas defenderam a idéia que o governo brasi-
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leiro deveria ter uma agenda para a sua entrada na OCDE e de maior participação 
no BIS. A discussão sobre o FMI seria “irrelevante”. Embora outros concordassem 
com a redução do papel do FMI, defendiam a importância do órgão no sistema 
financeiro internacional. Ele seria o único organismo capaz de conceder emprés-
timos para países em desenvolvimento com crises cambiais. Nesse caso, o país 
deveria continuar demandando as reformas do FMI associadas à maior participa-
ção dos países em desenvolvimento e novas diretrizes para a linha de empréstimos 
da instituição. O que foi consensual nas entrevistas é que a época do Brasil como 
cliente do FMI pertence ao passado, considerando a situação atual da economia.

A crise trouxe de volta o FMI para o centro do debate sobre a reforma do sistema 
financeiro. É o único órgão multilateral com um número significativo de membros 
(185 países) que pode negociar a adesão a regras globais para o sistema financeiro. 
Ao mesmo tempo, o G-20 surgiu como fórum de debates importante. O G-8 exclui 
as economias emergentes e, logo, não seria o fórum adequado para propostas que 
pretendem apontar diretrizes globais. Instâncias como o BIS e seus Comitês, assim 
como a OCDE, são relevantes, pois tendem a produzir normas que passam a ser refe-
rência para a economia global (reúnem as principais economias do sistema financeiro 
internacional). Para que o início de um debate sobre a reforma do sistema financeiro 
internacional tivesse credibilidade seria preciso incluir as “novas economias”.
 
Assim, países do G-20 que não eram membros do Fórum de Estabilidade Finan-
ceira –Argentina, Brasil, China, Indonésia, Coréia do Sul, México, Rússia e Ará-
bia Saudita –foram convidados para integrar esse fórum6. Além disso, o Brasil 
junto com a Austrália, China, Coréia do Sul, Índia, México e Rússia foi convidado 
para participar do Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária, que é constituído 
por representantes de autoridades de supervisão bancária dos bancos centrais.

6 Os membros originários eram Austrália, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Itália, Japão. Holan-
da, Cingapura, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e mais 10 organismos internacionais.

Em suma, o Brasil e outros países emergentes passaram a integrar as principais 
instâncias de debate e deliberações sobre a regulação do sistema financeiro. Além 
do reconhecimento da importância desses países, os governos das principais eco-
nomias dos países desenvolvidos querem garantir que o debate prossiga em insti-
tuições de caráter técnico, onde possuem maioria. Logo, a defesa de interesses dos 
países emergentes irá depender de propostas fundamentadas tecnicamente e que 
apontem soluções de caráter global.

A seguir são destacados os principais temas sobre a reforma da governança do Fundo. 
Os principais tópicos da agenda brasileira no FMI são analisados na subseção 3.2.

A metodologia, como já explicado na introdução, foi de análise da literatura e de 
entrevistas com funcionários que ocuparam e/ou ocupam cargos no topo da hierar-
quia das instituições. Logo, não são mencionados os seus nomes e/ou identificados 
cargos quando são realizadas referências aos comentários por eles realizados.

3.1. Os temas da governança do FMI: aspectos gerais

No limiar do século XXI, o FMI foi alvo de críticas com inspirações distintas. 
O Relatório Meltzer apresentado no Congresso no ano 2000 propôs a redução do 
papel da instituição7. Segundo o relatório, o conceito de risco moral (moral hazard) 
está implícito na própria existência do Fundo. A instituição garante a obtenção de 
empréstimos e, portanto, os governos são “menos cuidadosos” quanto aos requisi-
tos macroeconômicos que afastem o risco de uma crise cambial. Logo, é recomen-
dado que o Fundo restrinja a sua atuação a empréstimos de curto prazo relaciona-
dos diretamente a problemas de balanço de pagamentos. Empréstimos associados a 
questões de reformas estruturais não deveriam constar do portfólio do Fundo.

7 Em 1998, o Congresso dos Estados Unidos estabeleceu uma comissão - International Financial Insti-
tution Advisory Commission - sob a coordenação de Allan Meltzer. As crises mexicana, asiática, russa e 
a possibilidade de novas crises junto com o pedido de uma contribuição de US$ 18 bilhões para o FMI 
levaram a que os congressistas solicitassem uma análise mais detalhada das instituições multilaterais 
(Wood 2000).
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Stiglitz (2000) ressalta outra questão. Os programas de ajuste do Fundo não con-
sideram as características de cada país. A atuação do Fundo teria contribuído para 
o agravamento da crise asiática. Uma crítica, aliás, que era endossada por vários 
governos e analistas nos países em desenvolvimento.

Houtven (2002) destaca o tema da governança no FMI como uma das chaves para 
a reforma. Transparência nas decisões, aumento do número de votos para países 
em desenvolvimento e economias em transição (países da antiga União Soviética), 
novas modalidades de empréstimos, maior supervisão e monitoramento das políti-
cas dos países desenvolvidos, estão entre as mudanças sugeridas.

No ano de 2005, o Diretor-Gerente do FMI, Rodrigo de Rato, divulgou o Plano 
Estratégico de Médio Prazo revisto e adotado em 2006. Esse aborda as principais 
questões sugeridas em Houtven (2002) e vai além8. O Fundo deveria se equipar 
para incluir em seu mandato o tema do sistema financeiro. Nesse caso, um papel 
mais ativo na sinalização para prevenção de crises é proposto. Uma ampliação do 
Artigo IV que trata das missões anuais de monitoramento do FMI deveria ampliar 
o seu escopo para tratar em mais detalhes da questão financeira.

No programa de 2005, há recomendações para a criação de linhas de financia-
mento para crises de liquidez e para maior flexibilidade do FMI nas concessões de 
empréstimos. O tema da representatividade dos países em desenvolvimento e das 
economias emergentes faz parte do Plano. Temas relativos a reformas administrati-
vas e formas de captação dos recursos para a instituição também são contemplados.

Algumas das recomendações do Plano proposto no ano de 2005 começaram a 
ser implementadas, como mudanças na distribuição de cotas e a criação de uma 
nova linha de empréstimos. No entanto, a perspectiva era de uma reforma lenta. 
A economia mundial vivia um ciclo de expansão que favoreceu, em especial, os 

8 Ver “The Managing Director’s Report on Implementing the Fund’s Medium Term Strategy”.
www.imf.org

países em desenvolvimento emergentes. Os países pobres foram beneficiados com 
a extensão da iniciativa para o alívio da dívida (Debt Relief Under Heavily Inde-
bted Poor Countries), através da criação do Multilateral Debt Relief de 2005. A 
percepção de alguns especialistas é que os países que tomavam e pagavam os 
empréstimos, os de renda média, estavam se aproximando dos países desenvolvi-
dos - a probabilidade de uma crise cambial era pequena. Logo, problemas de liqui-
dez seriam resolvidos através de acordos bilaterais entre Bancos Centrais (swaps 
cambiais) ou no âmbito do BIS.

A crise de 2007 nos Estados Unidos e que assume o seu caráter global em setem-
bro de 2008 irá trazer à tona o tema da reforma do FMI. As questões ressaltadas e 
as propostas ventiladas na reunião de abril de 2009 do G-20 e no documento que 
resume a posição dos BRICs para essa reunião não são novas. Aumentar o grau de 
representatividade dos países em desenvolvimento, a escolha por mérito do Dire-
tor Gerente do Fundo (atualmente é sempre um europeu e o do Banco Mundial, 
um americano), criar mecanismos de supervisão e prevenção das crises e repensar 
o papel das moedas-reservas internacionais, estão entre os temas da declaração 
dos BRICs.

Na reunião do G-20 os países sinalizaram um consenso em relação à necessidade 
de fortalecer o papel do Fundo no sistema financeiro internacional. Ademais é 
reconhecido que esse fortalecimento requer “ouvir” as demandas dos países em 
desenvolvimento, sendo que muitas dessas já faziam parte do programa estraté-
gico do Fundo. Também ficou patente que o Fundo permanece como a principal 
instituição com capacidade para socorrer de forma ágil os países em crise. No 
curto prazo para auxiliar os países com problemas de liquidez em função da crise 
foi anunciado um empréstimo de US$ 500 bilhões. Em adição, o Fundo foi autori-
zado a emitir US$ 250 bilhões na sua moeda (direitos especiais de saque), o que foi 
oficializado em julho de 2009. No entanto, no médio prazo, conforme o programa 
estratégico de 2005 chamava a atenção, é necessário descobrir outras fontes de 
renda para o Fundo que não se esgotem nos encargos que ganha quando realiza 
empréstimos.
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As mudanças anunciadas respondem aos interesses brasileiros quanto ao tema da 
governança do FMI?

As reflexões aqui expressas partem da nossa interpretação da literatura disponível 
e de entrevistas realizadas com funcionários do governo brasileiro que participa-
ram como representantes do país no FMI ou que trabalharam nos órgãos nacionais 
responsáveis pelo relacionamento com o Fundo.

3.2. A agenda brasileira no FMI

Os temas na agenda brasileira do FMI identificados a partir da literatura e das 
entrevistas foram: (i) aumento da representatividade dos países em desenvol-
vimento nas decisões do Fundo; (ii) novas modalidades de linhas de crédito e 
revisão nos critérios das condicionalidades para obtenção dos empréstimos; e (iii) 
papel mais ativo do Fundo na supervisão do sistema financeiro e nas economias 
dos países desenvolvidos. Na reunião de abril do G-20 foram feitas recomenda-
ções explícitas em relação às mesmas questões.
 
A seguir são analisados os temas acima citados.

3.2.1 A governança do Fundo

A Diretoria dos Governadores (Board of Governors) é a instância que está no topo 
da hierarquia do Fundo. É constituída por representantes dos 185 países membros 
do Fundo. Essa Diretoria decide sobre o aumento e a distribuição de cotas, adesão 
de novos membros e novas diretrizes para a instituição. O poder decisório dos 
países membros depende do número de votos que cada um possui o que está rela-
cionado com a distribuição das cotas do capital do Fundo.

As cotas de cada país são determinadas por fórmulas que consideraram basica-
mente as mesmas variáveis ao longo do tempo: produto interno bruto corrente; a 
média anual das reservas internacionais corrente; os fluxos das contas de transa-

9 Os Estados Unidos tem uma cota de 37, 1 bilhões de DES. Logo, possui 371.743 votos, o que corres-
ponde a 16,77% do total dos votos. 

ções correntes do balanço de pagamentos nos últimos cinco anos; e, a variância 
dos fluxos da conta corrente em relação a uma média móvel de cinco anos dos últi-
mos treze anos. As cotas são calculadas em direitos especiais de saque, a moeda do 
FMI. A distribuição dos votos é realizada atribuindo a cada país 250 votos básicos 
e a cada 100.000 de direitos especiais de saque corresponde mais um voto9.

A cada cinco anos, o Board of Governors faz uma revisão das cotas, que deve ser 
aprovada por uma maioria de 85% dos votos. Na revisão de 2006, os países que 
teriam aumento de suas cotas eram a China, República da Coréia, México e Tur-
quia. O Brasil, entretanto, junto com outros países em desenvolvimento defende-
ram uma alteração mais abrangente, que incluísse mais países. Assim em março de 
2008 foi aprovada uma nova fórmula que traz como principais novidades a inclu-
são do PIB medido pelo poder de paridade do poder de compra e os fluxos da conta 
de capitais. Essa mudança atendeu uma das reivindicações dos países em desen-
volvimento, que era o cálculo do PIB pelo poder de paridade de compra (PPP).

A nova fórmula permitiu o aumento de cotas para 54 países. A Índia teve o maior 
ganho. O seu percentual de votos irá aumentar de 1,89% para 2,34%. O Brasil 
está em segundo lugar, com um ganho de 0,34 pontos percentuais (aumento de 
1,38% para 1,72%). A nova distribuição elevou os percentuais de alguns países 
desenvolvidos, como o Japão e a Irlanda e diminui a de outros. As maiores perdas 
são da França e do Reino Unido, que passam de 4,86% para 4,29% na distribuição 
dos votos.

Além disso, o poder econômico de um país não ser resumiria ao tamanho do seu 
PIB, como a própria estrutura do Fundo sugere. Logo, o que os governos das 
maiores economias dos países em desenvolvimento argumentam é que o aumento 
da importância desses países para a ordem mundial requer um novo rearranjo no 
poder de decisão do Fundo.



breves cindes  |  www.cindesbrasil.org18 O Brasil e a agenda de reformas do Fundo Monetário Internacional 19

Outra questão importante é o poder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perde-
ram apenas 0,04 pontos percentuais passando de 16,77% para 16,73%. As princi-
pais decisões do Board of Governors precisam da aprovação de 85% dos membros 
do Fundo. Logo, os Estados Unidos detinham e continuam detendo o poder de veto 
nessa diretoria. Em segundo lugar na hierarquia está a Diretoria Executiva (Exe-
cutive Board). Essa é composta por 24 diretores que deliberam sobre as operações 
do dia-a-dia do Fundo, como a concessão de empréstimos e acompanhamento dos 
programas do Fundo. O Brasil é o responsável por uma das 24 diretorias. Fazem 
parte da diretoria do Brasil, a Colômbia, República Dominicana, Equador, Guiana, 
Haiti, Panamá, Suriname e Trinidad e Tobago. A soma dos votos desses países 
com o do Brasil representa 2,42% na atual distribuição e passará para 2,8% após a 
entrada em vigor das alterações de abril de 2008. Ressalta-se que os Estados Uni-
dos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China possuem diretorias 
que representam apenas os seus países10.

A demanda brasileira por uma maior representatividade dos países em desenvolvi-
mento é compartilhada pelos outros BRICs. Antes da reunião do G-20, em abril de 
2009, Brasil, China, Índia e Rússia divulgaram um documento em que defendem a 
mudança do sistema de cotas e a seleção do Diretor do FMI por mérito Assim, na 
reunião do G-20 de abril de 2009, foi anunciada a antecipação da revisão das cotas 
do FMI de 2013 para o ano de 2011. Em adição, uma alocação de direitos especiais 
de saque no valor de US$250 bilhões e mais um empréstimo de US$ 500 bilhões 
irão aumentar os recursos do Fundo.

No entanto, a possibilidade de uma mudança significativa demandaria, em espe-
cial, a redução no número de votos das economias menores européias ou como 

10 Um dos entrevistados chamou a atenção para a influência dos Estados Unidos nas decisões do Fundo. 
A Rússia entrou para o FMI, em 1992 e ganhou uma diretoria só para ela, embora até o momento atual 
a sua candidatura para membro da Organização Mundial do Comércio seja bloqueada pelos Estados 
Unidos. Haveria interesse em trazer a economia russa para o circuito do sistema monetário internacional 
e assegurar acesso aos empréstimos do Fundo, no período de transição de uma economia socialista para 
uma economia de mercado. No entanto, a entrada da OMC dependeria de negociações que exigiriam 
mudanças de regras dos mercados de serviços e investimentos ainda em debate.

sugerem alguns, que os países da zona do euro tenham um único representante, o 
que requer da mesma forma uma revisão da participação européia.

Se analisarmos apenas o poder dos votos, a influência do Brasil é muito pequena. 
No entanto, há um consenso que a qualificação dos membros da Diretoria Execu-
tiva é um atributo com capacidade de elevar o status dos representantes de países 
com pequeno número de votos. Fazem parte da agenda das reuniões, questões de 
caráter técnico. Logo, se a proposta apresentada está bem justificada e respaldada 
em argumentos teóricos, os outros membros da diretoria a consideram. Segundo 
um dos entrevistados “Diretores com boa “performance” e bons argumentos 
podem convencer os demais de sua lógica”, o que seria o caso brasileiro. Esse 
seria um trunfo do Brasil. Alexander Kafka foi o representante pelo Brasil no FMI 
durante 32 anos (1966/1998). Além da sua qualificação técnica, a permanência no 
cargo durante longo tempo garantia um conhecimento profundo do funcionamento 
do Fundo. Posteriormente, todos os diretores brasileiros escolhidos são econo-
mistas com amplo conhecimento sobre a instituição. Alguns exemplos ilustram a 
capacidade técnica de influência do Brasil: a inclusão do conceito do déficit opera-
cional na metodologia do Fundo; a distinção entre gastos e investimentos públicos 
para cálculo das despesas do governo; e a aprovação recente da linha de crédito 
para prevenção de crises. Em adição, o país conseguiu adesões para a rejeição da 
proposta dos países desenvolvidos em relação ao perdão dos “países pobres alta-
mente endividados” que transferia grande parte do ônus do perdão para os países 
devedores de renda média.

Na reunião de abril do G-20, como já mencionado, ficou acordado que uma nova 
distribuição de cotas deverá ser votada no ano de 2011 pelo FMI. Essa deverá ser 
condizente com a atual configuração das economias e, ao mesmo tempo, deve 
assegurar uma maior participação dos países em desenvolvimento nas decisões. 
O Brasil é a nona economia do mundo, com participação de 2,8% no produto 
mundial medido em poder de paridade de compra, mas tem menos votos do que a 
Bélgica (28º economia do mundo). O Brasil detém 1,38% e a Bélgica 2,09% dos 
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votos no Fundo11 No entanto, não há consenso sobre essa reforma e, logo, sobre 
qual será o grau de poder decisório conferido aos países em desenvolvimento.

Apesar do pequeno número de votos do Brasil, a capacidade técnica de seus repre-
sentantes no FMI teve influência na aceitação de propostas que interessavam ao 
governo. A crise de 2007/08 reforçou as demandas tradicionais do governo bra-
sileiro de aumento de participação dos países em desenvolvimento no processo 
decisório da instituição. No entanto as mudanças no Fundo são lentas.

No debate da reforma da instituição outra questão é a divisão do poder dos fun-
cionários do FMI e da Diretoria Executiva. Os funcionários gostariam de possuir 
um maior grau de liberdade na avaliação dos critérios de concessão de emprés-
timos e divulgação de relatórios. No entanto, é nas reuniões das Diretorias que 
os representantes dos países conferem um peso maior às condições particulares 
econômicas e políticas de cada país. A Diretoria Executiva dota o Fundo de uma 
maior flexibilidade, na opinião de alguns dos entrevistados.

Em suma, as decisões na Diretoria passam pelo crivo de avaliações que conside-
ram as condições políticas e econômicas dos países em cada momento, assim como 
o possível “equilíbrio dos interesses” dos membros da instituição. O aumento da 
delegação do poder aos funcionários permanentes que representam “a instituição” 
poderá levar a medidas que estejam mais voltadas para garantir a preservação do 
Fundo do que os interesses dos seus países membros. Essa é uma observação que 
vale para qualquer organismo multilateral com um corpo permanente de técnicos.

11 A reforma de abril de 2008 manteve a superioridade da Bélgica em relação ao Brasil — Bélgica 
(1.86% dos votos) e Brasil (1,72%). 

3.2.2. Demanda por novos empréstimos e novos critérios para as condicionalidades

As linhas de empréstimos do Fundo podem ser divididas em quatro grupos12. O 
primeiro grupo abrange os empréstimos relacionados a problemas de balanço 
de pagamentos. Aqui está incluído o mais antigo tipo de empréstimo do Fundo, 
criado em 1952, — o acordo stand by. Seu objetivo é o de conceder empréstimos 
na presença de problemas temporários (curto prazo) de balanço de pagamentos. 
Durante o regime de câmbio fixo, problemas de balanço de pagamentos eram iden-
tificados como saldos deficitários em transações correntes que pressionavam por 
uma desvalorização da moeda. Após as crises da década de 80, o acordo stand by 
pode ser negociado como medida preventiva, além de cobrir crises originadas por 
problemas na conta de capital. No entanto, permanecem as condicionalidades e as 
metas exigidas são relativamente similares às do acordo tradicional.

Stiglitz (2000) critica a dificuldade do Fundo de considerar as condições espe-
cíficas de cada crise e de cada país. Mussa (1999), analisando os empréstimos 
do FMI na década de 90, ressalta que, apesar de elementos comuns nos acordos 
(metas de superávit fiscal, por exemplo), a equipe técnica do Fundo trabalha junto 
com a equipe econômica do governo do país. Logo, um entendimento quanto às 
peculiaridades de cada país estaria expresso no processo de negociação da carta 
de intenção, no texto final do acordo e no monitoramento para a liberação das 
parcelas do acordo.
 
No caso brasileiro, o histórico das relações do Brasil com o FMI na seção 2 mos-
trou que o governo, em especial na década de 80, questionou os critérios técnicos 
do Fundo no estabelecimento das metas do superávit fiscal. Posteriormente, na 
concessão do empréstimo de 2002/2003, o governo brasileiro demandou e obteve 
êxito na redefinição dos gastos públicos, que passaram a excluir despesas com 
infra-estrutura. Como cliente de um empréstimo, o país sempre procurou apre-

12 O web site do FMI (www.imf.org) apresenta de forma didática todos os tipos de empréstimos do 
Fundo.
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sentar argumentos técnicos nas negociações sobre as condicionalidades. O que se 
pode concluir é que o governo brasileiro, de forma geral, irá sempre favorecer uma 
posição de flexibilização (considerar as condições econômicas específicas de cada 
país) na avaliação dos empréstimos.

Não foi identificada, entretanto, uma proposta particular oficial em relação a 
mudanças nos critérios dos empréstimos dos acordos stand by, fora a proposição 
geral de maior flexibilidade na definição de metas, que deveriam ser tratadas caso 
a caso. Nesse sentido, alguns dos entrevistados, como já mencionado, conside-
ram importante a avaliação dos acordos pela Diretoria Executiva. Deixar somente 
para a equipe técnica os termos dos acordos poderá levar a ignorar percepções do 
momento político e econômico de um determinado país.
 
Nesse primeiro grupo ainda estão incluídas as seguintes linhas de empréstimos: 
crédito estendido (Extended Fund Facility) de 1974 para problemas de longo prazo 
de balanço de pagamentos em países com acesso limitado aos mercados de capi-
tais; crédito para suplementar reservas (Supplemental Reserve Facility) de 1997, 
para lidar com crises de curto prazo associadas à conta de capital em situações de 
perda de confiança dos mercados; e financiamento compensatório (Compensatory 
Financing Facility) de 1963, para crises associadas a quedas abruptas nos preços 
de cereais e/ou surtos inesperados de aumento das importações de cereais.
 
Além de demandas para mudanças nos critérios de condicionalidades dos acordos 
stand by, a defesa por novas linhas de empréstimos passou a integrar a agenda bra-
sileira no final da década de 90. Essa demanda estava relacionada ao contágio das 
crises propiciado pelo elevado grau de integração dos mercados financeiros. As 
crises cambiais poderiam ocorrer em países com os fundamentos macroeconômi-
cos “corretos”, mas afetados por turbulências externas associadas aos movimentos 
de capitais. Os empréstimos concedidos sob a égide do “supplemental reserve 
facility” com suas condicionalidades não era um instrumento ágil para responder 
ao novo cenário da globalização financeira.

Em outubro de 2008, a Diretoria Executiva do FMI aprovou a Linha de Liquidez 
de Curto Prazo (Short Term Liquidity Facility), que segundo informe do Banco 
Central do Brasil (2008) seria similar a proposta apresentada pelo Ministro da 
Fazenda do país. O novo instrumento se destina a países com situações macroe-
conômicas sólidas e que não possuam qualquer tipo de financiamento do Fundo. 
Logo não é preciso negociar condicionalidades. No entanto, o atual diretor repre-
sentante do Brasil, Paulo Nogueira Batista Junior, no mesmo informe ressalta que 
o novo instrumento não teria respondido integralmente aos interesses brasileiros, 
pois: a duração do saque por três meses e sua renovação limitada a duas vezes 
não era adequada, pois é difícil prever a necessidade de liquidez em tempos de 
crises financeiras; o limite de acesso de 500% da cota do país pode ser insuficiente 
para alguns países; e, o limite de dois anos para o uso do empréstimo deveria ser 
eliminado.

Em março de 2009, o FMI anunciou que a linha criada, em 2008, seria substituída 
pela linha de crédito flexível (Flexible Credit Line), que passou a substituir tam-
bém o empréstimo para o crédito suplementar de reservas13. As condições dessa 
nova linha atendem às demandas enunciadas pelo Diretor Executivo brasileiro. 
Não há limite de crédito, pode ser renovado após seis meses ou um ano e os pra-
zos de pagamento podem ser de até cinco anos. Em adição, o país poderá pedir o 
empréstimo como uma medida de precaução para evitar uma possível crise. No 
entanto, para obter o empréstimo o país deverá preencher as seguintes condições, 
além de apresentar um histórico de políticas macroeconômicas sólidas: uma posi-
ção externa sustentável; conta de capital explicada por fluxos privados; histórico 
de acesso ao mercado internacional privado; posição relativamente confortável 
de reservas internacionais quando o pedido for por motivos de precaução; déficit 
público sustentável; baixa taxa de inflação; setor financeiro “saudável”; e transpa-
rência de informações. No entanto, é ressaltado que nem todos esses critérios pre-
cisam ser preenchidos, desde que haja compromissos visíveis com essas diretrizes. 

13 Ademais foi anunciada a eliminação do crédito para compensação de mudanças nas exportações/
importações de cereais por falta de uso. 



breves cindes  |  www.cindesbrasil.org24 O Brasil e a agenda de reformas do Fundo Monetário Internacional 25

A nova linha de crédito, portanto, deve se constituir num instrumento ágil para 
auxiliar os países contaminados por crises financeiras originadas fora dos seus 
mercados. Dada a flexibilidade na avaliação das condições, a concessão irá depen-
der basicamente da avaliação dos Diretores Executivos14.

O segundo grupo compreende empréstimos para países de baixa renda e conce-
didos com taxas de juros especiais. Em 1999 foi criado o programa de emprés-
timos para redução da pobreza e crescimento (Poverty Reduction and Growth 
Facility) para países com problemas crônicos de balanço de pagamentos e, em 
2006, empréstimos para choques externos. O terceiro grupo são empréstimos 
de caráter emergencial que tenham impacto no balanço de pagamentos: desastres 
naturais (Emergency Natural Disaster Assistance, 1962); e conflitos (Emergency 
Post-Conflict Assistance, 1995). O quarto grupo inclui empréstimos que não 
mencionam questões de balanço de pagamentos. Um é o instrumento de apoio de 
políticas (Policy Support Instrument, 2005) para países que desejam “conselhos e 
monitoramento” do Fundo. O outro é o mecanismo de integração comercial (Trade 
Integration Mechanism, 2004).

A ampliação da carteira de empréstimos do Fundo atende a demandas da agenda 
internacional (o tema da redução da pobreza), a do seu principal acionista – os 
Estados Unidos (ajuda pós-conflitos) – e da procura pelo próprio Fundo de garan-
tir a sua sobrevivência através da atuação em novas modalidades de empréstimos. 
Quais são os interesses do governo brasileiro nas diferentes modalidades de 
empréstimos? Na condição de um país de renda média, o interesse brasileiro sem-
pre foi direcionado para os empréstimos do primeiro grupo. Como já mencionado, 
algumas das demandas brasileiras foram atendidas, como mudanças de metodolo-
gia para cálculo de déficit fiscal e a criação da linha de crédito flexível. No entanto 
ao deixar de ser devedor do Fundo e passar a compor o grupo de países empresta-
dores do Fundo, o governo brasileiro sinaliza algumas outras prioridades.

14 O México teve um empréstimo aprovado no valor de US$ 47 bilhões, a Polônia pediu recursos no 
valor de US$ 20,5 bilhões e a Colômbia de US$ 10,4 bilhões.

A inclusão do Brasil como pertencente ao grupo de países emprestadores se dá 
sob duas formas. O país passou a integrar o Plano de Transações Financeiras que 
congrega os países que dispõem as suas cotas para empréstimos a terceiros países. 
Essa inclusão parte do pressuposto que o país possui uma situação econômica que 
o exclui, pelo menos no médio prazo, do grupo de demandantes por empréstimos 
do FMI. A segunda forma é a declaração de que o país poderá emprestar parte das 
suas reservas para empréstimos. 
O anúncio de que o país estaria disposto a fazer um empréstimo ao Fundo foi 
feito após a reunião do G-20 em abril de 2009. O valor do empréstimo anunciado 
inicialmente foi de US$ 10 bilhões, depois de US$ 5 bilhões. No entanto, o que 
importa destacar são os princípios que o governo brasileiro anunciou que orientam 
a sua concessão de empréstimos, que foram comentados pelo Diretor Executivo 
brasileiro no Fundo em artigo publicado na imprensa15. São estes:

i. os empréstimos são temporários e não devem ser interpretados como a 
única forma de contribuição do país para o debate sobre o sistema financeiro 
internacional. A participação do país no FMI dependerá da revisão de cotas de 
2011. Esse é o objetivo final do governo brasileiro — um aumento no poder 
decisório do FMI;

ii. os empréstimos deveriam ser proporcionais as cotas dos países. É uma 
forma de o governo brasileiro questionar as possíveis contribuições anuncia-
das, em especial pela União Européia no valor de US$ 100 bilhões, que é igual 
a do Japão. A participação do Japão nas cotas é de 6,13%. A soma do percen-
tual da Alemanha, França e Reino Unido, somente três países no conjunto dos 
27 países da União Européia é de 15,87%16. Logo, após anunciar a possibili-
dade de emprestara até US$ 10 bilhões ao Fundo, o governo reviu seu anúncio 
e atrelou o tema do empréstimo à participação dos países no Fundo;

15 “Financiando o FMI”. Artigo do Diretor Executivo pelo Brasil no FMI publicado em 2/05/2009 no 
jornal “O Globo”.
16 Os percentuais citados se referem ao número de votos que cada país comanda. Esses percentuais são 
quase idênticos ao das cotas, pois é esse último que determina o poder de votação.
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iii. os empréstimos devem ser tratados como reservas internacionais. O país 
ao emprestar estaria adquirindo ativos líquidos emitidos pelo o Fundo (os 
direitos especiais de saque). Essa posição resguardaria a posição das reservas 
internacionais do país; e,

iv. ao país emprestador deve ser concedido algum grau de poder decisório 
em relação ao destino dos empréstimos. Isso inclui preferência por emprésti-
mos no entorno regional do país (caso da União Européia e os empréstimos 
aos países do Leste Europeu). No caso brasileiro, o entorno geográfico seria a 
América do Sul. Além disso, o país pode querer destinar os recursos empresta-
dos para ampliar os financiamentos para os países de baixa renda.

Essa agenda sinaliza que o governo brasileiro claramente atrela sua possível par-
ticipação para o aumento de recursos do Fundo à possibilidade de um papel mais 
ativo na gerência da instituição, o que é um comportamento esperado.

3.2.3. Os instrumentos de supervisão e monitoramento

Pelo Artigo IV, os países devem colaborar com o Fundo na promoção da estabi-
lidade do sistema cambial. Nesse contexto, foram criados instrumentos que cum-
prem o papel de supervisionar e monitorar o sistema financeiro internacional.
 
O primeiro são as publicações do Fundo sobre a economia mundial, identificadas 
como instrumentos de supervisão multilateral. Aqui estão incluídos o World Eco-
nomic Outlook (WEO), o Global Financial Stability Report (GFSR) e os relatórios 
regionais do Economic Outlook.

O segundo é o relatório anual sobre as políticas macroeconômicas de cada país 
membro elaborado a partir de uma visita de técnicos do Fundo - mecanismo de 
supervisão bilateral. O relatório é submetido aos Diretores Executivos para análise 
e o governo do país apresenta seus comentários em outro relatório. Os relatórios 
podem ser divulgados integralmente ou parcialmente através de uma nota - Public 

Information Notice (PIN) - para o público, a critério dos países. O PIN é uma 
nota curta com os principais indicadores macroeconômicos do país. Segundo as 
informações no site do Fundo, nove entre dez países permitem alguma forma de 
divulgação.

O Brasil permite a publicação do PIN, mas não do relatório completo. Essa opção, 
segundo alguns dos entrevistados, seria motivada pelos seguintes fatos. Opiniões 
da equipe do Fundo têm uma maior repercussão quando se referem a países em 
desenvolvimento do que desenvolvidos. Os formuladores de opinião e os investi-
dores nem sempre conhecem fontes alternativas de informações e de análises que 
permitam avaliar os relatórios do FMI. Logo, é preferível não divulgar avaliações 
da equipe do Fundo, que nem sempre consideram todas as condições econômicas e 
políticas do país. Não obstante, a maioria dos entrevistados considera que será inevi-
tável que o Brasil aceite a divulgação do seu relatório completo no futuro próximo.

Em junho de 2007, inserido no programa de médio prazo do Fundo, foi aprovada 
uma nova decisão sobre os critérios que orientam a supervisão bilateral dos paí-
ses membros. O foco central é a avaliação de políticas favoráveis à estabilidade 
externa dos países17. Estabilidade externa significa que o país apresenta um saldo 
de conta corrente do balanço de pagamentos compatível com seus ativos externos. 
Logo, a taxa de câmbio real efetiva estaria próxima do seu equilíbrio. No informe 
do próprio Fundo é reconhecida a dificuldade para se mensurar essa taxa de equi-
líbrio. No entanto, segundo o Fundo, ficaria claro para os países membros que as 
suas políticas econômicas devem ser compatíveis com uma trajetória de estabili-
dade cambial. O que isso significa?

Devem ser evitadas intervenções no mercado cambial que impeçam ajustes no 
balanço de pagamentos em função de mudanças nos fundamentos econômicos. 
Em outras palavras, países não devem manter taxas de câmbio sobrevalorizadas ou 
desvalorizadas que não estejam alinhadas com suas posições externas. No entanto, 

17 IMF Fact Sheet Surveillance, www.imf.org.
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são aceitas intervenções resultantes de instabilidades cambiais inesperadas asso-
ciadas a movimentos repentinos “especulativos” de curto prazo.

O terceiro refere-se a um conjunto de regras que foram introduzidos na década 
de 90. A crise asiática, em especial, acendeu o alerta em relação ao tema do efeito 
contágio e da vulnerabilidade do sistema financeiro em alguns países. A observân-
cia de um conjunto de normas seria uma forma de auxiliar os governos nacionais a 
assegurarem um sistema financeiro doméstico estável. Em adição, teria um papel 
crucial na prevenção de crises e, logo, de sustar a possibilidade da transmissão da 
crise via os fluxos de capitais.

Em maio de 1999, o Banco Mundial e o Fundo introduziram o programa para 
avaliação do setor financeiro - Financial Sector Assessment Program (FSAP). O 
objetivo é o de identificar os pontos vulneráveis do sistema financeiro de cada 
país membro e auxiliar na montagem de políticas direcionadas para os problemas 
encontrados. Como parte dessa avaliação, as duas instituições elegerem doze tópi-
cos (códigos e padrões) que fazem parte de um relatório - Report on the Obser-
vance of Standards and Codes (ROSCs). Os relatórios não são obrigatórios para 
os membros do FMI. Cabe aos países elegerem os tópicos que estão interessados 
a serem divulgados e analisados pelo Fundo junto com outras instituições. O FMI 
é responsável pela avaliação das seguintes itens:

i. Transparência das informações estatísticas. Foi criada uma metodologia 
comum de apresentação dos dados - Special Data Dissemination Standard 
(SDSS) e General Data Dissemination System (GDSS). 

ii. Código do Fundo para transparência fiscal.

iii. Código do Fundo para transparência da política monetária e financeira.  

Além disso, são utilizados os padrões e códigos de outras instituições na ava-
liação dos outros tópicos18: supervisão bancária (Comitê da Basiléia); super-
visão de títulos; supervisão de seguros; sistema de compensação de títulos e 
pagamentos; combate ao financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro; 
governança corporativa (OCDE); contabilidade; auditoria; e direitos do credor 
e insolvência.

 
A maior incidência de relatórios se refere à disseminação de informações estatís-
ticas (89 países), seguida de transparência fiscal (87 países) e supervisão bancária 
(82 países).

Estados Unidos e Brasil solicitaram relatórios sobre os mesmos dois códigos: 
combate ao financiamento do terrorismo e transparência fiscal. No caso brasileiro, 
o primeiro relatório foi realizado no ano de 2001 e o segundo, em 2005.

Países europeus, em contraste com os Estados Unidos, apresentam um elevado 
número de solicitações de relatórios. Por exemplo, no grupo de 8 códigos estão 
presentes: França; Itália; Suécia; Reino Unido; e, Hungria. Em adição, Austrália, 
Canadá, Japão, República da Coréia, Latavia, México e Rússia estão incluídos. 

Os ex-países da União Soviética entraram para o FMI na década de 1990 e logo, 
podem ter sido incentivados a solicitar avaliações sobre condutas de suas políticas 
domésticas como uma forma de sinalizarem seus compromissos em relação às 
novas diretrizes de uma economia de mercado19. O caso dos países europeus exige, 
entretanto, outra explicação. A obrigação e/ou o costume de terem suas políticas 
analisadas e acordadas em função da integração do mercado comum pode ser uma 
sugestão20. No entanto, o fato principal é que os países europeus sinalizam um 
maior grau de adesão aos mecanismos de supervisão que os Estados Unidos. 

18 A lista completa das instituições que colaboram nesse monitoramento está descrita no IMF Fact Sheet 
Standards and Codes.
19 A República Federativa Russa entrou para o Fundo em 1992.
20 O argumento se refere aos países da União Européia.
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Além dos relatórios citados, o programa de avaliação do setor financeiro também 
produz um relatório sobre a estabilidade do setor em cada país - Financial System 
Stability Assessments (FSSAs). Da mesma forma que os ROSCs, as avaliações 
são solicitadas pelos países. Nesse caso, nem o Brasil e nem os Estados Unidos 
constam da lista das avaliações realizadas.

É importante distinguir entre adesão aos códigos e as solicitações de relatórios. 
O Brasil participa da base de dados estatísticos do Fundo e dissemina essas infor-
mações para o público. Ademais, os dados fiscais do governo são informatizados 
e disponíveis com diferentes níveis de acesso para o público através do SIAFI 
(Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). Os con-
gressistas têm acesso pleno. As Atas do Comitê de Política Monetária do Banco 
Central (COPOM), que define as diretrizes da política monetária e a taxa básica 
de juros, são públicas. O país adere às regras de supervisão bancária da Basiléia. 
Nas entrevistas realizadas foi comentado que o Brasil esteve na linha de frente 
na demanda para uniformizar as informações econômicas, nos pleitos para que o 
Fundo exercesse um papel mais efetivo de supervisão das economias amadureci-
das e na proposta de eliminação de paraísos fiscais.

Na declaração da reunião do G-20 de abril de 2009, os países conclamam para o forta-
lecimento das regras do sistema financeiro. Algumas das medidas anunciadas foram:

i. o estabelecimento de uma Comissão de Estabilidade Financeira (Finan-
cial Stability Board, FSB) em substituição ao Fórum de Estabilidade Finan-
ceira (FSF). Passam a integrar essa Comissão os membros do G-20, os antigos 
membros do FSF, a Espanha e a Comissão Européia;
ii. o FSB deverá trabalhar junto com o FMI para detectar potenciais riscos 
macroeconômicos e financeiros; e, 
iii. a extensão dos mecanismos de supervisão para os novos instrumentos 
financeiros e a eliminação os paraísos fiscais que sonegam informações.  O 
governo brasileiro tem sido um defensor do papel do Fundo enquanto super-
visor do sistema monetário e financeiro internacional. No entanto, reluta em 

divulgar publicamente os relatórios anuais do Fundo no âmbito do artigo IV. 
Em adição, solicitou somente duas vezes as avaliações voluntárias do Fundo 
quanto aos códigos e padrões relativos introduzidos no final dos anos 90.

4. Conclusões

O formato institucional do FMI favoreceu a presença brasileira na Diretoria Exe-
cutiva. O caráter técnico das discussões e a qualidade dos representantes do Brasil 
permitiram que as demandas brasileiras fossem ouvidas e algumas implementa-
das. Até o início do século XXI, a atuação brasileira seria motivada pela defesa 
dos interesses do país enquanto devedor do Fundo. Em adição, alguns pontos são 
identificados como pertencentes à agenda brasileira, desde o final da década de 
90: mudança na distribuição de votos; introdução de linhas de crédito sem condi-
cionalidades para prevenção de crises em países com históricos de boa governança 
macroeconômica; monitoramento mais detalhado das economias desenvolvidas; 
e controles sobre os novos instrumentos financeiros e paraísos fiscais. Posterior-
mente, na discussão sobre a reforma do FMI proposta pelo programa estratégico 
de médio prazo do Diretor Geral, em 2005, os representantes brasileiros irão ter 
uma participação importante na defesa de itens que são parte da agenda brasileira. 
Não se identifica um discurso brasileiro como porta voz dos países em desenvol-
vimento no Fundo.

A crise financeira de 2008 muda esse quadro. A crise é de caráter global. Dife-
rente das décadas de 80 e 90, essa não é fruto da “má gerência das políticas dos 
países em desenvolvimento”. Num primeiro momento, o G-20 foi escolhido como 
o fórum de debates. Isso permitiu que os governos dos países emergentes apre-
sentassem as suas demandas e interpretações da crise numa “voz única”. Antes da 
reunião de abril de 2009, os BRICs divulgam uma declaração conjunta onde con-
clamam pela necessidade de uma supervisão e monitoramento do sistema finan-
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ceiro internacional. O FMI é chamado a ter um papel atuante nessa supervisão. 
A contrapartida exigida pelos países em desenvolvimento é o aumento no poder 
decisório do Fundo.

O poder decisório no Fundo depende, porém, da distribuição de cotas. Pela atual 
sistemática o aumento do número de cotas exige um aumento da contribuição do 
país para o capital do FMI. Essa é uma questão que depende da aprovação do Con-
gresso. Não é razoável supor, entretanto, que o governo brasileiro queira elevar 
substancialmente a sua contribuição para o Fundo. A defesa é de um aumento de 
cotas dos países em desenvolvimento de forma a reduzir e/ou eliminar o poder de 
veto dos países desenvolvidos, em especial, os Estados Unidos. 

Após a reunião do G-20 foi divulgado que o Brasil estaria disposto a conceder um 
empréstimo para o Fundo, que poderia alcançar 10% das reservas internacionais 
do país. Passado um tempo, o governo anunciou que o empréstimo dependeria de 
algumas condições, como a possibilidade de o doador escolher a região/país de 
destino dos recursos. 

A defesa de uma ampliação dos mecanismos de supervisão do Fundo exigirá do 
país um grau mais elevado de aceitação do monitoramento da instituição. Em adi-
ção, instâncias como o BIS e seus Comitês, assim como a OCDE, são relevantes, 
pois tendem a produzir normas que passam a ser referência para a economia glo-
bal. Todas essas discussões são de caráter técnico. Há técnicos qualificados no 
governo brasileiro, a questão é de alocação de recursos. 

Veiga, Iglesias e Rios (2009, p, 14) propõem que “três características que têm 
marcado as posições brasileiras em foros negociadores internacionais (são): (i) 
capacidade para identificar e formular propostas compatíveis com os interesses 
domésticos; (ii) reduzido envolvimento nos debates sobre questões de governança 
global e (iii) intenso esforço por reconhecimento internacional do país como 
player relevante e como “representante” dos países em desenvolvimento”.

No caso da atuação do Brasil no FMI, o item (i) sempre esteve presente e o item 
(iii) está associado à crise de 2008. Nesse caso, porém, o país não é como a China 
um player importante no sistema financeiro internacional. Finalmente, na gover-
nança do Fundo, nos debates de caráter técnico, o histórico seria favorável ao 
Brasil.
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