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O uso de reservas internacionais no combate ao vírus COVID-19: um 

aparte ao professor Nicolelis. 

The use of international reserves to fight the COVID-19 virus: an aside to professor 

Nicolelis. 

Rômulo Tavares Ribeiro1 

Abstract. A Brazilian world class scientist, Miguel Nicolelis, has recently argued in 

favour of using international dollar reserves to make investments to fight the effects of 

the pandemic of COVID-19 in Brazil. The short article argues that this suggestion is a 

negative result of a widespread odd convention built within orthodox Economics that 

governments should not run fiscal deficits, and that the alternative of using reserves 

may backfire the efforts to implement needed economic policies. Key Words: Brazil; 

International Reserves; COVID-19. 

Resumo. Recentemente, Miguel Nicolelis, cientista de renome internacional, defendeu 

o uso de reservas internacionais para a realização de investimentos para combater a 

pandemia de COVID-19 no Brasil. Esse curto artigo argumenta que essa sugestão é um 

resultado negativo de uma convenção difundida pela ciência econômica ortodoxa de 

que os governos não devem incorrer em déficits fiscais, bem como que a alternativa de 

usar reservas pode ser um tiro pela culatra em esforços de implementação de políticas 

econômicas necessárias. Palavras-chave: Brasil; Reservas Internacionais; COVID-19. 

1. Introdução 

Recentemente, o cientista Miguel Nicolelis, uma das mentes mais capacitadas do país, 

fez referências às reservas internacionais como sendo talvez o último recurso que o 

Brasil disporia nesse momento para a realização dos investimentos públicos 

necessários ao combate aos efeitos da pandemia do COVID-19. 

Isso mostra como décadas do discurso neoliberal, baseado no ramo ortodoxo da 

ciência econômica, levaram à formação de uma estranha convenção em torno da ideia 
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de que os países têm sérias restrições para a realização de gastos públicos que não 

possuam contrapartida em arrecadação ou empréstimo. 

2. A desnecessidade do uso direto de reservas internacionais 

Muitas causas podem ser apontadas para isso, ainda que basicamente o leitmotiv 

tenha sido o interesse na construção de um consenso de que as políticas públicas 

sejam aquelas que mais bem atendam a um padrão monetário internacional baseado 

no que o professor da UFRJ Franklin Serrano chama de dólar flexível, que nesta quadra 

da história tem uma mecânica de funcionamento em que os capitais 

internacionalizados pressionam países por ampla mobilidade de capitais e espaço 

garantido para os seus haveres nas leis que regulam os entes soberanos. Nesse 

sentido, ainda que fundamentalmente interessados na capacidade de pagamento dos 

países em moeda conversível, estes capitais pressionam sistematicamente os países a 

oferecem garantias adicionais de que suas gestões fiscais não introduzirão qualquer 

elemento de risco de mercado aos investimentos que recebam. A combinação 

brasileira atual de ampla mobilidade, altas reservas, regras fiscais rígidas e um 

soberano 100% disposto a jamais contrariar os interesses do mercado pareceria nesse 

cenário o suficiente para dar ao Brasil uma posição privilegiada dentre os países, de 

modo a ser menos atingido por crises internacionais. 

Ocorre que a economia internacional é bem mais complexa e menos previsível do que 

se costuma imaginar. Primeiro, há muito vem sendo demonstrado em pesquisas como 

as da professora da London Business School Hélène Rey que fatores externos, ligados à 

política monetária e à volatilidade nos EUA, são predominantes na avaliação de risco 

que os investidores internacionais fazem a respeito de países como o Brasil. Isso torna 

o comportamento das políticas fiscais internas um componente acessório, de menor 

importância nas decisões dos investidores internacionais que frequentam as aplicações 

financeiras nos mercados brasileiros. 

Nesse quadro, tem sido possível observar também que a manutenção de reservas 

internacionais que deem conta das necessidades de pagamento do país e garantam 

poder de fogo ao Banco Central para minorar efeitos de uma forte desvalorização 

cambial e fechamento de linhas internacionais de financiamento ao comércio exterior, 
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é boa recomendação para que os países mantenham espaço para a realização de suas 

políticas macroeconômicas.  

Isso revela, com cores contemporâneas, uma realidade que há muito se conhece na 

chamada Economia do Desenvolvimento. Trata-se da conclusão de que os países 

podem manejar suas políticas macroeconômicas visando colocar em ação um plano de 

desenvolvimento nacional tendo que conciliar 2 restrições fundamentais. A primeira 

delas, o limite do que possuem de moeda forte em reserva ao longo do tempo, pois o 

crescimento econômico ou o ataque a problemas estruturais ou necessidades 

extremas que demandem importações crescentes leva ao uso dessas reservas. A 

segunda, a capacidade produtiva interna, que serve de limitador físico do que se pode 

investir, consumir e exportar, e baliza o que se tem que importar. A política de 

desenvolvimento sempre envolve alguma solução equilibrada para estes dois aspectos, 

com reflexo direto no padrão de financiamento em moeda forte deste país, afetando 

assim sua relação com emprestadores institucionais, como multilaterais e instituições 

públicas de outros países, e investidores privados estrangeiros. Manter reservas é 

manter capacidade de manejar isso, seja para gastar com importações, seja para que o 

país e suas empresas tenham um reconhecimento internacional de que aquela 

jurisdição tem liquidez para assumir passivos em moeda estrangeira. 

Na verdade, a capacidade do governo produzir dinheiro próprio é infinita, mas o 

exercício disso esbarra é claro nas suas consequências. Parte majoritária da ciência 

econômica, a ortodoxia, via de regra dirá que ou bem haverá uma inflação de 

demanda, pois usa modelos econômicos que preveem que a economia sozinha sempre 

tende ao pleno emprego e portanto mais demanda não encontrará mais oferta, ou 

bem haverá uma fuga de capitais, pois os investidores estrangeiros avaliarão que o 

governo estará comprometendo sua capacidade de honrar seus compromissos ao 

gastar mais do que arrecada. 

Porém, parte minoritária, a heterodoxia, via de regra aponta que em economias 

capitalistas é normal que empresas sempre mantenham razoável margem para 

aumentar suas produções em momentos de aceleração da demanda, até para 

garantirem sua participação no mercado. Também, o mercado de trabalho sempre tem 
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reservas de mão de obra e mais pessoas podem ser levadas ao mercado, aumentando 

a participação da população no mundo do trabalho. Já o comportamento dos 

investidores estrangeiros acaba se baseando comparativamente menos nos resultados 

fiscais, e mais em variáveis globais, respeitado que o país tem que seguir apresentando 

capacidade de pagar seus compromissos em moeda estrangeira.  

Nesse cenário, conforme ensinou Abraham “Abba” Lerner, falecido professor emérito 

da Universidade da Califórnia – Berkeley, a administração das finanças públicas precisa 

mirar os seus resultados, devendo ser privilegiado o seu aspecto funcional, de modo 

que se gaste mais ou menos de acordo com a função que este gasto tem no sistema 

econômico, havendo espaço para isso pelo fato de que as economias não tendem ao 

pleno emprego, e assim não enfrentam como restrição permanente a escassez, seja de 

capacidade produtiva, seja de mão de obra. 

O governo pode, não apenas em situações extremas mas igualmente em tempos de 

normalidade, manter políticas de expansão de gastos, equacionadas as restrições e 

consequências. Em situações extremas, de crise como a que estamos vivendo após 

uma imensa fuga de capitais do Brasil, seguida de um abalo nos mercados financeiros 

pelas imensas incertezas face aos conflitos geopolíticos em torno do petróleo, com 

inevitável piora da percepção de risco do país e muito agravada pela sobreposição de 

uma pandemia global, forma-se uma percepção de que, mais do que poder, o governo 

deve adotar a expansão de gastos. 

No caso brasileiro atual, há reservas para dar conta da elevação da importação de 

equipamentos, da oferta de linhas emergenciais de comércio exterior em dólares, e 

para garantir aos credores estrangeiros que os financiamentos externos associados 

podem ser honrados pelos devedores brasileiros. A impossibilidade de se cumprir uma 

meta de resultado fiscal que a sociedade brasileira se auto impõe, já está dada, já vai 

acontecer. A possibilidade de uma trajetória ascendente no risco país e no custo de 

financiamento externo também já está dada, já vem acontecendo e não será um 

resultado fiscal qualquer que mudará isso. É necessário então que o Estado brasileiro 

produza mais dinheiro e gaste mais, em todas as suas esferas, e não apenas realoque 

gastos, fazendo políticas setoriais, comprando o que precisa para enfrentar a 
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pandemia e irrigando a economia já em crise com mais investimento e mais consumo 

público. 

Pelo lado da oferta, como se costuma separar na Economia, a injeção de mais recursos 

poderia viabilizar o preenchimento de uma grave lacuna deixada pelo desmonte da 

engenharia nacional. Para atender as vítimas do COVID-19, recursos adicionais 

poderiam ser usados para o início da operação de empresa federal estatal não 

dependente de engenharia e tecnologia, que poderia funcionar como contratada em 

regime de urgência nos estados e municípios, aglutinando engenheiros e técnicos 

brasileiros espalhados pelo país e que perderam seus empregos nos últimos anos, mas 

que contam com larga experiência em obras civis e de infraestrutura, para a conversão 

ou modernização de instalações hospitalares e variadas infraestruturas urbanas ou 

rurais necessárias para ações em grande escala. Para além da crise, a empresa seria a 

semente de uma empresa pública com estrutura de governança desenhada para 

atender requisitos de integridade e reavivar a engenharia nacional para os desafios 

tecnológicos das próximas décadas. 

3. Conclusão 

Em conclusão, se o tratamento para a falta de dinheiro traz possíveis efeitos colaterais 

conhecidos e controláveis em situações normais, torna-se imperativo adotá-lo em 

tempos de crise econômica e sanitária como a atual, o que significa criar mais moeda 

nacional e efetivamente aumentar o gasto agregado. O uso direto das reservas 

internacionais para realizar este gasto, que significaria o país vender ao mercado 

moeda estrangeira em troca da moeda que o próprio país pode produzir, ademais de 

desnecessário, pode eliminar a segurança financeira necessária ao país para colocar 

em ação planos emergenciais e agravar a crise econômica em que o país já estava 

antes da pandemia. Para aplicar a expressão usada pela embaixada chinesa no Brasil 

recentemente, pode ser “um tiro no pé” usar reservas se podemos, e até mesmo 

devemos, produzir e usar mais moeda nacional. 
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