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RESUMO

O presente projeto visa criar o sistema dividômetro. Esse sistema tem como intuito
apresentar uma medição simbólica e didática da dívida pública, para uma maior
sensibilização  da  população  brasileira  em  torno  do  tema  da  dívida  pública.
Realizou-se  uma  análise  de  artigos  científicos,  cartilhas,  livros,  palestras  e
conferências de especialistas do tema. Coube,  no desenvolvimento do sistema,
realizá-lo através das linguagens HTML e PHP, além do Banco de Dados MySQL.
O grande intuito do projeto, é o de sensibilizar a população brasileira através do
sistema, informando a população à cerca da dívida pública.

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O presente projeto terá o nome de dividômetro. Caberá a ele medir a dívida

pública brasileira, com o intuito de sensibilizar a população brasileira à cerca do

tema. A dívida pública brasileira adquiriu-se durante o período da Ditadura Cívico-

Militar no Brasil. À época, os juros que dela faziam parte eram de 5%”ao mês. No

entanto, a dívida adquirida possuía o que se chama de juros flutuantes, ou seja,

poderiam aumentar-se de acordo com a vontade do credor.  Isso, na época, foi

considerado ilegal e uma irresponsabilidade fiscal do governo brasileiro. Entretanto,

essa  prática  se  seguiu  e  na  década  de  1980,  como  previsto  pelos  analistas

econômicos, a dívida passa de 5% para 19% ao mês (FATTORELLI, 2012). A partir

de então, a dívida passa a tornar-se o principal problema econômico do país, já

que  representa  uma  parcela  significativa  do  orçamento  gasto  pela  União  (que

aumenta praticamente em progressão geométrica), não se seguindo uma solução

definitiva até os anos 1990. Em 1994 o Plano Real, mesmo tendo a capacidade de

reduzir a inflação, na realidade, fez isso sobre a custa de aumento de juros, o que



atrofiou a economia brasileira. Durante o Fernando Henrique Cardoso, o pacote de

privatizações  realizado  deu-se  em virtude  do  pagamento  da  dívida.  Durante  o

Governo Lula, o que o então presidente afirmou ter sido o pagamento da dívida, foi,

na realidade, a transferência da dívida do Fundo Monetário Internacional para os

banqueiros americanos.  Em tese,  a dívida externa foi  transformada em interna,

apesar de que na prática, qualquer  banco internacional  pode adquirir  títulos da

dívida, o que faz a dicotomia dívida externa vs. interna não mais condizer com a

realidade. Por fim, a dívida pública brasileira teria uma possível auditoria, aprovada

com bastante  esforço  no  Congresso  Nacional,  mas  que  foi  vetada  pela  então

Presidenta da República, Dilma Rousseff.

METODOLOGIA

Do ponto de vista teórico,  a pesquisa trabalhou com artigos científicos e

cartilhas, além de livros, outros artigos e cartilhas, livros, palestras, debates e.t.c.

Do ponto de vista do desenvolvimento do site, as linguagens utilizadas forma HTML

e CSS para a parte de design, JavaScript para a parte de dinamismo do site, PHP

para a parte interna do sistema e foi utilizada a linguagem MySQL como ferramenta

de banco de dados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema possui  o  dividômetro,  que  tem como intenção  medir  a  dívida

pública brasileira e que visa realmente chamar a atenção da população, graças ao

valor  incalculável  que  a  dívida  pública  apresenta.  As  demais  páginas  visam

informar  o  usuário  sobre  a  dívida  pública  brasileira,  a  sua  legislação  e  a  sua

implementação,  além do  contexto  histórico  abordado,  como  contextutalizam as

figuras 01 e 02:



FIGURA 01

(FLORÊNCIO, A. F, 2016)

FIGURA 02

(FLORÊNCIA, A. F. 2016)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, diante do projeto, que o aprendizado sobre a dívida pública é de



vital  importância  para  a  sociedade  brasileira.  Os  cortes  com gastos  públicos  e

medidas de austeridade pouco surtirão efeito desejado (CHAGAS, 2017), caso não

seja realizada uma auditoria da dívida que tenha como principal intuito anulá-la por

completo, ou ao menos parcialmente.
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