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POR QUE SÃO IMPORTANTES 
PARA XS TRABALHADORXS

Dívida soberana

e inadimplência:

A dívida soberana pode parecer bem distante das preocupações 
dxs trabalhadorxs. Como eleitorxs, raramente eles têm influência 
na governança da dívida interna. Mas, conforme revelado pela cri-

se de endividamento grega, quando um país se torna insolvente, é a voz 
dos mercados financeiros que decide os desfechos econômicos e de em-
pregabilidade, e não a voz dxs trabalhadorxs1.  

A dívida soberana (ou externa) é emitida pelo governo nacional para es-
trangeiros, sejam eles investidores privados, outros governos ou organi-
zações internacionais. Essa estratégia rende fundos ao Estado para ser 
gasto no curto prazo, mas com uma obrigação de pagar os investidores 
(com juros) no longo prazo.

Tradicionalmente, a dívida soberana é considerada isenta de riscos para os 
investidores, uma vez que governos podem empregar várias medidas para 
garantir sua liquidação, incluindo o aumento de impostos e a impressão 
de moeda. Todavia, na prática, governos se tornam inadimplentes de suas 
dívidas externas, levando à reestruturação da dívida (frequentemente com 
base em condições desfavoráveis) e até mesmo à imposição de medidas 
de austeridade por credores externos, como o FMI e o Banco Mundial.

TRABALHADORXS SOFREM QUANDO A DÍVIDA É 
INSUSTENTÁVEL

Os custos da inadimplência da dívida soberana são profundos. O cres-
cimento dos países recebe um golpe: na média, o PIB encolhe de 3% a 
5% durante os primeiros anos e esse efeito negativo sobre o crescimento 
pode durar até 10 anos. Se uma crise bancária ocorrer em paralelo, o PIB 
pode despencar em até 10%2.  Simultaneamente, governos são forçados 
a usar medidas de austeridade conforme cai a arrecadação de impostos 
e o acesso aos mercados financeiros externos é interrompido abrupta-
mente ou fica muito mais caro. A austeridade acaba exacerbando esses 
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A crise da dívida e a austeridade forçada ajudaram a alimentar a extrema 
direita - como a Alvorada de Ouro na Grécia vista aqui.

problemas, visto que os cargos do 
setor público e os pagamentos de 
benefícios sociais, como pensões, 
são cortados, o mercado de trabal-
ho fica desregulamentado e os gas-
tos em infraestrutura são cancela-
dos ou postergados, suprimindo 
ainda mais a demanda.

Países buscam evitar a inadim-
plência (embora isso não esteja 
completamente em suas mãos), 
pois a falta de pagamento pode 
levar à destruição da riqueza, 
queda na renda nacional e mar-
ginalidade para aqueles que não 
possuem garantias contra riscos 
- geralmente xs trabalhadorxs e a 
camada mais pobre da sociedade. 
Tradicionalmente, soluções ortodo-
xas geraram consequências lamen-
táveis para os que são incapazes 
de se proteger e são as partes 
menos culpadas. Especuladores 
financeiros tendem a ampliar seus 
benefícios enquanto os prejuízos 
são pagos pelos cofres públicos, 
especialmente quando a crise de 
endividamento decorre de fluxos 
financeiros especulativos impulsio-
nados pelo crédito privado3.  Isso 
significa que são xs trabalhadorxs – 
xs contribuintes – que têm de aper-
tar os cintos (com cortes salariais 
ou medidas piores) até que a dívida 
seja finalmente paga ou reduzida.

Como indivíduos, temos um cer-
to nível de independência sobre o 
que ganhamos e gastamos. Para 
reduzir nosso endividamento pes-
soal, podemos fazer cortes em 
nossos gastos – e nossa renda não 
é afetada, pois ela depende de uma 
economia mais ampla. Mas, para a 
economia como um todo, se os in-
divíduos, as empresas e o governo 
cortarem seus gastos, a renda total 
irá cair. Em nível nacional, o valor 
total de gastos e de renda são equi-
valentes, visto que o que é ganho 
deve ser gasto por outra pessoa. 
As despesas governamentais 

proporcionam renda a outros na 
economia. Os gastos públicos in-
cluem salários, a demanda por 
bens e serviços de empresas pri-
vadas na economia, assim como 
os investimentos em despesas de 
infraestrutura, como eletricidade, 
água, saneamento, rodovias, etc. 
Entretanto, se o governo aumentar 
sua poupança e reduzir seus gas-
tos, a renda das empresas e dos 
indivíduos ficará comprometida.

Medidas de austeridade geralmen-
te envolvem cortes drásticos e ime-
diatos em gastos governamentais 
como parte do resgate negociado. 
Muitas vezes incluem uma fase de 

consolidação, na qual o país recebe 
um prazo extra para saldar sua dívi-
da. Todos os tipos de gastos sociais 
podem ser eliminados, benefícios 
podem ser reduzidos e uma deso-
va de ativos patrimoniais do Estado 
pode acontecer por meio de priva-
tizações a preços muito baixos. O 
impacto desses cortes é mais duro 
sobre os cidadãos cuja subsistên-
cia depende dos gastos do Estado: 
trabalhadorxs de serviços públicos 

e aqueles que contam com os ser-
viços públicos, especialmente a 
mão de obra mal remunerada e as 
mulheres. Uma vez que mulheres 
tem maior probabilidade de serem 
contratadas pelo setor público (nas 
áreas de educação e saúde) e de-
pendem desproporcionalmente 
dos serviços públicos, as ações de 
austeridade afetam mais essa clas-
se, aumentando sua insegurança 
financeira e exacerbando as lacu-
nas de gênero e de remuneração 
no mercado de trabalho4. Com fre-
quência, a austeridade desenca-
deia o desmantelamento da coesão 
social – migrantes passam a ser os 

culpados pelas escolas superlota-
das e serviços públicos decaden-
tes na fala de dirigentes de direita 
– quando na verdade a culpa é dos 
cortes orçamentários aprovados 
por políticos complacentes.   

Um exemplo recente e drástico de 
austeridade imposta é a crise atual 
da Grécia que começou em 2010.
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ÍNDICE – PICO DO PIB PRÉ-CRISE (100)

ESTUDO
DE CASO:

QUE NUNCA 
SE REPITA 

– O RESGATE 
DESASTROSO DOS 

CREDORES NA 
GRÉCIA

A crise grega que 
começou em 2009 se 
destaca por ser a pior 
crise econômica na 
história da economia 
moderna.

EVOLUÇÃO DO PIB DURANTE UMA CRISE ECONÔMICA
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Ao longo da última década, a Grécia vivenciou a pior crise econômica e 
de endividamento da história moderna da economia. O fato de a crise ter 
se abatido sobre um país-membro da União Europeia demonstra que nen-
huma nação está imune a ela e que as soluções ortodoxas do Ocidente 
não funcionam. Desde o início da crise, o PIB grego encolheu 27,7%. 
Comparativamente, as crises do Leste Asiático e da Argentina no final dos 
anos 90 e início dos 2000 gerou uma retração do PIB de 12,5% e 19,5%, 
respectivamente, nessas economias. Entretanto, diferentemente de qual-
quer outro caso em tempos de paz, a economia da Grécia não conseguiu 
esboçar sinais de recuperação por toda uma década após a crise. A de-
vastação econômica e os graves custos sociais constituem um argumen-
to claro para nunca mais permitir que autoridades internacionais sujeitem 
qualquer país ao mesmo castigo.

O principal fator por trás da profundidade e amplitude dessa crise foi a de-
cisão tomada pelas autoridades da União Europeia de resgatar totalmente 
os credores do setor privado da  Grécia (na sua maior parte os bancos 
europeus), para que os prejuízos da crise fossem transferidos dos bancos 
e de outros detentores de títulos da dívida pública grega para credores 
públicos, como governos e instituições internacionais.  Isso fez com que 
o ônus da dívida do país continuasse a aumentar ao mesmo tempo em que 
medidas de austeridade eram impostas ininterruptamente. Em conjunto, 
essas medidas causaram uma deterioração grave e prolongada no padrão 
de vida da população grega.

Fonte: Thomson Reuters, 
conjunto de dados do 

PIB da Maddison GDP5.    
Observação: Crise da 

Argentina (Q2 1998 – Q2 
2008); crise da Grécia 

(Q2 2007-Q2 2017); crise 
do Leste Asiático (índi-

ce médio para Tailândia, 
Indonésia e Coreia do 

Sul) (Q3 1997- Q3 2007); 
Grande Depressão nos 

EUA (1929-1939)
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A operação de resgate da Grécia aumentou a dívida do país ao mesmo tempo 
em que transferiu a exposição de crédito dos bancos privados para governos 
em toda a Europa.

Fonte: Arslanalp, S. and Tsuda, T., (2014), BIS (2018)8, WSJ (2018)9, ECB (2018)10. 
* Dados BIS. Exposição dos bancos ao setor oficial da Grécia com base na análise final de risco.
** Inclui os empréstimos do GLF (Linha de Crédito para a Grécia), ESM (Mecanismo de Estabilização Europeu) e EFSF 
(Linha Europeia de Estabilização Financeira). Parcelas nacionais usando o capital do Banco Central Europeu.

GRÉCIA, ENDIVIDAMENTO GERAL DO GOVERNO

Uma década após suas respectivas 
crises, o Leste Asiático (1997) e a 
Argentina (2000/01), haviam consegui-
do expandir suas economias conside-
ravelmente acima dos níveis pré-crise. 
Até mesmo os Estados Unidos após a 
Grande Depressão, na qual o PIB des-
pencou 28,8%, conseguiram recuperar 
o patamar do pico pré-crise mais rápido 
do que a Grécia.

Em 2008, antes do início da crise, a dí-
vida pública da Grécia estava na marca 
dos €243 bilhões6. Mais de 90% de 
sua dívida pública estava nas mãos de 
investidores privados – mais de 70% 
de credores estrangeiros. Os bancos 
alemães, franceses e holandeses tin-
ham um nível de exposição de €61 bil-
hões (mais de um quarto do total).

Depois que as repercussões da crise 
financeira grega atingiram a Europa, os 

custos de captação de fundos para a 
Grécia aumentaram substancialmente e 
a dívida grega se tornou insustentável. 
Ao se deparar com essa situação, as au-
toridades da Grécia e da União Europeia 
poderiam ter optado por reestruturar a 
dívida do país. Nesse cenário, o ônus 
da dívida da nação teria sido reduzido 
com a imposição de alguns prejuízos a 
credores privados (que tiveram partici-
pação na criação da dívida insustentá-
vel). Em lugar disso, a então chamada 
Troika (trio) composta por Comissão da 
União Europeia,  Banco Central Europeu 
e Fundo Monetário Internacional coor-
denaram a maior operação de resgate 
financeiro internacional para investi-
dores privados da história: credores 
de instituições oficiais emprestaram à 
Grécia o total de €288,7 bilhões entre 
2010 e 20187.

POR CREDOR, 2008-2017 (BILHÕES DE EUROS)

Dos quais  
89,9 bilhões de euros 

eram devidos aos 
governos da Alemanha, 

França e Holanda**

Dos quais  
61 bilhões de euros 

eram devidos a bancos 
da Alemanha, França e 

Holanda*

Credores Públicos Credores Privados
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A operação de resgate permitia o pagamento integral 
de credores privados, protegendo-os de prejuízos, 
enquanto a exposição à dívida grega era transferida 
para instituições do governo. A parcela da dívida pú-
blica da Grécia de propriedade de credores interna-
cionais oficiais (incluindo governos e instituições da 
UE e o FMI) subiu consideravelmente, saltando de 7% 
do total em 2008 para 80% em 2017. Os investidores 
internacionais do setor privado receberam o dinheiro 
do salvamento e desapareceram: durante esse mes-
mo período, sua fatia da dívida pública da Grécia des-
pencou de 70% para 7% do montante total.

Enquanto os credores privados recebiam seus pa-
gamentos, a população grega sofria. Como parte do 
programa de austeridade imposto à Grécia para libe-
rar recursos e saldar as dívidas junto aos credores, 
os gastos governamentais foram achatados em 30% 
entre 2008 e 201711.  Gastos com serviços de saúde 
sofreram uma redução de 45% e investimentos em 
educação e proteção social encolheram respectiva-
mente 18% e 13% durante o mesmo período.

O governo ainda lançou um programa agressivo de 
privatizações. Desde 2010, houve 38 processos de 
privatização que foram concluídos, em muitos casos 
a preços muito reduzidos, levantando o valor total de 
€4,7 bilhões12.  

O impacto dessas medidas sobre a população da 
Grécia não pode ser subestimado. O desempre-
go atingiu seu nível máximo em 27,5%, enquanto a 
parcela de jovens sem emprego chegou a 59,9%. 

A porcentagem de cidadãos gregos vivendo abaixo 
da linha da pobreza saltou de 16,3% em 2010 para 
42,2% no ano de 201513.  Durante esse mesmo inter-
valo de tempo, o número de moradorxs de rua qua-
druplicou e o número de suicídios dobrou14. 

Ao mesmo tempo em que algumas pessoas conside-
raram o programa de resgate um sucesso, em função 
dos credores privados terem escapado ilesos, ele foi 
um fracasso inegável no sentido de garantir a recupe-
ração da economia grega, a sustentabilidade de seu 
endividamento e o bem-estar de seu povo. 

Ao invés de diminuir a dívida do país, o programa, 
na verdade, ampliou o endividamento em quase um 
terço. Esse insucesso é hoje reconhecido por um 
dos principais coordenadores do programa, o FMI, 
que atesta que a Grécia irá continuar a enfrentar de-
safios consideráveis para garantir a sustentabilidade 
de sua dívida pública no médio prazo. Depois de uma 
década de crise e da aniquilação das condições de 
vida da população, o FMI atualmente argumenta em 
favor do alívio da dívida para assegurar a recuperação 
e a sustentabilidade da dívida na Grécia15.  

Entretanto, nas condições atuais, não há consenso 
na abordagem de reestruturação da dívida que possa 
impedir a repetição desse desfecho. O que se mostra 
claramente necessário é o comprometimento inter-
nacional com relação a princípios sólidos de reestru-
turação de dívida soberana, como os adotados pela 
Assembleia Geral da ONU em 2015, porém ainda não 
colocados em vigor pelos Estados-membros.
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COMO OS GOVERNOS FINANCIAM  
OS GASTOS EM DÉFICIT?

Os governos usam a receita (na maior parte receita tributária) para 
financiar suas prioridades de gastos, que podem variar de investimentos 
em infraestrutura até o apoio a uma força de trabalho saudável e treinada, 
além do fornecimento da mão de obra vital para o setor público. 

Governos também investem de forma relevante para manter a coesão e 
equidade social, proporcionando uma rede de segurança para famílias, 
desempregados, deficientes e idosos.

Dependendo das prioridades para gastos públicos e do estado da econo-
mia, os gastos públicos podem superar a receita tributária, resultando em 
custos de déficit e acúmulo do endividamento governamental.

A dívida pública pode onerar as seguintes partes:

 z Entidades nacionais do país, conhecida como dívida doméstica ou 
interna;

 z Entidades estrangeiras, cuja denominação é dívida soberana.

Para financiar a falta de fundos do orçamento público, governos podem 
aumentar a dívida pública emitindo títulos (uma forma de dívida) ou toman-
do empréstimos – tanto de fontes nacionais como estrangeiras.

Enquanto as taxas de juros exigidas em empréstimos estrangeiros são me-
nores do que as de empréstimos domésticos, a dívida estrangeira tem de 
ser paga em moeda estrangeira, portanto se o valor da moeda estrangeira 
subir, ou o valor da moeda nacional depreciar, ao longo do período de 
liquidação da dívida os benefícios de uma taxa de juros reduzida podem 
ser eliminados.

O valor de muitas moedas tem depreciado em comparação com o dólar 
americano desde 2008, o que eleva o valor nominal de títulos soberanos 
quando são emitidos em dólar.  Um exemplo mencionado com frequência 
é o de Gana, cujo governo emitiu títulos Eurobond com vencimento em 
10 anos pelo valor nominal de $750 milhões em 2007. Na ocasião, o cedi 
ganês, estava praticamente no patamar de paridade (um para um) com o 
dólar americano, mas o cedi sofreu um colapso, resultando no pagamen-
to efetivo pelo país de mais de quatro vezes o valor nominal dos títulos 
originais.

Governos devem considerar todos os custos, riscos e benefícios relativos 
ao assumir obrigações de dívidas domésticas e estrangeiras.
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QUANDO A DÍVIDA SOBERANA

É INSUSTENTÁVEL?
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O QUE REDUZ A 
CAPACIDADE DE GOVERNOS 
DE SALDAR SUA DÍVIDA?

Em um mundo ideal, o estímulo 
econômico resultante dos gastos 
no cenário deficitário deveria pro-
mover uma atividade econômica 
fortalecida, que levaria à maior re-
ceita tributária e garantiria que a 
dívida assumida pelo governo fos-
se liquidada. Mas as coisas nem 
sempre acontecem conforme o 
planejado. 

Pode ser que uma nação tenha de 
liquidar sua dívida antes dos gastos 
públicos – que criaram o endivida-
mento – gerarem receita, ou a moe-
da da nação pode desvalorizar com 
relação à moeda do pagamento da 
dívida, ou os preços de commo-
dities podem despencar, ou ainda 
um desastre natural pode ocorrer, 
como uma seca ou um furacão. 

Da mesma forma, o pagamento 
da dívida pode ser dificultado ou 
impossibilitado quando dívidas 
corporativas são socializadas con-
forme empresas ou companhias 
estatais entram em colapso. O cré-
dito especulativo sendo injetado 
em países – normalmente na bus-
ca de retornos superiores aos de 
seus mercados domésticos – pode 
significar riscos aumentados, ainda 
que não consumado imediatamen-
te, mas muitas vezes em um prazo 
médio. O processo que é inicia-
do como dívida privada pode se 
transformar em uma crise de dívida 
soberana. 

Ao mesmo tempo em que é relativamente fácil dizer quando 
um domicílio ou corporação está solvente (avaliando se o valor 
líquido de passivos é superior ou não ao patrimônio líquido), 
para países essa análise dependerá de sua capacidade de ge-
rar um superávit orçamentário para pagar a dívida. Realizar um 
juízo de valor a respeito da sustentabilidade da dívida significa 
avaliar a atividade econômica (atual e futura), bem como os fa-
tores externos sobre os quais governos têm pouco controle – 
como o preço das commodities.

A sustentabilidade da dívida é baseada em várias avaliações do 
cenário futuro. No final da Segunda Guerra Mundial, o Reino 
Unido arcava com dívidas que chegavam a 250% do seu PIB 
(da mesma forma que havia sido onerado no século anterior 
após as guerras Napoleônicas): entretanto não havia ameaça 
iminente de inadimplência16.  A proporção da dívida japonesa 
em relação ao seu PIB já ultrapassou 200% por anos segui-
dos, mas tem se mantido relativamente estável no patamar de 
90%, visto que a dívida está atrelada a investidores nacionais. 
Não há um valor absoluto no qual a razão dívida-PIB se torne 
insustentável – isso dependerá das projeções de crescimento 
futuro, produtividade e condições comerciais externas, dentre 
outros fatores.

A austeridade pode ser aplicada por credores externos, mas 
também por políticos conservadores que se utilizam da histeria 
do déficit para restringir os gastos em serviços públicos. Hoje, 
dois terços dos países em todo o mundo estão implementando 
medidas de austeridade: terceirizando suas carteiras públicas e 
limitando, ao invés de ampliar, sua atuação fiscal.

Muitos governos não foram capazes de saldar suas obrigações 
de dívida externa e tiveram de buscar soluções para reestrutu-
ração do endividamento. Quando investidores identificam que 
um país é de alto risco, solicitam um retorno maior sobre o ônus 
da dívida. Uma vez que o pagamento da dívida soberana en-
volve moeda estrangeira, isso significa que conforme a dívida 
cresce, mais receita externa proveniente de exportações deve-
rá ser usada para saldar a dívida, estratégia que aumenta o cus-
to do empréstimo, o déficit do país e o nível de endividamento.
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Às vezes, ações governamentais afetam sua capacidade de saldar a dívida 
– como quando decidem oferecer incentivos tributários e outros bene-
fícios para as TNCs para atrair seu investimento. A oferta de isenções ou 
suspensões fiscais raramente coloca os países em uma posição vantajo-
sa, além de contribuir para uma descida brusca. Esse processo também é 
aviltante para a justiça fiscal, pois garante vantagens às empresas estran-
geiras que atingem adversamente os negócios locais (que não recebem o 
mesmo tratamento especial) e gera erosão na capacidade de governos de 
mobilizar recursos nacionais para os gastos nos setores social e econômi-
co, que são tão necessários.

De forma semelhante, tanto os países em desenvolvimento como os des-
envolvidos embarcaram nas parcerias público-privadas (PPPs), que per-
mitem que governos removam o endividamento do balanço patrimonial 
público por um certo período. Por exemplo, uma PPP de 20 anos com 
uma empresa privada do setor de saúde, criada para construir e adminis-
trar um hospital, irá evitar lançamentos de dívida nas contas do governo, 
mas terá o custo de uma taxa alta e fixa todos os anos, que normalmente 
é mais alta que a dívida em si e portanto representa um ônus maior para 

as finanças públicas. Entretanto, 
ao usar o modelo PPP, políticos 
conseguem empurrar esses custos 
para gerações e governos futuros 
enquanto mantêm a aparência de 
equilíbrio financeiro nos balanços 
de curto prazo. Cláusulas de res-
cisão obscuras e muitas vezes si-
gilosas tornam a saída desses con-
tratos de dívida ainda mais custosa 
e representam uma armadilha para 
administrações futuras que dese-
jam renegociar ou abandonar ne-
gociações ineficientes. 
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O QUE OS SINDICATOS PODEM FAZER?

Os sindicatos devem:

1. Desenvolver uma voz bem informada. Isso significa que trabal-
hadorxs dos setores públicos e privados precisam estar bem 
informados e cientes do endividamento de seu país, além de 
questionar o conceito de um “orçamento equilibrado” (isto é, 
sem déficit) como sendo algo definido universalmente como 
uma “coisa boa”.

2. Opor-se às operações de resgate e socialização arbitrária 
dos prejuízos decorrentes de crises causadas por ban-
cos e corporações privadas que são desregulamentados ou 
subregulamentados.

3. Realizar lobby para a implementação de controles públicos mais 
fortes sobre a criação de crédito e dívida e da expansão de um 
sistema bancário estatal ou controlado pelo Estado que invista 
no financiamento de atividades produtivas, serviços públicos e 
remunerações mais altas.

4. Questionar as medidas de austeridade e demonstrar seus efei-
tos desastrosos sobre empregos, salários e o impacto negativo 
desproporcional sobre as mulheres.

5. Exigir que avaliações dos impactos econômicos e sociais de 
medidas de austeridade sejam feitas antes da decisão de imple-
mentá-las, e reivindicar que auditorias da dívida sejam conduzi-
das para definir claramente quem foi responsável pelo acúmulo 
do endividamento insustentável.

6. Em nível internacional, sindicatos trabalhistas devem trabal-
har em conjunto com governos para restaurar a autoridade do 
Estado e dos cidadãos contra credores financeiros poderosos 
de outros países.

O QUE PODE AJUDAR A GARANTIR A SUSTENTABILIDADE 
DA DÍVIDA?
Políticas que impulsionam o crescimento do PIB – e retardam o crescimento da 
dívida – devem ser implementadas simultaneamente17. Para crescer com mais 
velocidade, um aumento substancial e sustentado em investimentos públicos 
e privados torna-se necessário – com o objetivo de ampliar a produtivida-
de e a receita e visando beneficiar trabalhadores e gerar oportunidades para 
aqueles que estão aprisionados em empregos de baixa renda. Em paralelo, os 
Estados precisam encontrar métodos de reequilíbrio do sistema tributário – 
aumentando a receita doméstica através da interrupção de incentivos fiscais 
especiais e reversão dos cortes de impostos que beneficiam corporações 
e os mais ricos. Mais especificamente, precisam garantir que corporações 
contribuam com a sua fatia e necessitam fechar a torneira dos fluxos ilícitos 
que afetam sua habilidade de assegurar a justiça fiscal. Legisladores têm de 
encontrar formas de elevar a participação na receita dxs trabalhadorxs, visto 
que isso gera um efeito positivo no consumo e investimento como resultado 
de salários mais altos.
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