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Solução para um  

sistema manipulado:

Existe uma necessidade 
urgente de um novo 

sistema global de dívida 
que dê aos países em 

sobre-endividamento mais 
espaço para políticas, de 

forma que permita medidas 
macroeconômicas para 
restaurar a estabilidade. 

ESTABELECER 
REGRAS 

GLOBAIS MAIS 
JUSTAS PARA 

ENDIVIDAMENTO

Existem regras globais muito limitadas para 
reger como credores e devedores devem 
se comportar quando a crise se instala e 

como eles entrarão em acordo sobre as ques-
tões da dívida soberana. As regras que existem 
são fragmentadas, ad hoc e maleáveis: uma col-
cha de retalhos de cláusulas contratuais, foros e 
iniciativas globais1. As tentativas de estabelecer 
estruturas legais ou regulatórias e melhorar a alo-
cação desbalanceada de riscos e recompensas 
entre credores e devedores falharam.

Há vários fatores que facilitam a manipulação des-
te sistema: 

1. Países soberanos que não conseguem man-
ter o serviço de sua dívida, não podem apelar 
para a proteção contra falência para reestru-
turar o pagamento ou retardar pagamentos, 
como uma empresa em dificuldades normal-
mente poderia. 
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2. A intervenção do FMI normalmente busca pro-
teger os bancos internacionais e outros cre-
dores, em geral oferecendo empréstimos aos 
países com problemas para garantir que os cre-
dores sejam pagos integralmente. 

3. Não há avaliação dos motivos, direitos e res-
ponsabilidades do tomador ou do credor. Ao 
invés disso, os credores se fiam no fato que 
conseguirão seu dinheiro de volta através dos 
empréstimos do FMI ou do uso de litígio e arbi-
tragem para obter acordos que frequentemente 
excedem sua exposição inicial. 

4. Os acordos comerciais e de investimento res-
tringem a capacidade dos governos de reagir, 
reduzido o espaço regulatório e de políticas. 
Os contratos de investimento internacional 
(IIAs, sigla em inglês), tratados de investimen-
to regional e bilateral (BITs, sigla em inglês) e 
tratados com cláusula de investimento (TIPS, 
sigla em inglês) fortalecem os direitos dos cre-
dores/investidores e dificultam e encarecem a 
reestruturação da dívida soberana. Os credo-
res argumentam que políticas como controles 
de capital, garantias em depósitos bancários 
e nacionalização dos bancos violam cláusulas 
de contratos comerciais tais como tratamento 
nacional, nação mais favorecida e tratamento 
justo e equitativo2.

5. Quando os tribunais avaliam questões de dívida 
soberana, a sacralidade do “contrato” prevalece 
sobre os interesses públicos. Isso automatica-
mente coloca xs trabalhadorxs dos países endivi-
dados em desvantagem.

6. Neste ambiente de incerteza, os países vulne-
ráveis entram mais uma vez na fase em que a 
quitação da dívida ganha precedência sobre es-
tratégias para a industrialização e o desenvolvi-
mento, aprisionando-os em um ciclo de desen-
volvimento estagnado, incapacidade de crescer 
de forma sustentável, com grande possiblidade 
de mais endividamento, quitação prematura da 
dívida e assim por diante. 

Existe uma necessidade urgente de um novo sistema 
global de dívida que dê aos países em sobre-endi-
vidamento mais espaço para políticas, de forma que 
permita medidas macroeconômicas para restaurar a 
estabilidade. 
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AS CONSEQUÊNCIAS DO FRACASSO

Não existe um esquema internacional coerente para a re-
solução do endividamento ou um mecanismo formal de in-
solvência. Para vários tipos de passivos governamentais, 
não existem mecanismos sistemáticos de resolução. Em 
tempos de crise os países endividados têm que lidar com 
peças de um quebra-cabeça incompleto, com poucas fe-
rramentas para prevenir ou resolver plenamente a crise do 
endividamento quando ela surge. Isso cria uma série de 
consequências econômicas negativas:

1. ATRASOS DESNECESSÁRIOS. A ausência de uma 
estrutura internacional definida para resolver as crises 
contribui para as incertezas e restringe as opções para 
que os países resolvam suas dificuldades de endivida-
mento. Em geral, os governos endividados relutam em 
admitir abertamente seus problemas de insolvência por 
medo de uma fuga de capitais estrangeiros, problemas 
financeiros e crise econômica. Os credores privados 
têm pouco incentivo para reconhecer que existe a crise 
de solvência, que poderia acabar reduzindo os valores 
que têm a receber. Isso significa que as intervenções 
são frequentemente caracterizadas como “escassas e 
demasiadamente tardias” e as renegociações da dívida 
não conseguem restaurar a sustentabilidade do endivi-
damento do país (especialmente no caso de países de 
baixa renda).

2. CUSTOS HUMANOS E ECONÔMICOS. Prolongar o pe-
ríodo antes das negociações sobre a solvência ante-
riormente à inadimplência soberana pode resultar em 
um aumento dos custos e consequente redução da ca-
pacidade e disposição do país em quitar integralmente 
seu endividamento. Se os países forem forçados a im-
por austeridade, podem perder ganhos de desenvolvi-
mento. Estas políticas dificultam a saída do sobre-endi-
vidamento e o retorno ao crescimento forte, inclusivo e 
sustentável. 

3. CREDORES HOLD OUT OU QUE NÃO 
ADEREM À REESTRUTURAÇÃO. 
Muitos credores resistem ativamente à 
reestruturação da dívida. Caso a dívida 
seja cancelada ou reduzida, isso exige 
um mecanismo de coordenação que 
força todos os credores a aceitarem 
algumas perdas nominais. Sem isso, 
cada credor individual é incentivado 
a resistir à reestruturação, enquan-
to alguns credores cancelam partes 
de suas exigências. Os problemas de 
coordenação e a possiblidade de free 
riding (a prática de comprar e vender 
ações ou títulos através de uma conta 
corrente sem de fato ter os fundos para 
realizar a operação) são particularmen-
te sérios no caso de dívida emitida no 
formato de títulos e são exacerbados 
pela presença de credores abutres3.

4. RENEGOCIAÇÃO ONEROSA. Os paí-
ses podem concordar em lidar com 
uma reestruturação ou postergação 
da dívida, mas em geral quando se 
aproxima o momento da quitação in-
tegral, têm que enfrentar as pressões 
das realidades econômicas instáveis 
para renegociar um novo acordo. Cada 
vez que isso acontece, os credores 
desejam receber vantagens cada vez 
maiores a longo prazo, para prazos 
mais longos de quitação. Por exemplo, 
Moçambique recentemente renego-
ciou um empréstimo de 760 bilhões 
de dólares americanos. Este emprésti-
mo foi considerado por muitos analis-
tas locais e internacionais como ilegal 
desde o início, pois foi tomado sem 
a aprovação parlamentar apropriada. 
As condições de pagamento originais 
eram de 1,1 trilhão de dólares entre 
2014 e 2020. Agora, Moçambique tem 
que pagar 2,2 trilhões de dólares entre 
2014 e 2033 4.
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Protestantes contra a dívida 
nas Filipinas

COMO ISSO IMPACTA XS TRABALHADORXS?

Os problemas para xs trabalhadorxs envolvidos em uma crise de dí-
vida soberana foram delineados nos resumos anteriores. Entretanto, 
a ausência de regras balanceadas e corretas, previamente defini-
das, cria ainda outros problemas. Durante o período que leva à ina-
dimplência, os governos podem tomar (ou tentar tomar) medidas 
tais como cortes de aposentadoria e salários de servidores públi-
cos, privatização, adiamento de investimentos e pressão para que 
bancos assumam porções maiores da dívida soberana para evitar a 
inadimplência5.

Durante a reestruturação, a falta provisória de financiamento ou li-
quidez podem dificultar este funcionamento por parte do governo. 
Isso pode amplificar ainda mais a crise e reduzir a capacidade dos 
governos de bancarem programas sociais, fornecer subsídios co-
merciais ou estimular a economia através de outras medidas. Nos 
anos seguintes à inadimplência, os países frequentemente passam 
por queda no PIB, no comércio, investimento estrangeiro direto, 
crédito privado e crédito estrangeiro para empresas nacionais.
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O ACORDO DE LONDRES-  

EXEMPLO ESQUECIDO DE

ALTERNATIVA POSSÍVEL

em anos em que houve déficit 
comercial, a Alemanha não teve 
que tomar novos empréstimos 
para pagar o serviço dos em-
préstimos existentes. 

2. Incentivos embutidos para 
que nações credoras impor-
tem produtos alemães.   Os 
próprios países credores com-
pravam produtos exportados da 
Alemanha endividada para re-
ceber seu dinheiro mais tarde, 
estabelecendo os alicerces do 
poderoso setor de exportação 
da Alemanha, promovendo o 
chamado “milagre econômico”.  

3. Teto de taxas de juros e qui-
tação na moeda local. As taxas 
de juros variavam de 0 a 3 por 
cento, muito mais baixas do 
que os países enfrentam hoje. 
De forma bastante relevante, 
a dívida pôde ser quitada em 
Marcos Alemães, ao invés da 
moeda do credor. 

4. O acordo foi abrangente e 
coordenado e não foi dada 
a opção de saída do acordo. 
Todos os credores receberam 
exatamente o mesmo tratamen-
to e os credores não tiveram a 
possibilidade de realizar nego-
ciações individuais. 

5. A renegociação foi permitida. 
Foi prevista uma opção explí-
cita para renegociar com base 
na perspectiva econômica da 
Alemanha, com o entendimen-
to claro de que o crescimento 
da economia do país endivida-
do era essencial para permitir a 
quitação integral da dívida.

O Acordo de Londres de 1953 entre a República 
Federativa da Alemanha (RFA) e seus credo-
res foi um dos grandes fatores a contribuir 
para o assim chamado “milagre econômico do 
pós-guerra” que aconteceu no país. O acordo 
representa um grande contraste com as duras 
reparações impostas sobre a Alemanha após a 
Primeira Guerra Mundial, que prepararam o ca-
minho para a Segunda Guerra. 

O cancelamento substancial da dívida da 
Alemanha Ocidental foi uma alta prioridade dos 
Aliados Ocidentais na reconstrução pós-guerra: 
como uma forma de garantir futura estabilida-
de política e econômica e integração no bloco 
emergente de aliados antissoviéticos da Guerra 

Fria. A resposta também se baseou na experiên-
cia pós-Primeira Guerra, em que a austeridade 
criou um sofrimento econômico que acabou ra-
dicalizando a política alemã e contribuindo para 
a ascensão do fascismo. Além destas conside-
rações políticas, a lógica econômica que fun-
damentou o acordo foi o completo oposto das 
políticas de austeridade que caracterizam as 
abordagens contemporâneas à reestruturação 
da dívida. O Acordo de Londres incluía os se-
guintes pontos:

1. Custos limitados para o serviço da dívida, 
condicionado a superávit da balança comer-
cial alemã:  O teto para os custos do serviço 
da dívida foi estabelecido em um máximo 
de 3% do total das receitas de exportação 
em qualquer ano. A quitação integral pode 
ser adiada caso não haja superávit de ex-
portações naquele ano. Em outras palavras, 
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POR QUE É TÃO

A SOLUÇÃO?

DIFÍCIL ENCONTRAR

Os países e credores responsáveis se be-
neficiariam enormemente de um modelo 
justo, transparente, previsível e oportuno 
para a resolução de crises, quando elas 
afloram. 

Então, por que ainda não desenvolvemos 
regras que nos ajudem a garantir isso?

Em 2003, uma proposta interna para pro-
cedimentos internacionais para a falência 
de dívida soberana foi veementemente 
rejeitada com os membros do Conselho 
do FMI. Isso, em parte, porque muito do 
poder do FMI está nas mãos dos países 
credores que são os maiores contribuintes 
para os fundos. 

Mas na ONU, as vozes excluídas da toma-
da de decisão do FMI, incluindo os países 
forçados a enfrentar os procedimentos do-
lorosos de reestruturação da dívida, têm 
mais força. 

Estes tipos de medidas são o 
equivalente a libertar o prisioneiro 
do cárcere do endividamento e 
oferecer a ele um emprego, ao 
invés de condená-lo a prisão 
perpétua. 

A realidade atual dos países 
endividados é:

 z Regularmente têm obrigações 
de serviço de dívida bem 
acima de 10% das suas 
receitas de exportação

 z Pagam taxas de juros de 
mercado bem acima de 5% ao 
ano,

 z São obrigados a quitar a dívida 
em dólares americanos

 z Enfrentam recusa de 
reestruturação de seus 
credores individuais, que 
querem acordos (predatórios) 
especiais

O Acordo de Londres oferece 
um modelo bastante útil e que 
serve de aspiração para os países 
endividados – isso ajudaria a 
promover a justiça e o crescimento 
e a aumentar a possibilidade de 
quitação integral para os credores.
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O CONFLITO DE 
INTERESSES ENTRE 
PAÍSES CREDORES E 
DEVEDORES PERMANECE.

Em 2015, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução sobre 
os “Princípios Básicos sobre Processos de Reestruturação de Dívida 
Soberana”6. Eles estabelecem vários princípios facultativos, chamados 
de “soft law” – incluindo soberania, boa-fé, transparência, imparcialidade, 
tratamento equitativo, legitimidade e sustentabilidade – que devem guiar 
os processos de reestruturação de dívida soberana. Estes princípios não 
são legalmente vinculantes, mas fornecem um guia normativo que deve-
dores e credores devem seguir no interesse de uma reestruturação equi-
tativa, justa e efetiva.  Foi um importante passo. 

Mas pouco aconteceu desde então para promover a implementação des-
tes “princípios básicos”, a despeito das preocupações crescentes com 
as crises eminentes de dívida soberana, fragilidade econômica global e 
ameaças à sustentabilidade de longo prazo da dívida, principalmente em 
países em desenvolvimento. 

A razão é clara: o conflito de interesses entre países credores e devedores 
permanece7.  

A maior parte dos países credores é hostil à ideia do pleno estabelecimen-
to de procedimentos de insolvência internacional. Não desejam ceder o 
poder que têm como credores para organismos ou instituições interna-
cionais neutras. São apoiados por lobistas bem financiados por grandes 
bancos e instituições, operando a partir de Wall Street e da Cidade de 
Londres.
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O QUE XS TRABALHADORXS PODEM FAZER PARA 
MELHORAR A GOVERNANÇA DA DÍVIDA?

Sindicatos e trabalhadorxs nas nações devedoras e credoras de-
vem lutar pela implementação da Resolução da ONU de 2015 sobre 
os “Princípios Básicos dos Processos de Reestruturação de Dívida 
Soberana” e construir o argumento para um mecanismo para a reso-
lução da dívida que:

1. Aprove legislação contra os fundos abutres e empréstimos 
predatórios. 

2. Estabeleça uma estrutura onde os Princípios de soberania, legi-
timidade, imparcialidade, transparência, boa fé e sustentabili-
dade guiem o comportamento de credores e devedores (como 
os Princípios de Promoção de Empréstimos Responsáveis da 
UNCTAD)8. 

3. Como no Acordo de Londres descrito no quadro acima, reconheça 
que as nações credoras têm a responsabilidade de comprar as ex-
portações das nações endividadas e ajustar os custos do serviço 
da dívida ao desempenho econômico, de forma que as nações 
devedoras possam se beneficiar do crescimento para ajudá-las a 
quitar a dívida.

4. Evite a socialização dos prejuízos da dívida para xs trabalhadorxs. 

Por outro lado, os países endivi-
dados têm forte interesse em uma 
estrutura legal internacional que 
equilibre os interesses de credo-
res e devedores e preserve seu 
crescimento a longo prazo e suas 
perspectivas de desenvolvimento. 
Apesar de serem mais numerosos 
do que os países credores, tam-
bém são menores e menos pode-
rosos do que os países credores e 
enfrentam dificuldades de organi-
zação coletiva. Em outras palavras, 
enfrentam as mesmas questões 
que xs trabalhadorxs enfrentam 
quando tentam se organizar e de-
safiar o poder da liderança das em-
presas e influenciar governos. 

Isso mostra a importância dxs tra-
balhadorxs nos países credores e 
devedores fortalecerem seus laços 
de solidariedade e lutarem por uma 
governança de dívida equitativa, 
efetiva e oportuna, ao mesmo tem-
po em que se opõem a programas 
de austeridade tóxica. 
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AS AÇÕES DOS SINDICATOS – GRÉCIA

Para Yiorgos Archontopoulos, o trabalho de um funcionário da empresa de fornecimento de água em Tessalônica 
também tem a ver com dar vida à comunidade. Mas na esteira da Crise da Dívida Grega, o Serviço de Água de 
Tessalônica, juntamente com dezenas de outros serviços prestados pelo estado, foram selecionados pela Troika 
para privatização, com a grande multinacional francesa Suez adquirindo uma grande participação. 

Yiorgos recusou-se a aceitar que a irresponsabilidade financeira de certos interesses e credores especuladores 
pusesse seu emprego – e o fornecimento de água à sua comunidade – em risco. Como líder da afiliada da ISP 
EYATH, ele ajudou a organizar uma resistência frontal à venda intempestiva. 

Em primeiro lugar, estabeleceu uma parceria com o grupo de cidadãos “Save Greek Water” (Salve a Água Grega) 
– uma rede existente de ativistas gregxs pronta a se juntar à luta. 

Seu sindicato criou conexões diretas com grupos e sindicatos na Alemanha – um dos principais países credores 
a fazer pressão para que a Grécia privatizasse. Eles ajudaram a levar a questão a nível nacional e desenvolveram 
a solidariedade internacional.  

A seguir, pediu a ajuda da ISP, com dezenas de jornalistas do sindicatos de mundo todo vindo a Tessalônica para 
um workshop especial para ajudar a transmitir a mensagem e fazer pressão contra a Suez e as nações credoras, 
resultando em uma grande cobertura de mídia. Esta rede ajudou a dar apoio e a disseminar a mensagem de uma 
Greve Geral dos Sindicatos Gregos contra a austeridade. 

Sindicatos de toda a Grécia ajudaram a levantar um processo legal contra a privatização da água – e obtiveram 
uma decisão importante da Suprema Corte Grega [considerando a venda inconstitucional] (https://neoskosmos.
com/en/23600/athens-water-utility-to-remain-public/).

Finalmente, o sindicato organizou um referendo em toda a cidade sobre a privatização da água – quando o gover-
no central tentou pará-los ao proibir a votação dentro das instalações governamentais e eles montaram estações 
de votação na frente dos edifícios. Noventa e oito por cento dos votantes rechaçaram a privatização, mandando 
ao governo e aos credores uma mensagem formidável. 

O sindicato de Yiorgos colocou em prática uma série de estratégias – incluindo o uso da mídia, tribunais, ativismo 
comunitário e solidariedade internacional, para ajudar a anular um dos efeitos mais perniciosos da Crise da Dívida. 
Sua vitória mostra que a resistência é possível.  

Para saber mais sobre a história deles, veja o curta-metragem da ISP: “Something In The Water”.

https://neoskosmos.com/en/23600/athens-water-utility-to-remain-public/
https://neoskosmos.com/en/23600/athens-water-utility-to-remain-public/
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