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INTRODUÇÃO

Desde 1970, todos os anos, uma média de 8 paí-
ses enfrentaram uma crise de dívida soberana, 
e cada uma delas afetou nações vizinhas e par-

ceiros comerciais. Problemas derivados da dívida so-
berana prejudicam a maior parte dos trabalhadores do 
mundo em algum momento de suas vidas. 

Quando essas crises nos assolam, a dívida pública é 
muitas vezes descrita por jornalistas, políticos e em-
presas como algo resultante do desperdício em gastos 
governamentais, trabalhadores com remuneração ex-
cessiva e beneficiários do sistema de bem-estar social, 
como pensionistas, minando totalmente os recursos do 
país.

Mais frequente ainda é a dívida pública gerada por go-
vernos que atuam para resgatar o setor privado que 
especula de maneira inconsequente, políticos que per-
mitem que os mais abastados soneguem impostos, co-
rrupção e concessão de benefícios insustentáveis para 
empresas ricas.

Entretanto, são normalmente xs trabalhadorxs, pensio-
nistas e usuárixs de serviços públicos que recebem o 
golpe da reestruturação da dívida por meio da auste-
ridade, desregulamentação do mercado de trabalho 
e privatização, embora não sejam responsáveis pelo 
problema. 

Tragicamente, essas políticas criam dificuldades 
desnecessárias e instabilidade social e política. 
Conforme foi testemunhado após a implantação 
dessas políticas no rastro da crise financeira de 
2007, elas frequentemente levam à ascensão da 
extrema-direita. 

Nessa série de resumos, a ISP apresenta cinco 
aspectos ligados à dívida soberana e pública – e 
explica por que trabalhadorxs devem compreen-
der melhor esse fenômeno econômico que pa-
rece ser eliminado da vida cotidiana, mas tem 
impacto direto sobre as condições econômicas, 
sociais e políticas dessxs trabalhadorxs. 

Acima de tudo, trabalhadorxs e seus sindicatos 
precisam enxergar quando lhes dizem menti-
ras ou enganam, para que possam promover 
um diálogo social verdadeiro e defender seus 
interesses. 

Nos resumos, examinamos como as dívidas so-
berana e pública se acumulam, por que o endi-
vidamento do Estado é visto como um proble-
ma, o que a dívida significa para a soberania do 
Estado, e como isso impacta xs trabalhadorxs. 
As cinco partes são:  
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1. Capitalismo rentista e dívida: por que xs trabalhadorxs deveriam se preocupar
2. O negócio da dívida: em que xs trabalhadorxs e sindicatos deveriam prestar 

atenção
3. Dívida soberana: por que é importante para xs trabalhadorxs 
4. O sobre-endividamento e a crise: o que acontece quando isso nos assola?
5. Solução para um sistema manipulado: estabelecer regras globais mais justas 

para endividamento
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Nesses resumos, fazemos a distinção entre dívida soberana, ou dívida 
externa – que representa a dívida devida a credores internacionais pelo 
governo nacional – e a dívida pública, que é devida a credores domés-
ticos pelo governo. Entretanto, quando crises financeiras e de endivida-
mento acontecem, os governos muitas vezes socializam a dívida privada 
– normalmente a dívida de corporações financeiras e não-financeiras de 
grande porte – transferindo-a para os balanços públicos e fazendo que os 
cidadãos paguem pela concessão desenfreada de empréstimos privados. 
Quando isso acontece, interesses particulares e as forças políticas de di-
reita normalmente apontam para os gastos públicos como a causa original. 

Mas os gastos públicos adequados respaldam o crescimento econômico 
por meio de investimentos em infraestrutura produtiva, criando uma popu-
lação educada e saudável, redistribuindo a renda para expandir o poder de 
compra dos consumidores mais pobres, criando um seguro contra riscos, 
fornecendo apoio direto para o desenvolvimento da indústria (inclusive 
através da inovação tecnológica), e aumentando sua eficiência ao assumir 
essas funções. 

Os gastos públicos também apoiam a geração de empregos, em países 
em desenvolvimento e de alta renda, através da contratação direta de 
trabalhadorxs para serviços públicos; contratação indireta de trabalha-
dorxs por empresas de terceirização que fornecem produtos e serviços 
e contratação de mão de obra para projetos de infraestrutura, além da ge-
ração de demanda adicional resultante do consumo dessxs trabalhadorxs. 
Benefícios de seguridade social e transferências de programas de bem-es-
tar social também representam um estímulo econômico contracíclico for-
te e positivo. (Para mais informações, vide o documento da ISP Why We 
Need Public Spending – Por que precisamos dos gastos públicos).

Em última instância, os elementos que possibilitam a existência de uma 
dívida externa debilitante fazem parte de um sistema econômico global 
criado deliberadamente para permitir que os setores mais poderosos de 
nossa sociedade extraiam grandes riquezas de nossas comunidades sem 
assumirem responsabilidade pelos riscos por eles impostos. A ISP atua 
para estabelecer um sistema econômico que seja baseado em mais trans-
parência e responsabilização, e que coloque as pessoas acima do lucro 
em várias áreas, como direitos sindicais, justiça fiscal, comércio, antipriva-
tização, poder corporativo e serviços públicos de qualidade. 

Mas enquanto o sistema de mani-
pulação perdurar, cabe aos trabal-
hadorxs serem vigilantes e exigirem 
ações responsáveis dos governos 
para impedir crises de endivida-
mento. Onde isso não ocorrer, tra-
balhadorxs deverão certificar-se 
de que não sejam penalizados por 
atividades inconsequentes de ou-
tros. Quando há a eclosão de uma 
crise, eventos desdobram-se rapi-
damente, e se xs trabalhadorxs e 
seus sindicatos não quiserem ficar 
à margem dos acontecimentos, 
precisam estar informados anteci-
padamente sobre essas questões. 

Em longo prazo, devemos desen-
volver um sistema global aprimora-
do para lidar com a dívida soberana, 
como os programas endossados 
pela ONU, cuja implementação 
foi bloqueada por uma minoria de 
nações credoras ricas.

Por todos esses motivos, a ISP se 
orgulha da parceria com a UNCTAD 
para produzir esta série a respeito 
de dívida soberana para sindicatos 
e trabalhadorxs.
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GLOSSÁRIO
DÍVIDA INTERNA – Dívida interna (também conhecida como dívida doméstica) é a 
parcela da dívida total do governo que é devida a credores daquele país.

DÍVIDA SOBERANA – Dívida soberana (também conhecida como dívida externa) refe-
re-se à dívida do governo central, tipicamente emitida na forma de títulos denominados 
em uma moeda reserva, como o dólar americano. Muitas vezes, refere-se a quanto o país 
deve para credores externos (não-domésticos). 

CREDORES OFICIAIS – Credores oficiais são organizações, governos e agências go-
vernamentais internacionais, incluindo instituições monetárias oficiais.

CREDORES PRIVADOS – Credores que não são governos ou agências do setor público, 
detentores privados de títulos, bancos privados, outras instituições financeiras privadas.

CREDORES HOLDOUT OU NÃO ADERENTES À REESTRUTURAÇÃO – Durante uma 
reestruturação financeira, quando um país está inadimplente ou próximo disso, uma oferta 
de reestruturação pode ser feita aos credores (detentores de títulos do governo), ope-
ração que normalmente envolve uma liquidação com desconto. Os credores holdout se 
recusam a aceitar as condições de reestruturação e preferem aguardar a quitação integral 
– ou ao menos um pagamento com valor superior – da dívida original.

RENTISTA – uma pessoa que vive de “renda” oriunda de propriedades ou valores mo-
biliários, em vez de ser originária de lucros de atividades produtivas.

CAPITALISMO RENTISTA – Um sistema no qual grandes corporações ganham lucros 
significativos decorrentes da propriedade e controle de ativos, ao invés de serem oriun-
dos do uso inovador e empreendedor dos recursos econômicos.

VULTURE FUNDS OU FUNDOS ABUTRES – Fundos que adquirem ativos (títulos mobi-
liários) que enfrentam dificuldades ou inadimplência – como títulos soberanos – a preços 
com desconto significativo, e posteriormente mantêm sua posição (holdout), e exigem 
a liquidação da dívida pelo valor nominal integral, auferindo ganhos significativos para o 
fundo.
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O QUE É UM RENTISTA? 

Capitalismo 

POR QUE XS 
TRABALHADORXS 

DEVERIAM SE 
PREOCUPAR

e dívida:
rentista

As empresas transnacionais 
estão incorporando uma 
parcela cada vez maior dos 

benefícios do crescimento econô-
mico global do século XXI em con-
sequência de seu poder e influên-
cia indevidos, que resultam da 
manipulação de mercados, elisão 
fiscal e desigualdade.

Sua ascensão está criando uma 
nova forma de capitalismo rentis-
ta. Trata-se de um sistema no qual 
grandes corporações obtêm lucros 
significativos decorrentes da pro-
priedade e controle de ativos, ao 
invés de serem oriundos do uso 
inovador e empreendedor dos re-
cursos econômicos1. 

Consequentemente, os proprie-
tários de bens financeiros, físicos 
e intelectuais – os rentistas – au-
ferem lucros muito maiores do 
que merecem. Os rentistas estão 
abocanhando a maior parcela da 
riqueza gerada, deixando xs trabal-
hadorxs com uma participação de-
crescente na prosperidade global.

Rentista é um termo usado para descrever uma pessoa que vive de renda oriunda de propriedades ou 
outros ativos, e não resultante de emprego. Por exemplo, um locador que é proprietário de uma rua com 
casas e que obtém sua subsistência da “renda” do aluguel. 

Ao extrapolar o termo para descrever o sistema capitalista – como no capitalismo rentista – ele denota as 
corporações, que de maneira semelhante, registram receitas provenientes de produtos e serviços que 
foram transformados em ativos por meio de proteção de direitos autorais ou investimentos passados. 
Entretanto, no caso de corporações, há um elemento subjacente de monopolização e escala, que lhes 
confere uma receita ainda maior. Por exemplo, as companhias farmacêuticas exigem os direitos de proprie-
dade intelectual sobre fármacos por décadas após seu registro, o que significa que esses fármacos são 
vendidos por múltiplas vezes o seu custo de produção. 

Sistemas de pagamento e de reserva operados por instituições financeiras e empresas de tecnologia, que 
se tornaram essenciais às transações modernas, auferem receitas para cada uma das transações, valor 
que excede consideravelmente o custo de processamento. De forma similar, empresas do ramo imobiliário 
exibem portfólios imensos, em muitas ocasiões dominando áreas representativas de uma região geográfi-
ca, o que permite que façam vigorar contratos de locação custosos e com tendência de alta. 
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1975 - EL 55% 
DA RENDA ERA 

ALOCADA PARA XS 

TRABALHADORXS

     

2015 - EL 40% 
DA RENDA ERA 

ALOCADA PARA XS 

TRABALHADORXS

A PARCELA QUE CABE

ESTÁ ENCOLHENDO

TRABALHADORXS

COMO TUDO ISSO AFETA XS TRABALHADORXS?

Na medida em que os benefícios da economia rentista mi-
gram para as principais empresas transnacionais, xs trabal-
hadorxs só têm a perder. O aumento infindável dos lucros 
corporativos foi acompanhado de um declínio da parcela de 
renda alocada para xs trabalhadorxs. A remuneração dxs as-
salariadxs em economias desenvolvidas representava cer-
ca de 55% da renda total em 1970, já em 2015, essa partici-
pação caiu para menos de 40%2. A ascensão das empresas 
transnacionais teve um papel de destaque nessa dinâmica. 
A UNCTAD estima que aproximadamente dois terços do de-
clínio da participação global da renda do mercado de trabal-
ho entre 1995 e 2015 resultaram do aumento de lucrativida-
de das empresas mais influentes e de maior envergadura3. 

O grau de concentração e poder mercadológico alcança-
do por essas empresas impactou negativamente as con-
dições de emprego de trabalhadorxs ao redor do mundo. 
O caráter internacional de suas operações lhes permite 
utilizar constantemente a ameaça de realocação, de mu-
dança para outros países com salários e regulamentações 
inferiores, para suprimir a reivindicação salarial dxs trabalha-
dorxs. Adicionalmente, empresas transnacionais tendem a 
empregar menos pessoas por unidade monetária de receita 
do que as pequenas empresas. Conforme sua parcela de 
atividade econômica cresce, as oportunidades de empre-
go para xs trabalhadorxs diminuem. Isso, aliado aos baixos 
níveis de expansão econômica e salários, e oportunidades 
de contratação em declínio, faz com que a força de trabalho 
receba uma fatia cada vez menor de um mercado que mal 
consegue crescer4.  

As forças da globalização falharam de forma contundente 
em cumprir com as promessas que alguns acreditavam que 
defendiam para os direitos das mulheres: onde foi que as 
empresas transnacionais idealizaram e criaram postos de 
trabalho para as mulheres – na grande maioria dos casos, 
em indústrias de processamento e cadeias de valor para 
exportação – boa parte dos empregos são extremamente 
precários e estão na classe de menor remuneração e maior 
exploração. Na verdade, a globalização maximizou o lucro 
rentista retirando das mulheres5.  

A desregulamentação do Estado e a “permissividade” dos 
governos para a atividade corporativa facilitou a ascensão 
do capitalismo rentista. A questão não é se os Estados de-
veriam intervir ou regulamentar, mas sim como regulamen-
tam, e também até que ponto interesses específicos po-
dem se aproveitar de suas atividades regulatórias6.  Neste 
momento, o Estado deve desempenhar um papel diferente, 
e regulamentar e intervir em nome dos interesses dos cida-
dãos comuns.
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A CONCENTRAÇÃO DAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS

Há muito tempo as empresas transnacionais são a base do capita-
lismo. Em um passado não tão distante, a conjunção de regulamen-
tações governamentais sólidas e sindicatos trabalhistas fortes man-
tinha seu poder sob controle. 

Todavia, décadas de desregulamentação do mercado ao redor do 
mundo fez a balança pender em favor das empresas transnacionais.

O desdobramento da concentração de poder corporativo repre-
senta uma ameaça econômica e política à economia global e suas 
instituições. A parcela de lucros advindos de iniciativas inovadoras 
e empreendedoras para os recursos econômicos está em declínio.  
Paradoxalmente, as empresas transnacionais abusam de sua ampla 
influência para manipular as regras do jogo em seu favor e colher 
os benefícios. Na realidade, a globalização é um campo de batal-
ha desigual: apenas nove países têm uma administração governa-
mental que gera a mesma receita tributária que o Walmart, a maior 
corporação do mundo em matéria de receita no ano de 20157.  As 
empresas transnacionais alavancam seu poder para proteger suas 
posições dominantes, reduzir os impostos e aviltar o poder de bar-
ganha da força de trabalho. Isso resulta em uma economia global 
enfraquecida, que luta para conquistar o crescimento equilibrado e 
inclusivo para todxs.

O nível de concentração no topo da escala corporativa global é ina-
creditável. Durante as últimas décadas, testemunhou-se a intensifi-
cação das receitas, lucros e capitalização mercantil (o valor total das 
ações circulantes de uma empresa).

DÉCADAS DE DESREGULAMENTAÇÃO DO

A BALANÇA PENDER EM FAVOR DAS

MERCADO AO REDOR DO MUNDO FEZ

EMPRESAS TRANSNACIONAIS
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LOBBY PARA REDUÇÃO

DE TRIBUTOS

CORPORATIVOS -  

(EXEMPLO DOS EUA)

 z Nos EUA, para cada dólar investido 
pelas empresas em lobby para 
cortes de impostos, o retorno 
supera 220 dólares11.  

 z Para cada dólar gasto em lobby 
pelos sindicatos trabalhistas e 
grupos de interesse público, as 
grandes corporações gastam 34 
dólares12.  

 z Esses gastos fazem parte de um 
ciclo vicioso, no qual o “dinheiro 
é usado para conquistar poder 
político e o poder político é usado 
para gerar dinheiro13.”  

 z Desde o ano 2000, atividades 
políticas e lobby têm sido o 
segundo fator mais importante 
para aumentar a lucratividade 
corporativa14.  

Essas tendências configuram o cenário para um ambien-
te em que “o vencedor leva mais”, no qual as empresas 
transnacionais lançam mão de sua capacidade de capturar 
a renda gerada em outras economias para sedimentar sua 
posição no topo da ordem econômica global, ao mesmo 
tempo em que pressionam trabalhadorxs, concorrentes e 
governos.

O LOBBY E AS EMPRESAS TRANSNACIONAIS

As empresas transnacionais utilizam o lobby para gerar ren-
da e ganhar a dianteira à frente de seus concorrentes. Essas 
atividades de lobby garantem-lhes o acesso privilegiado a 
legisladorxs, bem como lhes asseguram um tratamento tri-
butário e regulatório favorável, ao mesmo tempo em que 
enfraquecem a transparência e a responsabilização demo-
crática. Reduções em alíquotas de impostos ou a incorpo-
ração de brechas legais no código tributário representam 
uma fonte de lucros exorbitantes. De forma reativa, as cor-
porações estão transferindo seus esforços em inovação e 
investimentos para o lobby e a busca de fontes de renda.

AS MAIORES CORPORAÇÕES 
MUNDIAIS ESTÃO FATURANDO

ARQUIVO FACTUAL:

 z As receitas das 2.000 principais 
empresas transnacionais quase 
triplicaram desde 1995, saltando de 
USD$12,8 trilhões para USD$36,8 
trilhões em 20158.  

 z As receitas combinadas desse grupo de 
corporações ultrapassaram o comércio 
global em todos os anos nos últimos 20 
anos.

 z Dentre as principais multinacionais, 
as empresas de economias avançadas 
correspondem a 66% da receita total9.  

 z Apenas 10% das empresas que figuram 
no topo representam 80% dos lucros 
corporativos globais10. 
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O retorno regulatório por meio do lobby de 
empresas transnacionais é um elemento 
que permeia tratados econômicos interna-
cionais, como acordos comerciais ou de 
investimento. As empresas transnacionais 
desempenharam um papel central em mol-
dar esses acordos de forma que lhes ten-
ha permitido abocanhar uma fatia maior 
dos lucros globais. O número crescente 
de acordos comerciais entre economias 
avançadas e em desenvolvimento ampliou 
o poder das corporações contra governos 
e trabalhadorxs. 

Esses acordos possibilitam que as corpo-
rações reorganizem as cadeias produtivas 
globais para maximizar seus lucros, en-
quanto se esquivam de impostos e regula-
mentações. Um bom exemplo é o conjun-
to de cláusulas de Direitos de Propriedade 
Intelectual (PI), incluídos em acordos co-
merciais. No caso de indústrias farmacêu-
ticas, como Novartis ou Pfizer, as cláusulas 
de propriedade intelectual autorizam- lhes 
a proteger as patentes de medicamentos 
por períodos prolongados, muito além do 
que é economicamente razoável. Essas 
empresas farmacêuticas conseguem cap-
turar uma renda monopolizada e impedir a 
entrada de novos concorrentes.  Em mui-
tas ocasiões, as corporações lançam mão 
dos direitos de propriedade intelectual para 
coibir tentativas de países em desenvolvi-
mento de produzir medicamentos acessí-
veis de relevância estratégica para a saúde 
pública. Em decorrência dessas práticas, as 
empresas transnacionais surgem como as 
vencedoras incontestáveis da globalização: 
1% das principais empresas exportadoras 
correspondem a 50% da receita de expor-
tação de vários países desenvolvidos15.  

A TRIBUTAÇÃO DAS MULTINACIONAIS

A influência das multinacionais alcança o orçamento gover-
namental. Enquanto os gastos governamentais em programas 
sociais básicos para desemprego, aposentadoria e saúde 
vêm encolhendo sistematicamente nas economias mais des-
envolvidas e em alguns países em desenvolvimento, a média 
global da tributação corporativa sofreu uma queda de mais de 
50%, saindo de 49% para 24%16. 

Mesmo com esse afortunado benefício tributário, as empre-
sas transnacionais utilizam esquemas agressivos de planeja-
mento tributário para achatar ainda mais suas obrigações no 
mundo inteiro. Tais esquemas de tributação aproveitam-se 
das cláusulas incorporadas nos tratados comerciais e de in-
vestimento, que são usadas para garantir que as subsidiárias 
das corporações em outros países sejam tratadas como 
empresas independentes. Isso permite que as corporações 
organizem esquemas de comércio interno e precificação 
desenvolvidos para transferir os lucros das subsidiárias para 
jurisdições de menor tributação. 
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Fonte: Base 
de dados 
do Banco 
Mundial sobre 
as maiores 
receitas

MAÇÃS PODRES

 z Empresas como a Apple têm usado esse 
sistema para reduzir o passivo tributário em 
uma escala gigantesca.

 z Durante a última década, o esquema tributário 
da Apple na Europa permitiu-lhe transferir mais 
de USD $120 bilhões de receitas globais para a 
Irlanda17.  

 z Acordos secretos com o governo irlandês 
possibilitaram que a Apple pagasse uma alíquota 
tributária efetiva de menos de 1%.

 z Isso representou um prejuízo estimado em 
receita tributária para os países da UE de mais 
de USD$14,5 bilhões18. 

 z Caso esses impostos fossem recolhidos, seriam 
suficientes para pagar os salários anuais de 
mais de 300.000 enfermeirxs na Irlanda.

Em uma escala global, o impacto da migração de lucros e da elisão fiscal sobre as receitas 
públicas é ainda maior. As empresas transnacionais transferiram ao menos USD $600 bil-
hões de dólares para paraísos fiscais em 2015. Em consequência disso, governos perderam 
cerca de 10% de suas receitas tributárias19.

Crescimento dos lucros (de 1917 a 2012) – EUA

q1% dos mais favorecidos q90% dos menos favorecidos
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Corporações fazem lobby ativamente para a privati-
zação de ativos públicos. Nas últimas três décadas, 
sob a pretensão de alcançar a eficiência do setor 
privado, um movimento para privatizações em gran-
de escala vem acontecendo no mundo todo. Muitas 
dessas privatizações se transformaram em veículos 
altamente eficazes para impulsionar a renda corpo-
rativa monopolizada. Em alguns casos, as privati-
zações envolveram a transferência de obrigações e 
a avaliação subestimada de ativos, visando atrair os 
investidores privados. Em outras ocasiões, a ausên-
cia de regulamentações permitiu que empresas re-
cém-privatizadas mantivessem e expandissem seu 
poder de monopólio. A supressão da concorrência 
e as altas taxas aplicadas se traduzem em rendimen-
tos exorbitantes para seus proprietários, às custas 
do fornecimento de serviços públicos inadequa-
dos para a população. Uma análise da evolução do 
patrimônio de bilionários demonstra que as priva-
tizações e conexões políticas são os fatores mais 
importantes responsáveis pelo enriquecimento bi-
lionário em mercados emergentes entre os anos de 
2001 e 2014. Estima-se que esses dois fatores co-
rrespondem a 30% do crescimento patrimonial de 
bilionários em mercados emergentes20. 

Os frutos desses esquemas são distribuídos entre CEOs 
e acionistas.

As empresas transnacionais usam uma quantidade cada 
vez maior de recursos para amplificar os retornos a 
acionistas às custas de investimentos em produção. As 
empresas entregam lucros exorbitantes aos acionistas 
por meio de pagamentos de dividendos e recompras 
de ações (quando uma empresa compra suas próprias 
ações para aumentar seu preço artificialmente). Nos últi-
mos 15 anos, os dividendos absorveram 37% dos lucros 
corporativos nos Estados Unidos. Além disso, empresas 
americanas gastaram mais USD 2,4 trilhões para finan-
ciar a recompra de ações, o que equivale a 54% dos 
lucros corporativos. Isso acaba desviando os lucros, 
que poderiam ser usados para reinvestimento na contra-
tação de novos funcionários, construção de uma nova 
infraestrutura ou desenvolvimento de novos produtos.

A magnitude de compras impulsionou de forma manipu-
ladora os preços de ações para benefício dos acionis-
tas. Somados, os dividendos e as recompras de ações 
representaram 91% dos lucros corporativos nos Estados 
Unidos entre 2004 e 201422.

ENRIQUECIMENTO DE POUCOS

CAPITALISMO RENTISTA E DÍVIDA
Mas o que a dívida tem a ver com o capitalismo 
rentista?

Idealmente, banqueiros e entidades financiadoras 
usariam seu poder para injetar crédito produtivo na 
economia: para ajudar a garantir o emprego pleno, o 
uso eficiente de recursos e o crescimento desejado 
pela sociedade. Keynes descrevia o crédito como 
“o pavimento sobre o qual a produção trafega; e os 
banqueiros, se conhecessem suas obrigações, for-
neceriam a estrutura de transporte na medida exata 
em que ela é necessária, para que as forças produ-
tivas da comunidade pudessem ser empregadas em 
sua capacidade plena23.”  

Mas se estão mais interessados em lucro rápido, 
usam o crédito e os instrumentos de dívida apenas 
como mais alguns ativos financeiros para usar no 
jogo. 

Dívida – de países, empresas e domicílios – tem se torna-
do cada vez mais um ativo comercializável em mercados 
internacionais. Investidores privados e institucionais au-
mentam seus lucros rentistas ao especular o valor futuro 
desses ativos e ao explorar a falta de regulamentação 
internacional para reestruturações de dívida soberana, 
extorquindo países inteiros pela quitação plena do valor 
nominal de suas dívidas, que foram adquiridas com altos 
descontos. 

Esses atores são muitas vezes descritos como fundos 
abutres: credores privados que promovem ações liti-
giosas contra governos, exigindo a quitação plena da 
dívida nominal que compraram a um preço baixo. Isso 
normalmente ocorre após governos terem de socializar 
o endividamento privado, assumido por empresas e do-
micílios locais.
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Em 1965, um trabalhador médio americano trabalhava por 20 anos para 
ganhar o que um CEO ganhava na média em um ano.

Já em 2019, um trabalhador médio teria de trabalhar 339 anos para 
ganhar o que um CEO ganha em um ano21.  

Cada vez mais, o papel do crédito não é canalizado 
para investimentos produtivos e serviços públicos 
que ajudem a gerar empregos, renda e permitem que 
a dívida se pague sozinha.

Na direção oposta, o crédito instiga a especulação 
financeira e se torna indispensável para famílias que 
sofrem a privação de uma renda razoável a partir de 
seus empregos. Isso leva ao inchaço do endivida-
mento privado, muitas vezes acompanhado de uma 
dívida pública crescente. Esse movimento pode ge-
rar crises, nas quais governos não tem muita escolha 
a não ser resgatar as grandes corporações privadas, 

incluindo bancos e outras instituições financeiras e 
não-financeiras, para evitar falências sistêmicas e uma 
crise econômica amplamente disseminada.   

Como será explanado em mais detalhes nos resumos 
seguintes dessa série, o uso destrutivo e irresponsável 
do crédito/débito para impulsionar o lucro rentista no 
curto prazo está privando as pessoas comuns de seus 
empregos e salários, fazendo com que mergulhem ain-
da mais em dívidas de subsistência. 

O endividamento não é mais um truque na cartola dos 
banqueiros para o enriquecimento rápido: é o pilar cen-
tral de toda economia rentista.

AS AÇÕES DOS SINDICATOS - ARGENTINA

Quando o governo argentino, liderado por Macri, decidiu sabotar os direitos dxs trabalhadorxs sob o comando 
do FMI, uma resposta sindical unificada conseguiu evitar o pior. 

Experiências passadas da Argentina com as condições do FMI demonstraram que elas exacerbaram a pobreza, 
prejudicaram os mais vulneráveis e deterioraram a qualidade e quantidade de empregos, salários, aposentado-
rias e direitos. Isso levou a uma queda no investimento público e a um aumento significativo nos custos dos 
serviços públicos. Levou também a uma fuga de capitais, desvalorização da moeda que corroeu os salários 
reais, inflação, queda nas importações, desemprego e fechamento de empresas. 

Os sindicatos afiliados à ISP na Argentina, quase todos membros da Confederação Geral do Trabalho (CGT), par-
ticiparam ativamente na oposição às reformas do FMI. Organizaram campanhas na mídia, fizeram reuniões com 
delegados do FMI, organizaram duas greves gerais e várias outras mobilizações. O movimento sindical também 
organizou campanhas em coordenação com outros importantes setores econômicos, incluindo pequenas e 
médias empresas que também sofreriam com as condições do FMI. 

Por causa da forte ação sindical, as piores reformas trabalhistas foram barradas no Congresso Nacional. Em 
alguns casos, o movimento conseguiu aumentos salariais e uma parcela de bônus para aliviar os efeitos da in-
flação. As demissões no setor público foram interrompidas através de mecanismos de negociação coletiva. Os 
preços de alguns produtos alimentícios básicos e serviços públicos também foram congelados.  

No meio da crise da dívida, houve eleições primárias – a mobilização política pelos sindicatos levou a um resul-
tado negativo para os partidos governistas neoliberais. O caso da Argentina mostra que os piores resultados da 
crise da dívida podem ser enfrentados com uma forte organização sindical. 
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QUAL O PAPEL DOS SINDICATOS?

1. Sindicatos dxs trabalhadorxs devem desempenhar plenamente seu papel de contrape-
so perante as empresas transnacionais. Para tanto, é necessário desenvolver uma voz 
efetiva e participar ativamente das principais discussões sobre políticas nas esferas 
nacional e internacional, visando o fortalecimento da democracia econômica.

2. Sindicatos devem exigir que o setor bancário privado, incluindo seus elementos ocul-
tos, sejam transparentes e estejam sujeitos ao controle público democrático. O poder 
de gerar crédito deve ser exercido para servir aos interesses públicos, além de am-
pliá-los e aprimorá-los, ao invés de ser injetado em uma economia de cassino.

3. Os sindicatos devem confrontar o lobby corporativo acerca de regras trabalhistas, so-
ciais, financeiras e ambientais, que ajudaram a instaurar uma ampla desregulamentação 
e incitar a instabilidade.

4. Sindicatos devem atuar junto aos governos para defender e modernizar o marco regu-
latório multilateral celebrado no período pós-guerra, uma ação que requer a revisão da 
situação atual para medidas relativas ao comércio e investimento.

5. Os sindicatos devem lutar contra medidas que promovam atividades em grande escala 
de natureza rentista, lideradas por empresas transnacionais globais, como transferên-
cia de lucros, práticas empresariais abusivas e coniventes, incluindo cargos precários 
e exploradores para mulheres e pessoas em condições vulneráveis. A superação des-
ses desafios será indispensável para o estabelecimento de uma economia global mais 
inclusiva no futuro24.  

6. Sindicatos devem exigir que governos cooperem para tornar as declarações financei-
ras de Empresas Transnacionais (TNCs) transparentes e garantir que paguem sua par-
cela justa de tributos. Xs trabalhadorxs saem perdendo quando as TNCs transferem 
seus lucros para paraísos fiscais, visto que esses rendimentos se tornam invisíveis 
para xs trabalhadorxs, bem como ficam indisponíveis para financiar aumentos salariais 
ou serviços públicos, muitas vezes até estimulando mais privatizações. 

7. Os sindicatos devem clamar pelo apoio governamental para iniciativas que reformem 
as regras manipuladas do endividamento global, que impõem um nível de austeridade 
desnecessário sobre milhões de trabalhadorxs todos os anos, visando preservar os 
lucros financistas ao redor do mundo.
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