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SEIS COISAS QUE TRABALHADORXS  

E SINDICATOS DEVEM SABER

INTERNACIONAL DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
A federação sindical internacional dxs trabalhadorxs de serviços públicos

Dívida &
Covid-19
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A COVID-19 E 
O PROBLEMA DO 
ENDIVIDAMENTO

Em resposta à pandemia da Covid-19, governos do 
mundo todo estão adotando programas de gastos 
essenciais para apoiar o setor de saúde pública. O 
impacto resultante nos níveis de endividamento será 
uma questão central para trabalhadorxs e sindicatos 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

A ISP trabalhou em conjunto com a Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
para produzir uma série em cinco partes a respeito de 
dívida, visando garantir que trabalhadorxs e sindica-
tos compreendam as ameaças que os problemas do 
endividamento podem impor aos trabalhadorxs e aos 
serviços públicos.

Esse resumo especial foi criado para responder al-
gumas das perguntas específicas de sindicatos de 
países desenvolvidos e em desenvolvimento sobre 
dívida em tempos da pandemia de Covid.

“Para proteger trabalhadorxs 
e nossos serviços públicos, os 
sindicatos precisam entender 

essas questões”

Esse resumo especial foi 
adaptado pela ISP a partir de um 

artigo originalmente redigido pela 
Eurodad e por nossos parceiros 

da Coalizão Cidadãos pela Justiça 
Financeira (C4FJ)

https://publicservices.international/resources/news/dvida-e-covid-a-recuperao-no-deve-ser-feita-s-custas-dxs-trabalhadorxs-e-dos-servios-pblicos?id=10880&lang=pt
https://eurodad.org/\
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1) QUAIS SÃO OS RISCOS DA 
CRISE DA COVID PARA PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO?

Primeiramente, os sistemas de atenção à saúde na 
maioria desses países são vulneráveis e não dispõe 
dos equipamentos médicos necessários (como 
respiradores e unidades de terapia intensiva) para 
lidar com a pandemia. De acordo com a Organização 
Internacional do Trabalho, grandes parcelas da po-
pulação de vários países de baixa renda (LICs, sigla 
em inglês) não têm acesso a serviços essenciais de 
saúde em função da escassez de trabalhadorxs nes-
se setor, especialmente em áreas rurais e remotas. 
Anos seguidos de pagamento de dívidas crescentes, 
medidas de austeridade e envolvimento do setor priva-
do, patrocinados pelas avaliações do Banco Mundial e 
pelos fatores condicionantes de concessão de cré-
dito do FMI, geraram um impacto negativo no setor 
de saúde em muitos países. Consequentemente, 
governos do Sul Global encontravam-se particular-
mente mal preparados para lidar com a crise de saúde 
pública desencadeada pela pandemia. Os serviços 
de atenção à saúde precisarão ter sua escala am-
pliada substancialmente para combater os surtos 
nacionais da Covid-19.

Em segundo lugar, a crise já causa um impacto eco-
nômico devastador. De acordo com o FMI, a eco-
nomia global deve enfrentar a pior crise desde a 
Grande Depressão dos anos 30, e isso irá rever-
berar no mundo inteiro. A recessão nos países de 
baixa renda reduzirá o crescimento econômico de 
5,4% em 2019 para apenas 0,4% em 2020. Os pre-
ços de commodities e as exportações já caíram em 
função da crise global da Covid-19, contribuindo 
para a ‘maior evasão de capital vista na história’ de 
países em desenvolvimento. Em decorrência disso, 
as receitas governamentais estão em declínio e o 
valor do pagamento da dívida aumentará em função 
da desvalorização de moedas locais e custos mais 
altos para captação de fundos para os governos do 
Sul Global. Todos esses fatores em uma época em 
que países têm que ampliar os serviços de saúde e 
a proteção social para conseguir responder à crise. 
Países em desenvolvimento, que já enfrentavam as 
vulnerabilidades da dívida exacerbada e custos de 

financiamento da dívida em ascensão antes da epide-
mia, foram pegos praticamente sem nenhuma flexibili-
dade fiscal para aumentar gastos sem incorrer em mais 
dívida, a menos que a comunidade internacional for-
neça concessões de apoio adequadas.

Finalmente, a combinação das vulnerabilidades do setor 
de saúde e dos impactos econômicos causados pela 
crise deixaram os países em desenvolvimento em uma 
situação precária. Em conjunção com recursos adicio-
nais para gerenciar a catástrofe na área da saúde e lidar 
com os prejuízos econômicos, há uma necessidade 
urgente de apoiar aqueles que vivem na pobreza ex-
trema, visando garantir a segurança alimentar, ou prote-
ger trabalhadorxs do setor informal que perderam seus 
meios de subsistência em função de medidas de isola-
mento prolongadas.

A ISP e a União Internacional de Trabalhadores a 
Alimentação Agricultura e afins (UITA), nossos aliados, 
destacaram a fragilidade do sistema atual de alimentos 
e pleitearam junto aos Ministros da Agricultura do G20 
a definição urgente de uma política global e coerente de segu-
rança alimentar que priorize as necessidades vitais das pessoas 
e não os lucros das grandes corporações de produtos alimentí-
cios. Países do Sul Global necessitam de todo o suporte exter-
no possível para enfrentar a Covid-19 e as crises econômi-
ca e social subsequentes, ou um contingente adicional 
de 130 milhões de pessoas podem passar a sofrer com 
a fome, e até meio bilhão de pessoas poderão passar a 
fazer parte da população que vive na pobreza. Uma es-
timativa inicial realizada pela Eurodad indica que países 
de baixa renda irão necessitar de cerca de US$ 93,8 
bilhões de financiamento externo emergencial para o 
enfrentamento da crise. No final de março, a UNCTAD 
solicitou um pacote para a crise de US$ 2,5 trilhões 
para todos os países em desenvolvimento (incluindo 
países de renda e média baixa).

https://eurodad.org/covid19_debt1
https://ilostat.ilo.org/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/
https://ilostat.ilo.org/2020/04/03/covid-19-are-there-enough-health-workers/
https://www.brettonwoodsproject.org/2017/04/world-bank-undermines-right-universal-healthcare/
https://eurodad.org/Entries/view/1546978/2018/11/20/Unhealthy-conditions-IMF-loan-conditionality-and-its-impact-on-health-financing
https://protect-eu.mimecast.com/s/81anCWnD1tX7VphxEcDq
https://protect-eu.mimecast.com/s/81anCWnD1tX7VphxEcDq
https://protect-eu.mimecast.com/s/C4kUC1j8MUByljC1tx2R/
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://protect-eu.mimecast.com/s/V9vVC2R5XSZqgxHXNY1f
https://protect-eu.mimecast.com/s/Ld_uC3l53C91O8UEABqC
https://protect-eu.mimecast.com/s/Ld_uC3l53C91O8UEABqC
https://protect-eu.mimecast.com/s/4Q85C4872C9NqjU3IZe6
http://www.fao.org/news/story/en/item/1269721/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1269721/icode/
https://publicservices.international/resources/news/coronavirus-pandemic-threatens-all-food-workers?id=10743&amp;lang=en
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062272
https://protect-eu.mimecast.com/s/ccyqC765MCV5wPTPy6ZN
https://protect-eu.mimecast.com/s/NIF6C8q5ghPVEJuyx3pM
https://protect-eu.mimecast.com/s/NIF6C8q5ghPVEJuyx3pM
https://protect-eu.mimecast.com/s/koWWC985jCNyDZHxjI9r
https://protect-eu.mimecast.com/s/koWWC985jCNyDZHxjI9r
https://protect-eu.mimecast.com/s/koWWC985jCNyDZHxjI9r
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2) POR QUE ECONOMIAS AVANÇADAS NÃO PODEM SIMPLESMENTE FORNECER OS 
RECURSOS NECESSÁRIOS AOS PAÍSES?
 

Em um mundo ideal, essa seria a resposta certa. Infelizmente, economias avançadas possuem um histórico desa-
lentador com relação à prestação de apoio ao Sul Global. Em 1970, a ONU estipulou uma meta de Assistência Oficial 
ao Desenvolvimento (AOD) de 0,7% da Renda Nacional Bruta (RNB) a ser transferida de países doadores para países 
em desenvolvimento. A UNCTAD estimou que, ao longo da última década, US$ 2 trilhões teriam sido aportados a 
nações em desenvolvimento se os países doadores tivessem cumprido seus compromissos de AOD. Entretanto, a 
meta nunca foi atingida. A crise provavelmente irá apenas agravar a pressão sobre os recursos de AOD. Na medida 
em que países enfrentam o encolhimento do orçamento nacional como resultado da pandemia, espera-se que a 
AOD sofra redução, como visto em anos recentes.

3) NESTE CASO, O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA AJUDAR OS PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO A ENFRENTAR ESSA CRISE?

A resposta internacional até o presente momento é respaldada por dois pilares principais: apoio financeiro na for-
ma de empréstimos (i) e suspensão dos pagamentos da dívida(ii).

 z (i)O FMI e o Banco Mundial são responsáveis pelo fornecimento da maior parte das concessões de crédito 
da resposta emergencial. Essas duas instituições multilaterais já disponibilizaram o montante total de US$ 114 
bilhões para os países e o FMI pode aumentar ainda mais sua capacidade de conceder empréstimos, atingindo 
US$ 972 bilhões, se necessário. Até agora, mais de 100 países tomaram empréstimos para lidar com a crise.

 z (ii)Em meados de abril de 2020, o FMI aprovou o cancelamento do serviço da dívida de 25 países por seis meses 
e o G20 anunciou um acordo para suspender os pagamentos de parcelas do principal e seus juros vincendas 
entre 1º. de maio e 31 de dezembro de 2020 pelos países em desenvolvimento mais pobres para credores 
de governos bilaterais. Potencialmente, o acordo engloba 77 países – aqueles classificados pela ONU como 
Países Menos Desenvolvidos, e os denominados países AID (países elegíveis a receber crédito de acordo 
com a Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial). Todos os pagamentos elegíveis serão 
postergados e as nações terão de 3 a 4 anos para saldar sua dívida. Existe também a possibilidade do G20 
estender o período de suspensão, após sua revisão durante o ano de 2020.

Nenhuma medida de alívio da dívida foi concedida com relação a empréstimos do Banco Mundial ou outros 
Bancos de Desenvolvimento Multilaterais, ou dívida incorrida junto a credores privados, portanto os países ainda 
terão de quitar seus pagamentos em 2020.
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https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/pyq4Cg5gyUwXDgfA37Fr
https://protect-eu.mimecast.com/s/pyq4Cg5gyUwXDgfA37Fr
https://protect-eu.mimecast.com/s/sVI3C0g6MsgOpECN1jT5
https://protect-eu.mimecast.com/s/rrADCk5mgUXVPLhlmgVo
https://protect-eu.mimecast.com/s/ioFOClOn0uPJj9uQrdtY
https://protect-eu.mimecast.com/s/qQwDCmwokCPw90uRr2JG
https://protect-eu.mimecast.com/s/2I3fCnZpli30kySOwpPB
https://protect-eu.mimecast.com/s/yjqMCEl5yC0rYAhM3yeM
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4) QUAIS SÃO OS PROBLEMAS COM ESSE TIPO DE RESPOSTA?

A resposta atual simplesmente empurra o problema para frente e é completamente falha em abordar os pro-
blemas que países em desenvolvimento estão enfrentando. As medidas em discussão para financiamento 
de empréstimos e suspensão dos pagamentos da dívida não apenas cobrem uma fração das exigências 
financeiras atuais do hemisfério Sul, especialmente nos países de baixa renda (LICs), como também geram 
problemas adicionais para o futuro, o que poderia ser o combustível para uma crise de endividamento de-
vastadora no longo prazo.

 z O refinanciamento de empréstimos para gerenciar o impacto da Covid-19 é o equivalente a arrumar as 
espreguiçadeiras no deck da piscina do Titanic. Os países de baixa renda (LICs) já vinham lutando com o 
fardo da dívida antes da crise. De acordo com o FMI, 34 países tinham alto risco de sobreendividamento ou 
inadimplência já em 2019. Além disso, países de renda média, como a Argentina, o Líbano, o Equador e outros, 
já haviam deixado de saldar alguns pagamentos da dívida antes da atual pandemia da Covid-19. Se todos os 
recursos emergenciais forem concedidos na forma de empréstimos, a dívida pública nos países captando 
crédito para lidar com a crise irá aumentar em pelo menos 14,2 pontos porcentuais do PIB. O financiamento 
da resposta à Covid-19 por meio de empréstimos substitui uma crise humanitária imediata pela crise da dívida – 
igualmente devastadora – no longo prazo.

 z O acordo proposto pelo FMI para conceder o alívio da dívida para 25 países fornecerá apenas US$ 215 milhões 
ao longo dos próximos seis meses. Esse montante será financiado através do Fundo de Alívio e Contenção 
de Catástrofes (CCRT), projetado para cobrir os pagamentos programados do FMI de países beneficiários, 
que possui atualmente apenas US$500 milhões em recursos disponíveis. Como a Eurodad avaliou, ainda 
que o alívio da dívida pelo FMI seja um passo na direção certa, ele não está isento de problemas, visto que 
sem financiamento adicional, a capacidade de proporcionar outros mecanismos de alívio a esses países 
após outubro de 2020, ou estender a cobertura para todos os 76 países da Associação Internacional para o 
Desenvolvimento, é extremamente limitada. Adicionalmente, dado o alto montante devido por esses países 
ao FMI, – equivalente a oito vezes o valor do alívio da dívida que acabaram de receber – a iniciativa deve ser 
interpretada como um gesto simbólico para exercer mais pressão sobre as nações do G20 para que concordem 
com o alívio bilateral e mobilizem AODs adicionais.

A suspensão dos pagamentos das parcelas da dívida proposta pelo G20 não significa o cancelamento do ser-
viço da dívida, apenas o adiamento dos vencimentos para o ano de 2021 (um período de carência de um ano e 
um prazo de quitação de 3 anos). Embora a medida tomada pelo G20 seja significativa e represente um apoio 
imediato para a resposta à pandemia de cerca de US$12 bilhões de dívidas suspensas, esse montante concede 
apenas um breve suspiro aos países.

Ao concordar em apenas postergar pagamentos, os riscos da crise de endividamento ficam guardados para 
depois. Além disso, a suspensão seguirá um sistema que irá garantir que os pagamentos deferidos sejam 
corrigidos na data da quitação e que credores não incorram em prejuízos relativos ao valor dos pagamentos 
tardios (chamado de valor presente líquido neutro ou NPV-neutro). O benefício é que essa estratégia não custa 
nada para os credores e os países tomadores de empréstimos simplesmente terão parcelas mais altas para sal-
dar quando o período de suspensão terminar, e ainda podem ter de se endividar mais para conseguir liquidar os 
pagamentos.

https://protect-eu.mimecast.com/s/3mcMCpg0nsOr7lfXPEas
https://protect-eu.mimecast.com/s/NIF6C8q5ghPVEJuyx3pM
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
https://protect-eu.mimecast.com/s/N3GlCr0wpUnKWNSgHbvQ
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
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O acordo do G20, estritamente falando, não se aplica a outros credores além dos financiadores de emprés-
timos bilaterais para governos, mas conta com bancos de desenvolvimento multilaterais (incluindo o Banco 
Mundial) para explorar as possibilidades de suspensão do serviço da dívida por um prazo limitado e para 
credores privados participarem da iniciativa em condições comparáveis. Entretanto, nenhuma medida foi 
implementada para convencer esses credores ou exigir sua participação. Estima-se que os países de baixa 
renda irão pagar US$ 9,8 bilhões para esses dois grupos de credores no ano de 2020. Consequentemente, 
os recursos liberados pela suspensão dos pagamentos de dívidas oficiais bilaterais podem acabar sendo usa-
dos para saldar a dívida junto a outros credores, especialmente os do setor privado, ao invés de servir como 
recurso emergencial. Pode-se esperar que países em desenvolvimento terão de lidar com os impactos da 
crise da pandemia sobre suas economias por vários anos no futuro. Dessa forma, sem o cancelamento total 
da cobrança da dívida de todos os credores, a medida proposta pelo G20 atualmente posterga os riscos da 
crise do endividamento para tempos futuros.

5) MAS E SE A RESPOSTA ATUAL ESTIVER ERRADA, QUAIS ALTERNATIVAS 
EXISTEM?

A ISP apoia atualmente a reivindicação global para o perdão da dívida  para enfrentar a crise da Covid-19. 
A proposta é muito simples:

 z O cancelamento de todos os pagamentos de dívida externa com vencimento em 2020 e 2021. Essa 
medida deve englobar todos os credores externos, tanto privados como governamentais, e todas as 
cobranças do serviço da dívida programadas para 2020 e 2021, permanentemente. Ao contrário da iniciativa 
do FMI anunciada recentemente, esse cancelamento cobriria todos os países de baixa renda (LICs) e 
poderia potencialmente ampliar os gastos em saúde para a Covid-19 em 119%. A assistência para países 
de renda intermediária em risco de crise humanitária deve ser a próxima da lista.

 z A provisão do financiamento de emergência, que não gera dívida adicional. Além de encorajar 
os países doadores a cumprir seus compromissos de AOD, sugerimos o uso criativo de métodos 
de financiamento ofertados pelo FMI e pelo Banco Mundial para possibilitar o financiamento de 
concessões em larga escala. 

Para impedir que qualquer credor, especialmente os fundos abutres, processe judicialmente os go-
vernos pela interrupção dos pagamentos da dívida em 2020 e 2021, as principais jurisdições, como o 
Reino Unido e Nova Iorque, deveriam promulgar leis para proteger os países em desenvolvimento. Os 
cancelamentos de pagamentos de dívidas e o financiamento adicional não deveriam estar atrelados a 
países beneficiários que estão realizando reformas de políticas econômicas, promovendo privatizações, 
desregulamentação, reformas no mercado de trabalho e liberalização do comércio: as necessidades das 
nações de fundos de alívio e financiamento emergencial devem decorrer da pandemia e da consequente 
recessão econômica global, e não de sua administração econômica ineficiente.
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https://protect-eu.mimecast.com/s/N3GlCr0wpUnKWNSgHbvQ
https://www.thenation.com/article/economy/jubilee-cancellation-debt-coronavirus/
https://protect-eu.mimecast.com/s/sra-CwjBxUVM2OTZwvw5/
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
https://protect-eu.mimecast.com/s/69AxCqjvoUkAV4C5Dv-w
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6) O LONGO PRAZO? PODEMOS FAZER ALGUMA COISA AGORA PARA AJUDAR A 
EVITAR UMA SITUAÇÃO SEMELHANTE NO FUTURO?

A ISP e seus aliados também estão reivindicando soluções de longo prazo para as crises de dívidas. 
Muitos países já enfrentavam a crise do endividamento antes da eclosão da pandemia da Covid-19, e 
muitos outros sairão dessa crise com dívidas ainda maiores e insustentáveis. A escala do custo humano e 
social decorrentes da pandemia indica a necessidade de uma abordagem reformulada para avaliação da 
sustentabilidade da dívida (principalmente pelo FMI), que vá além do enfoque exclusivo na capacidade 
de saldar a dívida e inclua considerações como direitos humanos, necessidades dos serviços públicos 
(especialmente do setor de saúde), gênero, clima e outras demandas centrais da Agenda 2030.     

Adicionalmente, medidas urgentes para enfrentar a crise, como o cancelamento imediato dos pagamentos de 
dívidas, deveriam estar vinculadas a uma abordagem mais abrangente e duradoura para resolver a crise do en-
dividamento, incluindo a criação de um mecanismo multilateral de gestão da dívida proposto pelas Nações 
Unidas que possibilitaria uma reestruturação do endividamento mais eficiente, sistemática, abrangente, 
implementável e igualitária.

Uma reforma urgente no sistema tributário corporativo internacional também é necessária. A ISP há muito 
tempo vem defendendo a tributação unitária pra garantir que corporações paguem seus impostos no país 
onde a atividade econômica é desenvolvida, colocando um fim nos paraísos fiscais e promovendo mais 
transparência tributária.

Neste momento, no contexto da Covid-19, também precisamos urgentemente de tributos sobre a riqueza, 
especialmente para os mais abastados e as corporações que deixaram de pagar impostos, contribuindo 
para a falta de fundos dos sistemas públicos de saúde tão vitais, e que agora lutam para enfrentar a crise 
da pandemia.

Os modelos de negócios das empresas digitais e de tecnologia lhes permitiram ser as empresas globais 
mais lucrativas, e também as corporações que praticamente não pagam impostos. Essas multinacionais 
gigantescas também são as empresas que estão conquistando lucros cada vez maiores durante o pe-
ríodo de confinamento, enquanto as pequenas e médias empresas locais estão enfrentando proble-
mas. Os países deveriam implementar impostos sobre vendas digitais imediatamente para aumentar a 
receita que se faz necessária com urgência para lutar contra a Covid-19 e evitar crises de endividamento 
adicionais.

https://protect-eu.mimecast.com/s/FQRhCxGDyhR6zGsoN4LM
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/85973780-c528-404c-9cc5-243e1fb35906_TaxBriefSix_29-11-2019.pdf?key
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/828af9ff-bff4-41d7-9f93-4d97446ecad1_TaxBriefTwo_29-11-2019.pdf?key
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/85973780-c528-404c-9cc5-243e1fb35906_TaxBriefSix_29-11-2019.pdf?key
https://www.cnbc.com/2019/12/02/silicon-valley-giants-accused-of-avoiding-100-billion-in-taxes.html
https://www.economist.com/leaders/2020/04/04/big-techs-covid-19-opportunity
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