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PRINCIPAIS 
DESCOBERTAS

O clássico aumento das taxas de juros com uma queda simultânea 
dos preços das matérias primas não aconteceu nesta ocasião, de 
forma que o problema que estamos enfrentando é novo, com uma 

recuperação lenta das economias da América Latina.

Existem dois problemas diferentes que se apresentam na crise pós-
COVID. Um deles tem relação com a dívida externa privada e o outro 
com possíveis problemas de dívida soberana. Desta vez, tudo indica 
que os problemas da dívida do setor privado são mais preocupantes 

que as dívidas soberanas.

O endividamento privado no mundo cresceu durante a crise de 
2020 em uma média de 12,5%. Na América Latina o endividamento 

corporativo cresce mais do que na Ásia e no G7, em 13%, com um custo 
muito maior pelas altas taxas de juros e por estar exposta às variações 

no tipo de câmbio e às taxas de juros.

A diminuição das rendas corporativas em 2020, devido ao 
fechamento global pela COVID-19, poderia levar a que as empresas 

experimentassem perdas que desencadeassem inadimplências, 
levando a aumentos do risco de um rebaixamento nas qualificações 
creditícias internacionais. Ao contrário da década de 1980, agora os 



bancos centrais podem desempenhar um papel de mais destaque 
como prestamistas de última instância, proporcionando liquidez para as 

empresas para a reestruturação de suas dívidas.

É apesentada uma solução que faça uso dos mercados financeiros 
nacionais, na qual o Banco Central poderia dar garantias para as 

emissões de bônus que as empresas realizem para consolidar e pagar 
suas dívidas.

Os governos devem ter o espaço para reestruturar seus empréstimos 
antes de que entrem em dificuldades de pagamento e, dessa forma, 

evitar políticas de austeridade.

Propõe-se a criação de um Conselho Internacional de Arbitragem 
para as Dívidas Soberanas (IBASD, por suas siglas em inglês) para 

evitar que sejam produzidas grandes crises econômicas, garantindo a 
participação de todos os credores.

Em termos de resolução de crise, o IBASD age como um mecanismo de 
controle de prejuízos, semelhante ao que a HIPC tentou fazer, podendo 

optar entre algum refinanciamento da dívida e sua reprogramação 
completa, com as prerrogativas de recomendar recortes de uma única 

vez para todos os credores.

A IBASD é um pilar para uma nova arquitetura financeira internacional 
mais democrática e para uma economia mundial estável.
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APRESENTAÇÃO

O endividamento global teve uma tendência anual crescente. Após a pandemia e a crise, os 

indicadores de dívida pioraram por diferentes fatores no meio dos efeitos do colapso econômico 

e com projeções de deterioramento diante dos riscos de possíveis incrementos das taxas de juros.

Do Sul Global vemos com preocupação a situação da dívida do setor público e da dívida externa 

do setor corporativo ou do setor privado, em um contexto de recuperação lenta e desigual. A 

capacidade dos países mais desenvolvidos para combinar sua posse de moedas de reserva 

com medidas fiscais lhes permitiu aplicar políticas anticíclicas, ao contrário das possibilidades 

dos demais países aprofundando seus déficit fiscais e seu endividamento.

Este documento aborda uma revisão da problemática da dívida do setor público e do 

setor corporativo, com um olhar desde as desigualdades sistêmicas em prejuízo dos países 

prestatários do Sul.

Diante da maior crise econômica em mais de 100 anos, são necessários distintos mecanismos 

de solução para um endividamento insustentável que submerge nossos países em uma maior 

pobreza e desigualdade, uma mudança na arquitetura financeira internacional e nos papéis 

das instituições financeiras internacionais.

Nossa proposta aborda por um lado mecanismos de solução da dívida externa de um setor 

corporativo (grande e pequeno) por meio da intervenção do banco central e, por outro lado, 

propõe a implementação de um Tribunal Internacional de Arbitragem da Dívida Soberana na 
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Secretaria Geral das Nações Unidas ou em UNCTAD para a renegociação oportuna, justa, 

Independiente da dívida externa do setor público, com uma participação de todos os credores.

Em um contexto de pandemia e crise, a dívida soberana necessita medidas de controle de 

prejuízos a tempo, sem esperar por uma insolvência, sem aplicar políticas de austeridade, mais 

bem, com uma perspectiva de contribuir para o alcance dos ODS e da agenda climática, 

com investimento em educação, saúde, geração de emprego, e em políticas que garantam o 

exercício dos direitos econômicos, sociais e culturais.
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A economia mundial colapsou devido a um fechamento pelo lado da oferta e uma contração pelo 

lado da demanda, primeiro na Ásia e depois no Ocidente. É a primeira vez na história econômica 

que ocorre este fenômeno, e os efeitos aparecerão quando a recuperação econômica mundial 

cobre impulso. Tanto o setor público como o privado sentirão as consequências a longo prazo. 

O setor privado inclui empresas globais, empresas locais médias e pequenas e lares. O tipo de 

problemas que lhes é proposto é essencialmente diferente dos que são propostos aos governos, 

como resultado do colapso da cadeia de pagamentos.

Por outro lado, os governos perderam receitas tributárias e os gastos tributários aumentaram, 

especialmente os relativos ao setor da saúde e à distribuição de recursos sem trabalho. O 

clássico aumento da taxas de juros com uma queda simultânea nos preços das matérias primas 

não ocorreu nesta ocasião,  de forma que o problema que é enfrentado é novo. Desta vez o 

setor privado da mesma forma que os governos têm problemas importantes. Tudo aponta a 

que os problemas de dívida do setor privado são mais preocupantes que as dívidas soberanas.

Este documento faz uma revisão da dívida do setor privado em seus diferentes componentes, 

o que leva a um mecanismo de mercado para tratar de facilitar sua recuperação econômica. 

Por outro lado, uma revisão da dívida pública reafirmou a necessidade de um enfoque 

institucional com uma conselho de arbitragem internacional. Os governos tiveram problemas 

de receitas tributárias devido ao colapso do PIB e, ao mesmo tempo, a necessidade de um 

gasto público adicional que levou a déficits tributários mais extensos do que o habitual, exceto 

no México, onde o aumento das  receitas tributárias extraordinárias dos  contribuintes habituais 

acompanhou uma política de austeridade. Estes foram os maiores contribuintes que pagaram 

INTRODUÇÃO
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em muitos anos suas obrigações oficiais. Um enfoque normativo parece o mais adequado dada 

a complexidade da dívida oficial e mudança de credores. O documento consta de três seções. 

A primeira seção revisa a configuração da crise global causada pela COVID.  A segunda seção 

analisa os níveis de dívida do setor privado nacional, os possíveis problemas e as soluções  

propostas, e a terceira parte analisa a dívida pública, seus prováveis problemas e sugere 

mecanismos de reestruturação.
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 1.1 A ECONOMIA DA CRISE DA COVID 19 E ALGUNS VELHOS PROBLEMAS

 COM NOVOS ATORES

Nesta seção será revisada a dinâmica econômica da crise da COVID19 de acordo com a 

seguinte hipótese: 

1. A economia mundial colapsou devido a um fechamento pelo lado da oferta e uma contração 

pelo lado da demanda, primeiro na Ásia e depois no Ocidente. É a primeira vez na história 

econômica que este fenômeno ocorre, e seus efeitos aparecerão à medida que a recuperação 

econômica mundial cobre impulso. 

2. A Ásia cai antes e se recupera mais rápido que o resto. Cai no primeiro trimestre de 2020 e 

sobe no segundo trimestre. O Ocidente cai no segundo trimestre e sobe no terceiro trimestre.

3. Os países de rápido crescimento caem pouco e se recuperam rapidamente.

4. Os países que crescem lentamente caem mais e se recuperam lentamente.

5. A velocidade da recuperação tem relação com as políticas tributárias e monetárias e com a taxa 

de investimento. O Chile investiu a maior quantidade de dinheiro tributário e proporcionalmente 

foi o que menos cresceu. O México quase não investiu e recuperou 50% da perda.

6. A pergunta aberta é se o crescimento será √ uma raiz quadrada, uma raiz quadrada invertida 

ou na forma de um “cai e sobe” formando o V tradicional.

A CONFIGURAÇÃO DA 
CRISE ECONÔMICA 
CAUSADA PELA COVID

1.
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 TABELA N° 1

Crescimento nominal do PIB por grupos de países por trimestres 2020-2021

País PIB nominal, em 
moeda nacional 2020 Q1 

2020
Q2 

2020
Q3 

2020
Q4 

2020
Q1 

2021
Q2 

2021

ASEAN+3

Indonésia 15.434.151.800 -3% 4% -7% -4% -2% 1% 13%

Japão 539.071.600 -4% -1% -9% -4% -1% -1% 7%

Coreia, rep. da 1.924.452.900 0% 1% -1% 1% 1% 5%

Tailândia 15.688.063 -7% -1% -15% -8% -5% -2%

G7

Canadá 8.825.064 -5% 0% -13% -4% -1% 6%

França 2.275.668 -6% -4% -14% -3% -2% 4% 17%

Alemanha 3.329.030 -3% 0% -9% -3% -2% -1% 11%

Itália 1.651.595 -8% -5% -17% -4% -5% 1%

Japão 539.071.600 -4% -1% -9% -4% -1% -1% 7%

Reino unido -5% 0% -14% -3% -3% -2% 18%

Estados unidos 20.932.759 -2% 2% -8% -2% -1% 2%

América Latina

Argentina 27.021.238 26% 42% 12% 22% 29% 46%

Brasil 7.447.858 1% 5% -7% 0% 4% 11%

Chile 200.512.436 2% 4% -5% -1% 9% 11% 25%

Colômbia 5% -15%

Costa Rica 35.983.495 -4% 3% -8% -6% -3% -2%

Ecuador -2% -13% -11%

Honduras 585.734 -5% 4% -15% -5% -4%

México 23.122.024 -6% 1% -18% -5% -1% 2%
Fonte: Elaboração própria com dados do FMI
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Na Ásia, os países agiram rapidamente. Aproximadamente cinco dias depois dos primeiros 100 

surtos da COVID-19, foram incrementadas as restrições internas, de acordo com o FMI (2020, p. 

8).  A Malásia, a Nova Zelândia e as Filipinas impuseram fechamentos completos durante mais 

de um mês. A Tailândia e o Vietnam fecharam os serviços não essenciais e permitiram que os 

setores industriais continuassem operando.  A Coreia do Sul somente emitiu recomendações 

sobre fechamentos de empresas e distanciamento social voluntário.

A quarentena e o bloqueio na China afetaram sua economia durante o primeiro trimestre 

de 2020, já que o vírus começou no final de 2019 e foram tomadas medidas de bloqueio 

imediato. O choque chegou no segundo trimestre para o resto do mundo. Esse desajuste 

deu alguma vantagem econômica para a China, onde a propagação do vírus foi controlada 

rapidamente. De acordo com o FMI (2020, p. 3), com o relaxamento das medidas sanitárias, 

durante o segundo trimestre de 2020, a China investiu em infraestrutura e construção de 

mobiliário. De acordo com De León (2020), no dia 28 de maio de 2020, o Ministério das 

Finanças injetou 4,5% do PIB destinado ao seguro de desemprego, infraestrutura e subsídios 

de preços. De fevereiro a agosto de 2020, o Banco Central da China colocou 5 800 milhões 

de yuanes em operações de mercado aberto, o que proporcionou liquidez para o sistema 

bancário. Os fabricantes de suprimentos médicos, as PMEs e as empresas agrícolas 

receberam linhas de crédito. Tudo isso lhes permitiu colocar em andamento sua maquinaria 

produtiva em pouco tempo. A China teve uma recuperação em forma de V olharmos para o 

crescimento trimestral do PIB real.

 

Os países da ASEAN + 3 que recuperaram sua produção total durante a primeira melhora foram 

a China e o Vietnam, que gastaram 13% e  11% de seu PIB em medidas tributárias e monetárias. 

Foram seguidos pelas Filipinas, Corea do Sul e Cingapura com pouco mais da metade de 

sua produção recuperada. Os três países gastaram 4,7%, 16,6% e 23,9%, respectivamente, em 

medidas tributárias e monetárias. Finalmente, o Japão, a Tailândia e a Indonésia recuperaram 

menos de um terço na primeira subida. Gastaram 59%, 15,4% e 7,6% de seu PIB em medidas 

tributárias e monetárias.
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Com o deslizamento, a China viu um incremento em suas exportações, principalmente de 

produtos eletrônicos e equipamentos médicos e de proteção, ambos setores importantes 

durante a paralisação das atividades presenciais em outros países. Além disso, nos países da 

ASEAN estão se trabalhando em telefones celulares, semicondutores e placas de circuitos como 

cadeias de valor para a China, o que representa a metade das exportações para a China. 

O principal impulsor dessa cadeia reestabeleceu a produção na frente dos  demais países, o 

que obrigou o restante das economias a continuar com o desenvolvimento de produtos. Os 

envios de mercadorias da ASEAN para a China cresceram 4,6% interanual no total nos meses de 

bloqueio e entre julho e setembro de 2020, 10,5% em comparação com 2019, foram 5 600 milhões 

de dólares a mais. 

Nos países do G7, o gasto foi substancial em comparação com o resto. A Itália, a Alemanha 

e o Japão gastaram mais da metade de seu PIB em medidas tributárias e monetárias para 

amortecer e reativar as atividades econômicas. Enquanto a França, o Reino Unido, o Canadá 

e os EUA  gastaram entre 40% e 25%. Os europeus conseguiram reativar rapidamente suas 

atividades econômicas.

Os países mais afetados do G7 foram a Itália, a França e a Inglaterra. A Itália cresceu com 

uma taxa anual de 1,5% de 1990 até meados de 2008, quase duas décadas. Depois da crise 

financeira, começou a diminuir com uma média de 0,5 por cento a cada trimestre. O impacto 

da corrida acelerada em 2020 no segundo trimestre resultou na perda da sexta parte de sua 

produção, mas devido ao importante pacote econômico de 7,7% do PIB, conseguiu voltar aos 

níveis que tinha entre janeiro e março de 2020, o único caso do G7 que teve uma recuperação 

em forma de V ao observar o PIB real trimestral. Todos os demais se veem invertidos √. (Ver 

gráfico n° x e y)

Na França e na Inglaterra, o crescimento de 1990 a 2008 foi de 2,5% anual. Durante a crise 

financeira, a queda do PIB foi breve. Em 2009, começaram sua reativação e retomaram seu nível 

de crescimento limitado. Em 2020, devido a fechamentos e medidas de distanciamento social, 

no segundo trimestre perderam a sexta parte de sua produção. 
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Nos Estados Unidos, sob a administração Trump, se decidiu manter medidas de distanciamento 

social, mas não fechamentos como na Europa. A implementação de medidas mais severas foi 

uma decisão de cada estado. Os Estados Unidos, em média, mantêm uma taxa de crescimento 

de 2,5% anual. Os pacotes de crescimento e estímulo anteriores evitaram um fechamento total 

e uma queda mais precipitada, como nas economias europeias, e casos recorde de contágio 

e mortes pelo vírus. A produção dos Estados Unidos perdeu ao redor da décima parte de sua 

produção, com um aumento do desemprego de 4,4% em março e 14,7% em maio de 2020. No 

último trimestre, seu PIB real se manteve abaixo dos  níveis do ano anterior.

As medidas tributárias nos países do G7 impulsaram sua recuperação. Gastaram mais, cerca 

de 50% de seu PIB em média em comparação com o resto. Estes grandes pacotes provocaram 

a "primeiro melhora", ou seja, a Itália recuperou os níveis do primeiro trimestre durante o terceiro 

trimestre de 2020, a França, o Reino Unido e o Canadá recuperaram mais da metade, e o Japão 

e os Estados Unidos menos da metade, medidos em termos reais.

A desaceleração da demanda dos Estados Unidos e o desemprego afetaram seus principais 

parceiros comerciais, especialmente da América Central e do México, pelas remessas.  Em 

El Salvador e Honduras, as remessas representam em torno da quinta parte de seu PIB, a 

décima parte para a Guatemala e para a Nicarágua e menos de 5% para Belize, Costa Rica, 

Panamá e México. As remessas de dinheiro dos  migrantes, para manter suas famílias em casa, 

se desgastaram —a queda do emprego nos Estados Unidos— provocou uma diminuição das 

remessas a América Central e do sudeste do México. Em abril de 2020, durante as medidas 

sanitárias aplicadas nos EUA, as remessas caíram 40% em El Salvador, 20% na Guatemala, com 

a mesma tendência no resto dos  países da América Central, enquanto no México a diminuição 

foi de somente 2%. De acordo com Juan José Ling (2020), as remessas para o México na região 

Noroeste (Sonora, Chihuahua e Baja California) foram mantidas devido a que seu processo 

migratório começou muito antes na região Sudeste do México e da América  Central. Os 

exilados do norte têm mais tempo nos EUA, cidadania ou residência permanente e melhores 

trabalhos formais.
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Em comparação, de acordo com MPI os latinos da América Central e do sudeste do México 

trabalham no setor de serviços, em hospedagem e alimentação, serviços para o lar e construção. 

As medidas de distanciamento social frearam seus postos de trabalho. A desaceleração da 

demanda externa (especialmente dos EUA), as remessas e medidas de distanciamento social 

nacional fizeram da América Central a região mais afetada. A América do Norte perdeu 7,2 anos 

de produção, a América do Sul 8,3 e a América Central 8,9.

As economias da América Central têm uma estreita relação comercial com os EUA. Exceto o 

Panamá e Belize, já que quase a metade de suas exportações vão para os EUA. Seus envios 

consistem principalmente em têxteis de empresas “maquiladoras” e produtos animais e 

vegetais. Os migrantes regressaram a seus postos de trabalho durante o terceiro trimestre de 

2020 e as transferências cresceram 15% em relação a 2019. Além deste impulso, o vasto pacote 

econômico dos Estados Unidos aumentou suas importações e, como resultado, aumentaram 

as exportações de empresas “maquiladoras” da América Central, principalmente têxteis. O 

impacto da recuperação dos parceiros comerciais nas economias nacionais não somente se 

aplica a América Central. O relaxamento precoce das medidas sanitárias dos Estados Unidos 

e seu importante estímulo tributário aumentaram a demanda de produtos nos países latino-

americanos com fortes associações comerciais.  Como é o caso dos países da América Central, 

do Equador e do México. Os dois últimos países principalmente enviam para o mercado dos 

Estados Unidos combustíveis, fabricação de automóveis e produtos eletrônicos. Devido à 

recuperação dos EUA no terceiro trimestre,  o Equador e o México tiveram um impulso significativo 

de seu PIB, tendo recuperado, respectivamente,  21% e 53% da produção perdida.

Em comparação estão o Chile e  a  Argentina. O maior parceiro comercial do Chile é a China, 

que representa 31,8% de suas exportações, e a região da Ásia - Pacífico. As exportações de 

cobre, ferro e carbonato de lítio a esses países mantiveram estável sua demanda externa ao 

longo de 2020. Os preços se mantiveram estáveis devido às baixas taxas de juros e à demanda 

da China. Os principais parceiros comerciais da Argentina são o Mercosul,  os Estados Unidos 

e a China, mas as exportações diminuíram. Seus envios imediatos são resíduos de extração de 

soja, ração e cereais, os mais afetados.
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O impulso dos pacotes econômicos no Chile, na Argentina e na República Dominicana, 22,2%, 

11,3% e 15,6% do PIB, respectivamente, reativou fortemente a demanda interna no final de 2020. 

Existem casos como o do Brasil e do Peru onde o gasto tributário correspondeu a um rápido 

aumento da atividade econômica. O Brasil gastou 17% de seu PIB em medidas tributárias e 

injeções de efetivo e recuperou 74% da produção perdida, enquanto o Peru gastou 15,8% e 

melhorou 54%. 

Em vários países da América Latina, não existe uma recuperação na forma de V, mas sim uma 

recuperação de raiz quadrada invertida. O primeiro impulso para a recuperação é a demanda 

externa, principalmente dos EUA e da China, e o segundo impulso é muito mais frágil, proveniente 

do consumo interno recuperado. A recuperação econômica depende de uma boa gestão da 

demanda externa e interna. Para os países com um alto crescimento anterior, é mais fácil.
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Uma revisão dos três grupos de países em estudo indica que todos mostraram um forte salto 

na taxa de endividamento do setor privado sobre o PIB medido desde a taxa média de 2019 

até o terceiro trimestre de 2020, último dado uniforme disponível nos seis países asiáticos, o 

salto médio foi de 11,9% mais a dívida sobre o PIB, tendo como referência a China com 10,1% 

e somente a República da Coreia teve um menor crescimento da dívida corporativa que seu 

vizinho gigante. 

O nível médio de dívida empresarial é de 219,5% do PIB, tendo a Cingapura o nível mais alto de 

349,5% do PIB e a Indonésia o menor. A hipótese aqui é que a complexidade das economias 

explica os níveis. Quanto mais complexo, maior é a relação. A complexidade se define aqui 

como o número de vínculos dinâmicos entre setores e ramos dentro da economia. Os vínculos 

internacionais são uma medida do crédito internacional. Quanto maior for a complexidade e o 

número de vínculos internos, maior será o número de créditos interempresariais. 

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN 
LOS PRÉSTAMOS DEL SECTOR 
PRIVADO NACIONAL:
UN ENFOQUE DE MERCADO

2.
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 TABELA N° 2

Crédito total para o setor não financeiro (dívida básica), % de PIB

País 2018 2019 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Asia

China 254,4 262,9 285,9 278,3 286,1 289,7 289,5
Índia 156,1 159,2 173,1 161,0 172,6 177,8 180,8
Indonésia 70,1 69,8 76,1 73,1 73,7 78,0 79,6
Coreia 224,1 236,4 253,1 243,7 251,9 257,2 259,6
Cingapura 271,9 300,6 327,5 306,4 324,0 332,9 346,5
Tailândia 150,5 149,9 165,4 153,0 163,1 169,4 176,1

G7

Canadá 299,9 304,7 343,3 313,0 346,7 353,8 359,7
França 315,6 324,1 359,8 331,8 362,4 370,4 374,4
Alemanha 186,1 186,9 202,0 190,0 202,0 207,2 208,8
Itália 251,8 258,0 282,4 260,0 280,6 291,5 297,4
Japão 370,8 378,3 404,7 380,7 405,0 414,3 418,9
Reino Unido 268,6 266,3 293,9 271,4 298,7 301,1 304,4
Estados Unidos 248,6 253,3 284,2 264,0 285,7 290,9 296,1

América Latina

Argentina 115,4 117,7 125,3 115,6 123,3 128,6 133,8
Brasil 162,7 168,0 177,2 166,5 174,4 179,0 189,0
Chile 172,9 190,8 206,1 198,6 212,2 211,1 202,3
Colômbia 112,2 113,0 128,2 120,5 127,3 132,1 132,7
México 77,1 77,3 87,1 84,0 88,5 89,1 86,8

Fonte: elaboração própria com dados de BIS
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Os países do G7 também observaram um salto de 13,1% entre 2019 e o terceiro trimestre de 

2020, O nível de dívida se encontra no intervalo do 317% do PIB, o que expressa a complexidade 

econômica das economias mais desenvolvidas, O problema apresentado pelos países do G7 

que não estão presentes na Ásia é a dimensão da recessão econômica de 2020, Enquanto os 

países asiáticos analisados perderam 3,4% do PIB, os países do G7 perderam  6,5%, o dobro da 

proporção, e enquanto as economias orientais se uniram à locomotora chinesa, os europeus se 

uniram à Alemanha, A locomotora Estados Unidos não parece impulsar muitos países, além do 

México e da América Central, com pouca força.
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TABELA N° 3

Taxa de crescimento do PIB real, variação percentual em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior

País
FMI estimados OCDE FMI estimados

2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2020 Q4 2020

Asia

China 2,3 -6,8 3,2 4,9 6,5 18,3 7,9

Índia -7,3 2,9 -23,3 -7,5 0,0 1,6 20,9

Indonésia -2,1 2,6 -5,2 -3,4 -2,2 -1,0 7,2

Coreia -0,9 1,5 -2,7 -1,0 -1,1 1,9 6,0

Cingapura -5,4 - - - - - -

Tailândia -6,1 - - - - - -

G7

Canadá -5,3 -0,4 -12,6 -5,1 -3,1 0,3 12,7

França -8,0 -5,4 -18,6 -3,6 -4,3 1,5 18,7

Alemanha -4,8 -1,9 -11,3 -3,7 -2,9 -3,1 9,4

Itália -8,9 -5,8 -18,2 -5,2 -6,5 -0,7 17,3

Japão -4,7 -2,2 -10,1 -5,4 -0,8 -1,3 7,7

Reino Unido -9,8 -2,2 -21,4 -8,5 -7,3 -6,1 22,2

Estados Unidos -3,5 0,6 -9,1 -2,9 -2,3 0,5 12,2

América Latina

Argentina -9,9 -4,8 -20,0 -10,2 -4,6 2,2 -

Brasil -4,1 -1,5 -10,8 -3,9 -1,2 2,3 12,4

Chile -5,8 -0,1 -13,7 -9,8 -0,1 1,3 17,2

Colômbia -6,8 0,1 -15,7 -8,2 -3,4 2,1 17,0

México -8,3 -2,0 -18,8 -8,7 -4,6 -2,7 19,5

Peru -11,1 - - - - - -
Fonte: Elaboração própria com dados da OCDE & FMI Outlook Abril 2021 (Atualização feita em julho de 2021 )
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A América Latina, observou através da lente das seis maiores economias, teve a queda mais 

significativa dos três grupos em média; 7,7% do PIB, A diferença é que tem as economias menos 

complexas, de forma que o nível médio de dívida corporativa é somente de 146% do PIB, Um 

fator interessante na América Latina é que as corporações  se endividem em grande medida no 

exterior, inclusive mais que os governos, Não é o caso nem da Ásia nem dos  países do G7 que 

utilizam os sistemas financeiros nacionais, O que é diferente em relação às taxas de juros e ao 

custo de capital, muito maior na América Latina que em outros lugares, Uma possível explicação 

é o altíssimo índice de Herfindhal que existe nos sistemas bancários latino-americanos, (Ver 

Acosta, 2021), O grande tamanho da queda e o pequeno tamanho dos destacados o fazem 

menos arriscado que nos países do G7, os mais expostos a crises financeiras severas são, 

particularmente, o Japão, a França, o Canadá e o Reino Unido.

 2.1 EMPRÉSTIMO PRIVADO POR TIPO DE DEVEDOR

O endividamento privado cresceu no mundo no ano de crise de 2020 com uma média de 12,5% 

— mais endividamento de lares que o distribuído por corporações, nos países do G7, os lares 

adquiriram dinheiro com uma taxa de crescimento anual de 20% em 2020,  18% na Ásia e 15% na 

América Latina, O crédito empresarial cresceu 9% nos países do G7, seguido pela Ásia também 

com 9%, O padrão latino-americano é o oposto, onde o endividamento empresarial cresce mais 

que nos lares crescendo 13%.

TABELA N° 4 A

Crescimento creditício 2019/3q 2020 Ásia G7 América Latina

Corporativo + Lares 12% 13,1% 12%

Crédito Corporativo Total 9% 9% 13%

Lares com crédito total 18% 20% 15%
Fonte, BIS
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TABELA N° 4 B

O tamanho desse endividamento é que nos países do G7, a dívida privada total tem uma taxa 

do PIB de 317%, distribuída entre 175% de lares e 141% de empresas, Na Ásia, a dívida dos lares é 

muito maior que a dívida das empresas, 150% diante de 69%,  A América Latina tem uma dívida 

familiar moderada de 78% do PIB e uma dívida corporativa similar de 67%. 

A América Latina aumentou a relação dívida / PIB devido à queda do PIB pela Covid em 

2020, A dinâmica regional do endividamento tem sido historicamente heterogênea dada a 

superficialidade do sistema financeiro em cada país, É o resultado das características de sua 

estrutura de propriedade produtiva e familiar nas empresas, As empresas nacionais costumam 

solicitar empréstimos no âmbito nacional, enquanto as empresas internacionais também podem 

complementar sua dívida com crédito internacional mais econômico.

 

Dívida privada acumulada desde antes da pandemia, e muitas empresas podem manter 

esses níveis de endividamento, No entanto, em alguns casos, como no Chile ou no Brasil, a 

relação dívida privada / PIB disparou durante um longo período, o que demonstra que a dívida 

cresceu mais que o PIB e que o crédito não gerou o dinamismo necessário na economia, O 

rápido crescimento da dívida costuma estar respaldado por altas expectativas de crescimento 

econômico, em alguns casos impulsado pela expansão da demanda chinesa, Esses setores, 

bem como a mineração do ferro e do cobre ou a produção de soja e produtos básicos em 

geral, estão expostos a mudanças nos preços Internacionais, agora apoiados por baixas taxas 

Crédito/PIB 2020 Asia G7 América Latina

Corporativo + Lares 219,45 317,07 146,64

Crédito Corporativo Total 69,03 141,96 67,92

Lares com crédito total 150,42 175,11 78,72
Fonte, BIS
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de juros, Com taxas de juros historicamente baixas, os preços são muito altos, no entanto, isso 

oferece uma imagem distorcida da realidade porque, no caso da normalização das taxas de 

juros, os preços dos produtos básicos cairão e irá ocorrer uma perda de rentabilidade corporativa 

e problemas na balança de pagamentos.

 

A dívida privada adquirida por empresas residentes em um país considera credores tanto 

nacionais como internacionais, Podem ser empréstimos internos ou externos, a curto e a longo 

prazo de empresas para sua matriz, A dívida externa privada é principalmente a longo prazo 

e interempresarial, o que abriu a possibilidade de que as empresas assumissem o custo das 

perdas pelo menos por um tempo, A menos que a empresa matriz obtenha capital, nenhuma 

empresa internacional pode suportar grandes volumes de empréstimos em atraso de suas filiais 

e clientes internacionais durante um período prolongado. 

No México, ainda que o crescimento da razão dívida privada / PIB seja um pouco limitado, 

isto se deve ao baixo nível de crédito e investimento observado durante a última década, 

acompanhado de um baixo crescimento econômico, No entanto, existe a possibilidade de 

que a dívida intercompanhia seja maior em países com sub-registro no México, no Equador 

e no Peru, Existe uma presença significativa de empresas transnacionais nesses países, cujas 

transações interempresariais deveriam aparecer em algum lugar, A média dos demais países foi 

uma aproximação do que poderia ser a dívida interempresarial nesses países.

 

A maioria dos  países latino-americanos se encontra abaixo da média de endividamento das 

economias emergentes no âmbito internacional, exceto o Chile, No entanto, tendem a aumentar 

suas taxas de endividamento, ao contrário das economias avançadas onde foram observados 

um alto nível de endividamento e uma taxa de dívida relativamente estável durante as duas 

últimas décadas e durante a pandemia.

Os níveis da dívida privada na América Latina são sustentáveis a curto prazo, sempre que a 

Reserva Federal (Fed) mantiver as taxas de juros próximas de zero e os preços dos  produtos 
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básicos forem mantidos altos, Se os países exportadores primários continuarem com um 

endividamento acelerado, a modificação da taxa de juros internacional irá aproximá-los de 

uma situação delicada, O risco a partir de meados de 2023 é que seja produzido um cenário 

similar ao dos anos 80: uma alta nas taxas de juros internacionais simultaneamente com uma 

queda dos preços dos produtos básicos, Fed espera elevar os custos de endividamento no ano 

2023 desde seus níveis mínimos e desacelerar o programa de compra de ativos por um valor de 

1,4 bilhões de dólares por ano, o que poderia afetar negativamente as taxas de juros de outras 

dívidas a mais longo prazo, Mais relevante, houve um lento aumento nas taxas de juros a longo 

prazo desde o final de 2020, (Ver gráfico No. 1).

Fonte: Fred, St Louis Fed, Visto em 17 de setembro de 2021

Gráfico N° 1
Rendimentos a longo prazo dos bônus do Governo: 10 anos: 

principal (incluindo pontos de referência)
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Ao contrário da década de 1980, quando o governo assumiu grande parte das dívidas privadas, 

na década de 2020, com um entorno tributário ajustado e um gasto de recuperação, os 

bancos centrais podem desempenhar um papel mais destacado como prestamistas de última 

instância, proporcionando liquidez para as empresas de bancos comerciais para reestruturar 

suas dívidas, A COVID provocou uma queda na produção que expôs para o mundo uma crise 

financeira derivada da falta de receitas das empresas ao acumular dívida privada e lucro 

cessante, Existe fragilidade ou instabilidade financeira na região derivada de problemas do 

setor privado, A evidência mostra que a dívida externa privada é mais substancial que a dívida 

externa soberana na América Latina na terceira década do século XXI.

 

Durante o ano 2020, os governos do G7 tomaram medidas excepcionais para reforçar a 

liquidez corporativa em resposta à crise da Covid-19, o que resultou em um aumento na 

alavancagem e uma expansão significativa dos  balanços, em geral, o enfoque das agências 

internacionais esteve na dívida soberana, cujo índice aumentou rapidamente durante o último 

ano, principalmente devido à queda da produção e levemente devido aos déficits tributários, 

No entanto, a dívida privada na América Latina se emitiu principalmente no exterior, em dólares 

e supera a dívida pública, emitida principalmente em moeda local.

Na região, a razão de dívida privada - pública mais alta se encontra no Chile (tabela 5) 

acompanhada pelo México, Colômbia e Brasil, Todos reduziram sua exposição ao setor privado 

desde 1998, mas permanecem no variação de 100% em média, Formulam dois problemas: alto 

risco de taxa de juros e alto risco de tipo de câmbio, As variações  no tipo de câmbio ou nas taxas 

de juros causam impacto imediato no custo da dívida porque os custos operativos aumentam e 

a rentabilidade inicialmente cai. 
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TABELA N° 5

O problema que é apresentado é que a diminuição das receitas corporativas em 2020, devido 

ao fechamento global pela COVID-19, poderia levar a que as empresas experimentem perdas 

que desencadeiem não cumprimentos, Essa situação conduz a aumentos do risco sistêmico 

e do prêmio de risco e a um rebaixamento das qualificações creditícias internacionais, 

A solução do Banco Central Europeu é continuar comprando dívida privada, injetando 

liquidez, Fed adota o mesmo enfoque, Esse enfoque não está presente nos bancos centrais 

da América Latina.

 

Os altos níveis de dívida externa privada poderiam conduzir a um custoso processo de 

renegociação para reduzi-la ou reestruturá-la, A pergunta é se isso será feito por agentes 

privados ou pelo Estado como garantidor das atividades econômicas do país, no hipotético 

caso de que isso acontecesse, a dívida do setor privado poderia se transformar em uma 

carga para o setor público.

Em 2021, o problema não é a falta de divisas como no ano 1982,  mas sim possíveis quebras 

corporativas, Os problemas para os governos latino-americanos surgem do limitado espaço 

Relação dívida pública / privada

1998-Q1 Média 2020-Q4

Argentina 114,2% 39,1% 22,9%

Brasil 118,2% 88,5% 92,7%

Chile 884,0% 684,7% 429,6%

Colômbia 341,1% 135,6% 101,1%

México 162,1% 120,1% 106,7%
Fonte: tabela 6
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tributário que os países da região têm e as obrigações  de serviço da dívida que eles já têm, 

Além disso, existe a necessidade de alocar recursos para reativar a economia e satisfazer as 

necessidades prioritárias de suas populações.

Esses altos níveis de endividamento externo privado representam um desafio para a política 

de crescimento e para o tipo de câmbio, Ainda que a dívida adquirida em moeda estrangeira 

requeira que o tipo de câmbio se mantenha estável, não aumente o custo, o setor exportador 

não primário requer um tipo de câmbio depreciado, De acordo com os mandatos de cada 

banco central, poderiam realizar diferentes intervenções  no mercado cambiário, No entanto, 

as flutuações do tipo de câmbio observadas em 2020 derivaram da política de injeção de 

liquidez de Fed em março, que por um lado depreciou o dólar e por outro lado valorizou as 

moedas latino-americanas depois de março.

O entorno econômico posterior a COVID 19 parece complicado, Mostra uma lenta 

recuperação e baixas taxas de crescimento, Governos e empresas enfrentam a necessidade 

de contrair mais dívidas para solucionar a complicada situação de liquidez, Será necessária 

a cooperação em uma política de recuperação econômica entre os ministérios de finanças 

e os bancos centrais com políticas monetárias e tributárias expansivas para restabelecer os 

níveis de emprego e de produção, Somente assim serão dadas as condições para gerar as 

receitas tributárias necessárias, atender a dívida pública e os juros privados e pagar os juros 

de seus créditos internos e externos, O que continua sendo um problema mundial da dívida 

privada terá que encontrar mecanismos inovadores para torná-los manejáveis, Terá o efeito 

de novas mudanças na arquitetura financeira internacional.



30 O que  fazer diante de uma crise de dívida externa? Um 
olhar do Sul Global para um problema público e privado

TABELA N° 6

Crédito para o setor não financeiro como % do PIB

1998-Q1 Média 2020-Q4

Argentina 17,7 13,4 12,4

Brasil 16,5 13,3 20,7

Chile 32,8 48,6 74,4

Colômbia 20,8 18,5 16,1

México 13,4 17,8 24,0

Bancos % PIB

1998-Q1 Média 2020-Q4

Argentina 20,0 14,8 12,5

Brasil 32,2 48,3 70,2

Chile 55,6 71,8 89,7

Colombia 33,1 34,8 50,6

México 20,8 15,2 20,8

Governo geral % PIB

1998-Q1 Média 2020-Q4

Argentina 33,0 71,9 108,9

Brasil 41,2 69,6 98,1

Chile 10,0 17,6 38,2

Colômbia 15,8 39,3 66,0

México 21,1 27,4 42,0

Dívida externa total do setor privado % PIB

1998-Q1 Média 2020-Q4

Argentina 37,7 28,1 24,9

Brasil 48,7 61,6 90,9

Chile 88,4 120,5 164,1

Colômbia 53,9 53,3 66,7

México 34,2 32,9 44,8
Fonte: elaboração própria com dados do BIS
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As tabelas anteriores mostram que a dívida externa privada é tão grande como a pública em três 

dos cinco países, como são os casos do Brasil, Colômbia e México, Para o Chile, excepcionalmente, 

a dívida externa privada é quatro vezes maior que a dívida externa pública, e para Argentina, a 

dívida pública é quatro vezes maior que a dívida privada, A regra parece ser que a dívida externa 

dos setores público e privado são do mesmo tamanho exceto em alguns casos e que não existe 

uma tendência geral entre a dívida externa dos bancos internos e a dívida externa do setor não 

financeiro, O intervalo da dívida externa do setor privado se encontra entre uma média de 28% 

do PIB e 128% do PIB para o período de vinte e dois anos entre 1998 e 2020, Depois da crise de 

2020, aumentou em uma média de 20% do PIB, com uma variação entre 24% e 164% do PIB.

 2.2 UM MECANISMO DE MERCADO PARA AFRONTAR A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO  

 SETOR PRIVADO 

Um instrumento para enfrentar graves problemas de dívida sem injetar dinheiro no sistema são 

as obrigações  tipo bônus bullet de cupom zero, Transformar a dívida de cada empresa privada 

em um ou vários bônus bullet de cupom zero com um período de um a cinco anos seria um 

mecanismo de mercado, consolidaria todas as dívidas menores em um instrumento colossal e 

daria tempo para a empresa se recuperar até que pague a dívida, A forma em que funcionaria 

é que todas as empresas do setor privado que têm dívidas com empresas menores ou bancos, 

somassem a quantidade a um valor grande para saber o tamanho da obrigação que seria 

emitida, O banco de investimento, ou o banco nacional de desenvolvimento, se for o caso como 

no Brasil, então emitiria debêntures por esse valor a ser pago em um tempo determinado, de 

acordo com as estimativas de recuperação econômica da empresa, e poderia oscilar entre 

um e cinco anos para sua emissão no mercado local de debêntures em moeda local, O Banco 

Central faria a supervisão da operação e a garantiria contra garantias físicas, O dinheiro 

recebido da venda das obrigações  pagaria todas as dívidas da lista e guardaria algo de 

dinheiro para capital de trabalho, É necessário um fundo de debêntures para colocar dinheiro 

nele e em consequência até que a dívida se pague por completo, O pagamento seria na data 

combinada no instrumento, incluindo os juros, A explicação do instrumento é que dá tempo à 

empresa com problemas e não requer uma intervenção massiva do Banco Central que poderia 
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ter efeitos inflacionários monetários como o observado nos EUA no ano 2021, Se a empresa 

recuperar o dinheiro necessário para pagar suas dívidas antes de tempo, pode reembolsá-las 

e retornar ao mercado de crédito nacional em pequena escala, Se não puder, cumpre com o 

contrato de debêntures e volta ao mercado creditício nacional.

No caso do crédito privado internacional, o mecanismo é apenas similar, em que os debêntures 

domésticos servem para comprar moeda estrangeira para pagar ao prestatário externo, e o 

devedor retém a partir desse momento a dívida debêntures em moeda local eliminando, dessa 

forma, o risco cambiário,  Por sua vez, elimina a pressão do mercado de divisas sobre o tipo de 

câmbio, o que gera uma maior estabilidade da moeda.

 2.3 LIÇÕES APRENDIDAS DOS  PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO / RENEGOCIAÇÃO 

NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E PAÍSES DE OUTRAS REGIÕES

O sistema internacional poderia absorber perdas quando for necessário para evitar a depressão 

das então avançadas economias destruídas pela Grande Guerra, A introdução do conceito de 

não cobrança de dívidas foi uma inovação que conduziu ao pagamento da dívida por parte de 

todos os envolvidos, Sem dúvida, foi impulsado pela necessidade de recuperação econômica 

da depressão e a recuperação do comércio internacional, Esta iniciativa não foi retomada 

diante da depressão das economias médias e pequenas.

 

É possível que o uso de mecanismos de solução de controvérsias, com instrumentos de ajuda 

financeira ao alcance, possa estabilizar o sistema internacional em tempos de grandes 

desequilíbrios cíclicos, Da perspectiva da economia política internacional, diversos enfoques 

analíticos servem para compreender a institucionalidade internacional e sua (disfuncionalidade) 

funcionalidade para o sistema financeiro, Enquanto se está construindo uma nova arquitetura, 

manter a antiga disfuncional pode ser mais prejudicial que não ter nenhuma de forma provisória. 

Conclusão: existem elementos para considerar mudanças substanciais na nova arquitetura, 

apesar da luta frontal das IFI para manter seu poder, A vanguarda pertence aos bancos de 
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investimento (CAC) e ao Banco de Pagamentos Internacionais com suas inovações  instrumentais 

e regulatórias (Basilea I, II e III) que reconfiguram as soluções de dívida não paga do governo 

para o mercado.

Os não cumprimentos governamentais tinham diferentes formas de resolução de acordo com o 

tamanho do mercado interno, Houve soluções  propostas pelos devedores, no caso dos  estados 

do sul dos Estados Unidos, os governos aliados da Primeira Guerra Mundial ou da Alemanha 

tanto no período de entre guerras como na segunda pós-guerra, No entanto, estes não são 

aplicáveis quando os devedores são menores, menos relevantes em termos de tamanho de 

mercado, na maioria dos outros casos, as soluções vêm dos  credores, Existe uma longa lista 

de enfoques falidos do Clube de Paris desde 1988 para fazer frente à dívida governo-governo 

durante a crise da dívida dos oitenta, e existe o mecanismo de resolução dos oitenta para a 

dívida bancária soberana que teve o clamado "efeito escada" onde as nações  devedoras 

caíram sob os custos de refinanciamento, O "efeito escada" resulta em emprestar dinheiro para 

o país devedor para cumprir com o pagamento de um ano específico, Aumenta o nível da 

dívida passo a passo cada vez que existe uma nova rodada de refinanciamento, Na década 

dos oitenta foram realizadas cinco ou seis rodadas de refinanciamento na América Latina com 

os efeitos do aumento dos níveis de endividamento, enquanto foram transferidos recursos 

das economias periféricas deprimidas para as centrais, [Ugarteche, 2018] Isso terminou com a 

iniciativa de Bresser Pereira de 1987 de transformar a dívida em bônus, depois assumida pelo 

secretário de Fazenda Brady e agora conhecido como O Plano Brady.

 2.4 LIMITAÇÕES DA GOVERNANÇA FINANCEIRA INTERNACIONAL ATUAL, O PAPEL DO 

FMI, O PAPEL DO CLUBE DE PARIS, MERCADOS FINANCEIROS, ESPECULAÇÃO E O PODER 

DE TOMADA DE DECISÕES DE OUTRAS JURISDIÇÕES 

A estrutura de poder da arquitetura financeira internacional mudou, do que era um sistema 

fechado autorregulado, com o FMI no topo e os bancos comerciais na base da hierarquia, se 

transformou em uma nova estrutura com comunicações e informação massiva entrando no 
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cenário, bem como investidores institucionais superdimensionados e um papel protagonista 

da academia com novas teorias, formadores de opinião e recursos humanos altamente 

capacitados.
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Ficam pendentes questões relacionadas com o papel do FMI, Sua função como braço da 

política exterior dos Estados Unidos não ajuda o seu papel como estabilizador da economia 

internacional, dado que os Estados Unidos estão mais interessados em si mesmos diante 

da estabilidade global, O papel do FMI, não como prestamista de última instância, mas sim 

como cobrador de dívidas, não foi muito promissor nos anos oitenta, A posição das políticas 

econômicas somente para pagar a dívida e não esperar até que fosse reestabelecida a 

dinâmica econômica foi muito inútil para o que deveria fazer, A condicionalidade cruzada 

era a característica da hierarquia anterior com a condição de negociar a dívida do Clube de 

Londres dos bancos privados depois de ter saldado a dívida de Governo a Governo com o 

Clube de Paris, Por sua vez, isso somente foi possível com reformas estruturais introduzidas com 

empréstimos e condições do Banco Mundial, Por último, isso somente era possível se  contasse 

com um acordo de reserva de estabilização do FMI. 

QUADRO N° 2

Hierarquia da antiga estrutura financeira internacional
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Tendo assumido o papel de doutor do dinheiro que inicialmente não tinha, ficou preso pelos 

juros de seus membros principais e não pela maioria de seus membros, O Tesouro delineou 

o FMI em 1944 quando os governos eram relevantes e os assuntos internacionais supremos, 

A transformação da economia mundial na década de 1980 em uma economia de mercado 

com uma redução do papel do Estado e um aumento dos  assuntos globais em lugar dos  

internacionais mudou o lugar sistêmico da instituição, presa de suas políticas, O novo desenho 

transitório da arquitetura mudou as responsabilidades dos devedores soberanos que tratam 

diretamente com os possuidores de bônus e demandam os governos nos tribunais de distrito 

do sul de Nova York, As agências de qualificação creditícia se transformaram na agência dos 

possuidores de bônus e não diretamente no FMI, O lugar dos paraísos fiscais como centros 

onde as operações passam para não pagar impostos vai diretamente contra da finalidade do 

Fundo com sua divisão tributária, A pirâmide anterior, na qual primeiro houve um acordo com 

o FMI, depois com o Banco Mundial, depois com o Clube de Paris e finalmente com o Clube 

de Londres, se desvaneceu quando a dívida soberana dos bancos comerciais praticamente 

desapareceu, Os devedores soberanos no século XXI se relacionam diretamente com os 

possuidores de bônus ou por meio de bancos de investimento e outros bancos na sombra, Isso, 

por sua vez, investem seguindo as recomendações das agências de qualificação creditícia, Se 

algo sair mal, os tribunais de distrito do sul de Nova York se responsabilizam e os possuidores de 

bônus descarregam seus investimentos em investidores mais proeminentes ou fundos abutre.
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QUADRO N° 3

Instituições  na nova estrutura financeira internacional aberta e 
interrelacionada 

Devedores  
soberanos

Possuidores 
de bônus

Tribunais do 
Distrito Sul de 

Nova York 
Internacionalizaç

ão da lei de 
Nova York

Investimento  
e outros 

bancos na  
sombra

Fundos  
abutre



38 ¿Qué hacer ante una posible crisis de deuda externa? Una 
mirada desde el Sur Global para un problema público y privado

 3.1 O PROBLEMA DA DÍVIDA OFICIAL: UM ENFOQUE NORMATIVO, UM POUCO DE HISTÓRIA

A solução dos  problemas da dívida dos  países em desenvolvimento durante a década de 

1980 teve em seu centro a impossibilidade do devedor de retornar à mesa dos credores para 

continuar com as negociações, Todos os acordos, fossem de banqueiros privados ou de 

credores bilaterais, eram acordos definitivos, Significou não estar sujeito a reconsideração, 

refinanciamento nem reprogramação, O princípio da solução foi reestruturar todo o estoque 

de dívida nos mesmos termos pelos bônus do Clube de Paris e do Plano Brady, com um 

calendário simétrico para conseguir a paridade entre credores, As IFI não reprogramam nem 

refinanciam as dívidas com o argumento de que, por sua vez, pedem emprestado para os 

mercados internacionais de bônus e isso prejudicaria suas qualificações  creditícias.

 

Esses acordos definitivos contaram com projeções de crescimento das exportações  e do PIB 

respaldadas com o beneplácito do FMI, que ofereceu a assistência técnica e as recomendações 

oportunas, Como é plenamente sabido, esses esquemas resultaram infrutuosos perante os 

acontecimentos posteriores da economia internacional nos anos oitenta e a falta de resultados 

das políticas econômicas recomendadas, e aterrissaram no Plano Brady para a recompra da 

dívida em um desconto contra a emissão de bônus garantidos por FED, A taxa média de 

crescimento do PIB na América Latina se recuperou da depressão da década de 1980, mas 

continuou sendo muito pequena, Ao mesmo tempo, as transferências líquidas de recursos 

O IMPACTO DA CRISE 
NO ENDIVIDAMENTO 
DO SETOR PÚBLICO: UM 
ENFOQUE NORMATIVO

3.
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Gráfico N° 2

América Latina transferências líquidas de recursos

Fonte: Estatísticas ECLA 

seguiram seu padrão cíclico, positivo na década de 1990 e negativo na seguinte década 

para voltar a ser positivo depois de 2010 e negativo depois de 2016, com um ciclo acelerado, 

Ao mesmo tempo, o crescimento das exportações não levou a um crescimento do PIB com 

as altas taxas esperadas, O contexto internacional parece ter mudado inesperadamente, 

com uma desaceleração das economias dos EUA e da Europa desde a década de 1980 e um 

crescimento mais rápido da China e dos países asiáticos depois de 2000. 
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Os mecanismos idealizados para as soluções definitivas da dívida na década de 1980 resultaram 

inadequados para um entorno internacional tão adverso como se mostra no Gráfico 2, A 

desaceleração econômica mundial geral não ajudou a melhorar as taxas de crescimento do PIB 

nas economias abertas impulsadas pelas exportações na América Latina, e as transferências 

líquidas negativas de recursos pressionam os Governos da América Latina e outros lugares, 

Não se pensou em uma crise sistêmica de dimensões significativas em 2000, 2008 ou 2020, A 

pergunta é, aonde acudir?

A discussão sobre o conflito do pagamento da dívida se dirigiu somente às cláusulas de ação 

coletiva, No entanto obstante, a resolução deve incluir e acolher todos os devedores, desde 

os menores até os maiores, A crítica mais aguda às soluções buscadas no início dos  noventa 

é que foram flexíveis para a melhora das receitas de exportação e do PIB, mas não para sua 

possível diminuição, como em 1998-2002, 2008-2009 e 2020.

Fonte: ECLA Stats

Gráfico N° 3  

Taxa de crescimento do PIB para países selecionados da América Latina
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Nenhum dos mecanismos idealizados permitiu a possibilidade de revisar a legitimidade ou não 

dos empréstimos reprogramados, Os credores têm o direito de recuperar seus empréstimos, 

sempre que forem legítimos e os devedores não se vejam forçados a uma situação inumana, É 

uma velha discussão arrasada pelo tempo.

A proposta é criar um Conselho Internacional de Arbitragem para Dívida Soberana para 

evitar, na medida do possível, que ocorram grandes crise econômicas que prejudiquem as 

nações emergentes, Os governos devem ter o espaço para reestruturar seus empréstimos no 

contexto de circunstâncias imprevistas, como os vaivéns selvagens de NRT, antes de entrar em 

insolvência, quando surgem problemas de liquidez, para assegurar um crescimento estável do 

PIB no contexto adverso, Deveria formar parte da gestão da dívida quando os mecanismos do 

mercado se tornem mais caros, Não é um procedimento de insolvência apesar de ter algumas 

das mesmas características que os procedimentos de insolvência padrão, A necessidade de 

alívio da dívida em forma de reprogramação, ou redução da dívida, deve afrontar-se antes 

de que o Governo entre em dificuldades de pagamento para evitar políticas de austeridade 

e reduções massivas do gasto público que conduzam a reduções massivas do crescimento 

econômico.  

A nova arquitetura proposta deve incluir um novo conjunto de regras e instituições:

1) Um código legal universal assegurará que todos os credores tenham os mesmos 

direitos e que todos os devedores tenham os mesmos deveres, com os mecanismos 

exatos de execução,  É análogo ao que ocorreu com o direito mercantil internacional em 

um processo liderado por uma comissão da ONU denominada Comissão das Nações 

Unidas sobre Direito Mercantil Internacional (CNUDMI), Atualmente, os empréstimos 

internacionais são atualizados utilizando as leis nacionais dos  EUA e do Reino Unido.

2) Está claro que esses problemas se repetem, Um Conselho Internacional de Arbitragem 

para Dívida Soberana substitui os Clubes de Paris e Londres e os comitês de possuidores 

de bônus como um novo fórum de negociação,  Deverá ter uma pequena secretaria 
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 3.2 O OBJETIVO DE IBASD

O objetivo de IBASD é duplo: assegurar um crescimento econômico estável nos países devedores 

e que os custos da instabilidade internacional sejam compartilhados equitativamente por todos 

os credores e devedores por igual. Os procedimentos para o uso desse mecanismo devem 

começar em dois cenários diferentes:

 A) Prevenção de crise: Quando o ministério de finanças do país devedor prevê que os 

pagamentos da dívida restringirão substancialmente o crescimento devido a algum fator 

externo adverso ou um ato de Deus, deveria solicitar a IBASD um período de espera e 

uma reestruturação, Para os países devedores, um aumento repentino das taxas de juros 

internacionais como ocorreu em 1980-1982 quando saltou de –3,2 para + 26% teria sido 

uma boa razão para evitar uma iminente crise de balança de pagamentos por meio 

de uma renegociação total da dívida, Os países em desenvolvimento perderam uma 

década de crescimento na década de 1980 e a segunda década em 2010 devido a 

como parte do sistema da ONU que funcionará com regularidade e prestará serviços 

para os países membros da ONU.

3) A Secretaria da IBASD recomendará árbitros que os credores e devedores selecionarão 

em proporções  exatas com a presidência decidida por ambas partes para ter um 

número ímpar de membros do conselho, A inspiração de IBASD radica no Conselho 

proposto para o acordo de dívida alemão de 1952, (Hersel, 1998).

4) As cláusulas de Ação Coletiva devem ser incorporadas em todos os novos instrumentos 

para que funcionem as recomendações que seguem, Consiste em cláusulas nas quais 

a maioria dos  possuidores de bônus representam a todos, utilizando o precedente 

mexicano.
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fatores externos, Nos empréstimos internacionais, não existe um seguro contra saltos não 

razoáveis nas taxas de juros geradas pela política monetária de qualquer nação líder. 

As tentativas de indexar os bônus ao crescimento do PIB não tiveram sucesso pela razão 

que sugere Raffer. 

 B) Resolução da crise: Os países devedores enfrentam excessos que afloram devido à 

acumulação de vencimentos ou circunstâncias imprevistas, (por exemplo, movimentos 

de capital adversos massivos que geram uma depreciação da moeda ou uma contração 

do PIB mundial) Alternativamente, qualquer outra circunstância imprevista e inevitável e 

se encontram incapazes de pagar.

A diferença entre ambos enfoques é que o país devedor não sofrerá um retrocesso devido a uma 

crise de dívida no primeiro e preferível caso. Uma queda significativa prevista das exportações, 

receitas tributárias ou PIB ou uma subida repentina dos tipos de juros deveriam ser suficientes 

para solicitar um período de espera e uma reestruturação completa da dívida ou algum 

refinanciamento da dívida.

No segundo caso, a atual crise pós-covid, é o controle de prejuízos, similar ao que tentou fazer 

HIPC, IBASD pode optar entre algum refinanciamento da dívida e a reprogramação total da 

dívida com as prerrogativas de recomendar recortes únicos de todos os credores, A partir da 

evidência da década de 1980, os refinanciamentos contínuos têm como resultado um efeito de 

escada e aumentam o custo da dívida, dando desnecessariamente para os credores uma renda 

adicional à custa das economias deprimidas, Esse aluguel se deve a que os juros não pagos 

vão para o capital em cada refinanciamento e os credores cobram comissões sobre o valor 

total, Quando se faz com frequência, como nos anos 80, a dívida aumenta exponencialmente, 

principalmente se as taxas de juros internacionais são altas, que costuma ser a razão pela qual 

a crise da dívida chega, em primeiro lugar, a um ponto crítico, A perspectiva das taxas de juros 

negativas existentes em 2021 é que subirão mais cedo que tarde. 
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 3.3 IBASD E QUEM A CONFORMA

IBASD é uma Secretaria encarregada de receber as solicitações dos devedores para reestruturar 

suas dívidas internacionais, Esse escritório contará com uma pequena equipe, será localizado 

no Escritório do Secretário Geral ou na UNCTAD, Trabalhará com o FMI para a assistência técnica 

nos ASD, Todos os países membros da ONU pertencem a este na posição de devedor ou credor, 

Será o encarregado de chamar as moratórias e solicitar a proteção devedora dos soberanos a 

todas as jurisdições nacionais onde o Estado devedor tiver um conflito financeiro, Substituiria o 

Clube de Paris para dívidas oficiais.

Do lado do devedor, nenhum credor deve estar isento de participar do Conselho, As soluções 

de recuperação desenhadas para os possuidores de bônus deveriam ser aplicadas a todos 

os credores, salvo o FMI, Atualmente, os credores preferenciais aproveitam as concessões 

outorgadas por outros credores no Clube de Paris, o que os faz mais capazes de recuperar seus 

empréstimos, O argumento de que os bancos multilaterais financiam a si mesmos no mercado 

de bônus muda seu risco país diante dos possuidores de bônus ordinários, exceto para melhor, já 

que têm informação mais detalhada do país e menos risco, Alguns poderiam argumentar que as 

IFI emprestaram aos países em períodos de alto risco, No entanto, os bancos de desenvolvimento 

regionais / do BM outorgam empréstimos nos países para ampliar as agendas institucionais e 

nacionais dos  principais contribuintes ao mesmo tempo que mudam as políticas econômicas, 

sociais e culturais do prestatário, Se essas mudanças de política conduzem à quebra da dívida, 

devem suportar o peso do erro, O FMI está excluído enquanto continuem sendo uma instituição 

financeira de balança de pagamentos e prestamista de última instância.

 3.4 ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA (ASD) E PROTEÇÃO DO DEVEDOR

Uma possibilidade é iniciar a análise de sustentabilidade da dívida (ASD) na crença de que 

o governo devedor não pode cumprir com seus pagamentos, Os credores, os possuidores 

de bônus e os governos têm pouco ou nenhuma margem de manobra quando um devedor 

descobre que não pode cumprir com seus pagamentos com parâmetros e umbrais de acordo 
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com o panorama atual da dívida pública total, Os ASD atuais do FMI deveriam utilizar algo nesse 

sentido, É necessário que exista um consenso sobre o uso do instrumento ASD em cada caso, 

e suas projeções deveriam ajudar à IBASD a decidir quando ordenar um período de espera, 

Deve-se levar em conta que, dadas as medidas de austeridade vigentes há muito tempo, a 

redução substancial dos salários do governo nas economias em desenvolvimento prejudicou o 

cumprimento dos  SDG, e um nível de dívida sustentável deve ajudar a cumpri-los.

 A solicitação de proteção do devedor soberano deve ser realizada por meio da secretaria da 

IBASD, A falta deste, deu passo ao conflito Elliot / Argentina, Quando a secretaria, como agência 

da ONU, exigir, os países membros da ONU acatarão, Os países devedores são demandados, 

julgados e bloqueados regularmente sob a lei dos Estados Unidos, como demostrou o caso 

argentino, A proteção do devedor no âmbito nacional é simples, No âmbito internacional se 

desconhece, porque nunca existiu tal precedente, em geral, o devedor deveria buscar sua 

proteção, mas onde? Sob qual jurisdição?  Cada um deles, no âmbito nacional? A maioria dos  

empréstimos privados são contratados por meio de paraísos financeiros de acordo com as leis 

de Nova York ou Londres, Os bônus do governo têm essas características, A secretaria deveria 

exigir proteção para os devedores em todas as jurisdições em que existir crédito pendente, Não 

está claro em que jurisdição a IBASD exige proteção e a outorga, Os piores blocos financeiros 

estão no sistema Euroclear, que ocorre em Nova York sob a Lei do Estado de Nova York e SWIFT, 

no entanto, existem outros em todos os países, Uma função inicial da secretaria da IBASD, ou 

grupo de trabalho, poderia ser exigir uma suspensão imediata e a proteção dos devedores em 

todo o mundo.

 3.5 SECRETARIA IBASD  

Para ter direito à proteção do devedor, a convenção IBASD deveria ser estabelecida e assinada 

pelos países membros da ONU que desejarem participar, Essa característica não existe em 

SDRM, FTAP ou a iniciativa Schroeder e Berensmann, Os Estados Unidos não estão interessados 

nisso porque creem que o direito internacional fragiliza o direito interno e o poder mundial dos 

Estados Unidos (Bolton em The New Yorker), Os Estados Unidos têm um conselho de arbitragem 
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bilateral para países devedores sob o TLC com os países andinos e com a América Central de 

acordo com a cláusula de investimento, mas é insuficiente, O código financeiro internacional é 

uma aspiração a longo prazo que apoiará a autoridade financeira internacional tanto como a 

CNUDMI apoia a OMC e o comércio internacional, IBASD está estritamente relacionada com o 

SDRM e o mecanismo do Capítulo 9 proposto no FTAP, A todos lhes deve e tem como diferença 

significativa a eliminação das preferências dos credores, Nenhum credor nesta proposta está 

isento de uma reprogramação global, A ideia é que os governos e os credores privados não têm 

nenhuma razão para outorgar um alívio da dívida que aproveite a capacidade de recuperação 

da investimento para outros credores multilaterais, que se beneficiam como oportunistas, O 

custo financeiro será taxas de juros ligeiramente mais altas, mas as vantagens superam estas 

com acréscimos, Os países devedores de rendas médias estão cheios de oportunistas que se 

beneficiaram dos planos de redução da dívida dos governos do G7 e os credores do setor 

privado, Os oportunistas mais críticos foram as IFI.

A secretaria permanente da UNCTAD poderia ser um começo, UNCTAD tem um sistema de 

acompanhamento da dívida e se relaciona com a maioria dos  bancos centrais do mundo 

de uma maneira técnica não coercitiva, A função da secretaria seria velar para que sejam 

respeitados e garantidos os direitos do devedor e coagir os que não cumprirem, Por exemplo, se 

Argentina não pudesse pressionar os credores para que respeitassem seus direitos de proteção 

ao devedor diante das ordens do juiz Griesa2, os países menores teriam ainda menos, A secretaria 

nivelaria as condições para todos os devedores e credores por igual, IBASD ordena o período de 

espera universal depois de que o painel verifique a apresentação do procedimento concursal, 

Não piora a situação do devedor e esclarece que o período de espera será aplicado por todos 

os credores ao mesmo tempo em todo o mundo, o que hoje é inexistente, IBASD tenta construir 

um estado de direito global para todos os credores sob um procedimento similar à criação de 

2 Manzo, A. G. (2018). Ejecución de sentencias contra Estados soberanos: análisis crítico de la orden judicial NML vs. 
Argentina. Revista Direito GV, 14, 682-706.
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uma lei de comércio internacional, Raffer3 1990 está de acordo com este ponto, Existe acordo 

em que as cláusulas de ação coletiva são fundamentais para evitar oportunidades entre os 

possuidores de bônus, mas não chegam aos governos, Não existe evidência de que as CAC 

aumentem os diferenciais para que o conceito possa estender-se conceitualmente às dívidas 

do governo.

A convergência de IBASD com os outros mecanismos radica na criação de uma conselho de 

arbitragem que elaborará um calendário de pagamento da dívida viável, Está relacionado com 

as considerações  de ASD, SDRM é somente para possuidores de bônus e credores privados, 

enquanto IBASD inclui a todos, FTAP considera a todos os credores dispostos, IBASD deve ser 

um mecanismo permanente, do mesmo modo que os conselhos de arbitragem derivados da 

British Bondholders Corporation do século XIX, com uma janela permanente que pede que 

sejam organizadas comissões específicas para cada caso com um status permanente dentro 

do sistema da ONU, IBASD não pode utilizar o sistema da Câmara de Comércio Internacional 

de Paris, dado que trata unicamente com credores privados. 

Da mesma forma que no tratamento pessoal das dívidas bancárias, a base é a capacidade de 

amortização da dívida em um calendário a longo prazo e um custo de juros fixo, A distribuição 

do peso da dívida ao longo do tempo é a definição de sustentabilidade da dívida em sua 

definição original de Withers de 1927, Esta distribuição deve ser tal que o devedor possa cumprir 

com os termos tributários e com a balança de pagamentos, Se existe acordo em que a dívida 

não deve ser mais de X por cento do orçamento nacional e que para cumprir com os SDG deve 

3 IBASD tenta construir um império da lei global para todos os credores sob um procedimento similar à criação de 
uma lei de comércio internacional. Raffer está de acordo com esse ponto. Existe acordo em que as cláusulas de 
ação coletiva são fundamentais para evitar oportunistas entre os possuidores de bônus, mas não chegam aos 
governos. Não existe evidência de que as CAC aumentem os diferenciais para que o conceito possa estender-se 
conceitualmente às dívidas do governo.
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ter considerações orçamentárias em saúde, educação, saneamento e infraestrutura, que deve 

ser a base, considerando certo nível salarial, Caso contrário, esses gastos seriam mantidos à 

custa de deprimir os salários do governo e assegurar um crescimento econômico lento, O uso de 

instrumentos a muito longo prazo com tipos de juros fixos é o segundo passo. 

De modo geral, o lado da balança de pagamentos externa tem uma contraparte tributário 

interna, O problema tributário ocorreu com a contração do PIB de COVID a medida que 

cresceram as reservas internacionais, dada a queda das importações, Tem consequências na 

hora de construir a análise de sustentabilidade da dívida pensada a partir de uma análise 

de balança de pagamentos, As soluções de dívida devem considerar o lado tributário e fazer 

considerações e recomendações tributárias com os SDG em perspectiva, Em 2020, o enfoque 

de que os problemas de dívida são o resultado de um déficit da balança de pagamentos e a 

falta de reservas internacionais é errôneo.

 3.6 A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA

É um tema que teve muitas discussões e se transformou em uma arma no caso do Equador, 

dando ao país a possibilidade de uma recompra barata sem evidência clara de ilegitimidade, 

No entanto, IBASD poderia contratar empresas de auditoria internacionais para revisar os 

documentos do empréstimo quando existir suspeita de corrupção, Outro enfoque poderia 

ser que todos os procedimentos de IBASD requeiram uma auditoria de empréstimos 

internacional se as autoridades nacionais correspondentes ainda não tiverem feito nos 

casos em que a auditoria encontrar indícios de corrupção, Raffer sugere que conduz a uma 

declaração de que são "nulas e sem valor”.

 3.7 SEM DISCRIMINAÇÃO DE CREDOR / DEVEDOR E A ELIMINAÇÃO DOS OPORTUNISTAS

O cancelamento da dívida dos países mais pobres nesse enfoque deve ser imediato e 

incondicional, dado que eles não têm capacidade de recuperação e as condições impostas 

prejudicaram ainda mais sua capacidade para ter desenvolvimento econômico, e menos 
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ainda para avançar para os SDG, As transferências negativas de recursos de países com níveis 

de renda abaixo dos 1 500 dólares PPP per capita e desnutrição massiva falam do exercício 

do poder por parte dos credores, Se bem é certo que até 100% da dívida multilateral pode 

ser paga, o conceito deve ser mantido para todas as categorias de credores sob o mesmo 

tratamento até que a transferência líquida de recursos negativa se torne zero ou positiva, A 

condicionalidade deve estar relacionada com os direitos econômicos, sociais e culturais, Os 

SDG são um passo nessa direção.

 3.8 IBASD e quem a conforma

Do lado do devedor, nenhum credor deve estar isento de participar do Conselho, Atualmente, 

os credores preferenciais aproveitam as concessões outorgadas por outros credores no Clube 

de Paris, fazendo-os mais capazes de recuperar seus empréstimos.

Em um mundo verdadeiramente global, deveria existir uma Corporação Internacional de 

Possuidores de Bônus e Credores Estrangeiros que represente os juros de todos os prestamistas, 

Durante a primeira parte do século XX, existiram dois, que representavam os possuidores de 

bônus britânicos e  os possuidores de bônus dos Estados Unidos, Essas eram todas as categorias 

de credores que existiam, Depois da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu o Clube de 

Paris para Argentina e mais tarde o Clube de banqueiros de Londres, Atualmente, os mercados 

asiáticos são essenciais e parecem ser os principais possuidores de bônus e credores oficiais no 

âmbito mundial, enquanto não existe uma associação internacional.

O lado oposto deve ser uma Associação Internacional de Devedores que tenha como objetivo 

principal o intercâmbio de informação sobre as negociações e o uso do alavancagem para 

contrapor o peso abrumador dos credores, Ambos dariam mais governança à economia mundial e 

teriam representação em IBASD, Outras partes credoras também nomeariam um representante no 

Conselho, e o devedor nomearia a tantos como a outra parte, Um representante da sociedade civil se 

sentaria no Conselho pelo devedor para garantir que fossem respeitados os ESCR, e o procedimento 

seria em audiências públicas, utilizando os procedimentos do Capítulo IX propostos por Raffer.
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 3.9 AS CONDIÇÕES  DE RECUPERAÇÃO

É útil para o processo uma análise de sustentabilidade da dívida (ASD) com objetivos SDG razoáveis 

e uma visão a longo prazo da balança de pagamentos, as variáveis tributárias, a distribuição da 

renda e o crescimento do PIB. O novo cronograma de amortização projetado deveria ser ajustado 

a hipóteses razoáveis no ASD, com um recorte único no valor de capital. Essa deveria ser a variável 

de ajuste. Dessa forma, seriam mantidas as projeções dívida / PIB, Caso contrário, o que ocorre é 

que ano após ano, as reduções da dívida coagem o devedor pouco a pouco até que se produza 

a redução total, mas se perde o alivio único sobre o capital total endividado e o resultado foi um 

crescimento prolongado.

As condições  sociais e econômicas para a reprogramação ou refinanciamento da dívida, 

de acordo com o caso, devem ser baseadas nos princípios da Carta de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais assegurando que esses objetivos continuem recebendo as vantagens do novo 

calendário de amortização, O desenvolvimento é a única forma de sair do domínio da dívida, 

e o investimento em mais e melhor educação, serviços de saúde mais amplos, projetos para os 

pobres e um maior investimento em infraestrutura sustentável são parte disso, As políticas de 

redistribuição são necessárias para paliar a pobreza extrema, O pagamento da dívida não deve 

significar que a população perca seus níveis salariais e que se termine pagando para as nações 

ricas mais do que nunca receberam, como vimos durante os anos oitenta e parte dos noventa. Os 

pagamentos da dívida não devem significar que a economia interna e a exportação do consumo 

introduzam uma depressão na economia ou nas políticas internas a curto prazo.

Por outro lado, as metas quantificáveis dos ESCR evitam o populismo e a tentação de administrar 

o gasto público sem controle. Essas condições são necessárias para controlar o gasto público - 

as perguntas são: quem as coloca e como controlá-las?
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PARA CONCLUIR

Existem dois problemas diferentes na crise posterior à COVID, Um se relaciona com a dívida 

externa privada, grande e pequena, e o outro com possíveis problemas de dívida soberana 

derivados de uma perda de receitas tributárias, O primeiro deve ter uma solução nacional dentro 

dos  mercados financeiros nacionais, O Banco Central pode lidar com isso com uma janela que 

recebe garantias físicas e emite lucros para bônus bullet a serem pagos de três a cinco anos, 

Poderia permitir às empresas consolidar suas dívidas externas em bônus importantes emitidos 

no âmbito nacional com uma garantia do Banco Central, O Banco Central tomaria garantias 

físicas para fazer isso.

A dívida soberana conta atualmente com dois espaços de renegociações  financeiras: o Clube 

de Paris para a dívida oficial e o Clube de Londres para os bancos privados, Não existe um 

Conselho de Possuidores de Bônus Estrangeiros dos Estados Unidos nem um Conselho de 

Proteção de Possuidores de Bônus Estrangeiros, Requer a criação de uma Conselho Internacional 

de Arbitragem para Dívidas Soberanas como foi descrito anteriormente, no qual nenhum credor 

evitaria o acordo; nem possuidor de bônus, fornecedor, governos nem bancos multilaterais.

Os países do G7 coordenam, permitindo políticas anticíclicas porque têm moedas de reserva e 

podem sustentar déficits tributários massivos, O resto do mundo (180 países) segue políticas pro-

cíclicas e se vê empurrado mais profundamente em momentos de desaceleração econômica 

mundial, Os países da moeda de reserva do G7 podem ter enormes déficits tributários e 

externos enquanto o resto os financia com seus superávits, revertendo a lógica dos países 
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mais ricos que financiam os mais pobres, Esse processo prejudica a estabilidade dos países em 

desenvolvimento e cria um mundo desigual com uma maior concentração de renda.

 

Finalmente, a natureza da atual crise mundial, as incertezas criadas e a necessidade de novas 

propostas para um mundo global requerem novas instituições e uma nova arquitetura financeira 

internacional. Um conselho de arbitragem internacional para dívidas soberanas é um eixo da 

nova arquitetura financeira internacional mais democrático e de uma economia mundial estável.
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