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A pandemia da COVID-19 e suas consequências para a saúde, a sociedade e a economia representam 
desafios globais inéditos, especialmente para países em desenvolvimento. Um desafio considerável que 
emergiu da crise é o financiamento para o desenvolvimento durante e após a pandemia, especialmente a 
crise de endividamento dos países em desenvolvimento. Antes da pandemia, dado o fraco cenário econômico 
mundial e os fluxos estagnados de Assistência Oficial ao Desenvolvimento,1 a crise de endividamento já era 
foco de várias instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 
Mundial, organizações mundiais tais como as Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), bem como governos e pesquisadores interessados.

De acordo com estudo realizado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD, 2020) sobre endividamento em países em desenvolvimento durante a epidemia da COVID-19, com 
base em dados do Banco Mundial e do FMI, os países em desenvolvimento enfrentarão uma muralha de 
pagamentos de dívidas externas durante a próxima década, ao meio de profundas dificuldades econômicas.

O Grupo de Trabalho da Arquitetura Financeira Internacional do G20, em colaboração com o FMI, o Banco 
Mundial, a OCDE e com vários bancos regionais de desenvolvimento, tem explorado caminhos para melhorar 
a estabilidade e a resiliência financeiras em âmbito global. Em 15 de abril de 2020, os países do G20 firmaram 
um acordo temporário para uma Iniciativa de Suspensão de Pagamento de Dívida (DSSI), com início em  
1º de maio de 2020 e com duração de 6 meses, para apoiar os esforços dos países mais pobres para proteger 
vidas e aliviar as devastadoras consequências socioeconômicas da pandemia. O DSSI irá beneficiar 73 países, 
incluindo os países menos desenvolvidos do mundo, de acordo com definições das Nações Unidas. Até 16 
de outubro de 2020, o DSSI havia recebido 44 pedidos, com economias estimadas de até US$12 bilhões  
(BANCO MUNDIAL, 2020), representando apenas 1 por cento dos US$1,1 trilhão em pagamentos de 
dívidas de países de média e baixa renda em 2020 e 2021. Entretanto, o DSSI não garante a participação 
de todos os credores.

Após um diálogo de alto nível nas Nações Unidas, em maio de 2020, que solicitou uma resposta solidária e 
multilateral às crises globais, seis grupos foram criados para trabalhar no desenvolvimento de opções para 
abordar questões relacionadas a: 1) financiamento externo, remessas, empregos e crescimento inclusivo;  
2) melhor recuperação para a sustentabilidade; 3) liquidez global e estabilidade financeira; 4) vulnerabilidade 
ao endividamento; 5) engajamento com credores do setor privado; e 6) fluxos financeiros ilícitos.

Uma reunião de alto nível com Chefes de Estado e governos foi convocada pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas, Antonio Guterres, na sede das Nações Unidas em Nova York, em 29 de setembro de 2020, para avaliar o 
trabalho realizado até então. O “cardápio de opções”2 continha uma série de recomendações-chave, incluindo:3

 � A extensão de redução da dívida não apenas para os países menos desenvolvidos, mas também 
para todos os países de renda média em desenvolvimento; *

 � Cancelamentos amplos de dívidas e abordagens multilaterais para a reestruturação de dívidas 
soberanas, sob os auspícios das Nações Unidas;

 � Uma nova alocação dos Direitos Especiais de Saque, em conformidade com a crescente 
necessidade global por liquidez;
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Notas:
1. Discussões mais aprofundada e recomendações sobre Assistência Oficial ao Desenvolvimento estão disponíveis em ALSAYYAD (2020).

2. Ver: <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/part_ii-_detailed_menu_of_options_financing_for_development_covid19.pdf>.

3. As recomendações seguidas de um asterisco (*) foram muito enfatizadas.

 � Engajamento com credores privados e agências de classificação de crédito; *

 � Atenção especial dedicada às necessidades de financiamento da África;

 � Cumprimento dos compromissos firmados sob a Agenda de Ação Addis Ababa, especialmente 
aqueles relacionados aos fluxos financeiros ilícitos, à evasão fiscal e à corrupção; * e

 � Organização de um Simpósio Internacional sobre a Reconstrução Econômica e Reformas 
Sistêmicas, sob os auspícios das Nações Unidas, para seguir em direção de uma nova arquitetura 
global de governança econômica. 

Dados os crescentes ônus de dívida em países de desenvolvimento, torna-se muito mais difícil prever 
a recessão econômica e a evolução da pandemia. As reuniões de 2020 entre o Banco Mundial e o FMI 
aconteceram de 12 a 18 de outubro e revelaram programas de apoio limitados a fornecer financiamento sob 
a forma de empréstimos, ao invés de subvenções. Em 14 de outubro, os países do G20 entraram em acordo 
sobre uma prorrogação do DSSI até junho de 2021. Durante as Reuniões de Primavera entre o Banco Mundial 
e o FMI, em abril de 2021, o G20 irá decidir se o DSSI deve ser prorrogado por mais 6 meses.

Está claro que as vulnerabilidades de endividamento preexistentes de países em desenvolvimento estão 
piorando e que o deficit de financiamento está crescendo, de maneira geral. É fundamental abordar essas 
questões de maneira correta para que esses países possam se recuperar da crise da COVID-19 e também 
para assegurar o progresso rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Olhando adiante, as lideranças políticas de alto nível deverão se esforçar para traduzir essas recomendações 
em ações coordenadas e urgentes.
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