
Resumo 

Foi muito notada a resistência da economia brasileira em geral e, em particular, do seu 

sistema financeiro, à crise financeira internacional que se agravou em Setembro de 

2008, depois da falência do Banco americano Lehman Brothers. Os indicadores 

macroeconómicos do país e o seu sistema financeiro revelaram uma rápida recuperação, 

muito mais pronunciada do que a das restantes grandes economias, em particular do 

mundo desenvolvido. 

Este estudo pretende mostrar porque razão a economia brasileira e, em especial, o seu 

sistema financeiro, resistiram melhor à crise financeira internacional. Partindo do 

pressuposto de que as profundas reestruturações de que o referido sistema foi alvo 

durante a década de noventa o tinham diferenciado dos restantes (o que poderia explicar 

o seu comportamento diferenciado durante a crise), procurou-se neste trabalho, em 

primeiro lugar, estudar as causas que levaram a que essa reestruturação fosse feita, 

assim como a forma como a mesma foi levada a cabo. 

Depois de uma introdução teórica que pretende enquadrar o leitor nos principais 

conceitos da teoria económica relacionados com o tema em estudo, o sector financeiro, 

foi feita uma análise do enquadramento institucional existente no Brasil e do seu 

ambiente económico no período anterior à reestruturação. Foi dado especial enfoque à 

problemática da inflação, identificada como um dos principais problemas 

macroeconómicos, que veio mais tarde a dar origem à necessidade de medidas 

integradas por parte das autoridades governamentais. Estas medidas são também 

analisadas, tendo sido explicado em que consistiu o plano Real, e a forma como foi 

aplicado, bem como as consequências que o mesmo teve para o sistema financeiro do 

Brasil, o objecto de estudo deste trabalho. 

Seguidamente, são identificadas as principais características do actual sistema 

financeiro brasileiro, com o objectivo de melhor conhecer a sua fisionomia, procurando 

explicar melhor as razões que o levaram a sofrer menos com a crise internacional do 

que os sistemas financeiros de outros grandes países. São ainda apresentados dados 

quantitativos sobre o sector financeiro, de modo a evidenciar as suas características 

específicas, bem como a sua actual estrutura de regulação, a qual foi considerada um 

factor adicional de ajuda à resistência do sistema financeiro. São também assinaladas 

algumas características negativas do sistema que persistem, mas que, tal como as 



anteriores, não eliminam o facto de se diferenciar dos restantes, nomeadamente no que 

respeita à sua menor vulnerabilidade face à presente crise. 

Por último, foi examinada a reacção da economia brasileira e do seu sistema financeiro 

à crise internacional, através da análise de vários indicadores económicos e das medidas 

contra-cíclicas tomadas pelo governo brasileiro. Concluiu-se que as profundas 

reestruturações ocorridas no sistema financeiro por força da aplicação do Plano Real o 

dotaram de características que reduziram a sua vulnerabilidade a crises financeiras 

internacionais, tendo isto facilitado a resistência da economia do país desde o 

agravamento da crise. As medidas tomadas pelo governo foram importantes e, em 

grande parte, acertadas, mas teriam sido de aplicação difícil e os seus efeitos menores, 

caso a estrutura do sistema financeiro resultante da aplicação do Plano Real não 

existisse. 


