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A grande onda das dívidas 
 está chegando... 

 

KAUSHIK BASU 

 

Na última década, a economia mundial experimentou uma constante acumulação de 
dívidas, agora totalizando 230% do PIB global. As últimas três ondas de dívida causaram 
quedas maciças nas economias em todo o mundo. A primeira delas aconteceu no início dos 
anos 80. Após uma década de baixos custos de empréstimos, que permitiram aos governos 
expandir consideravelmente seus balanços, as taxas de juros começaram a subir, tornando o 
serviço da dívida cada vez mais insustentável. O México caiu primeiro, informando ao governo 
dos Estados Unidos e ao Fundo Monetário Internacional, em 1982, que não podia mais pagar. 
Isso teve um efeito dominó, com 16 países latino-americanos e 11 países menos desenvolvidos 
fora da região, em última análise, reagendando suas dívidas. 

Nos anos 90, as taxas de juros voltaram a ser baixas e a dívida global voltou a subir. A 
crise ocorreu em 1997, quando economias do leste asiático em rápido crescimento, mas 
financeiramente vulneráveis – incluindo Indonésia, Malásia, Coréia do Sul e Tailândia – 
sofreram acentuadas desacelerações de crescimento e taxas de câmbio em queda. Os efeitos 
reverberaram em todo o mundo. 

Mas não são apenas as economias emergentes estão vulneráveis a tais crises, como 
provou ao tsunami das hipotecas “subprime” dos Estados Unidos em 2008. Quando as pessoas 
descobriram o que significava de fato o termo "subprime", o banco de investimentos 
americano Lehman Brothers entrou em colapso, desencadeando a mais grave crise e recessão 
desde a Grande Depressão. 

O Banco Mundial acaba de nos alertar que uma quarta onda de dívidas poderia atingir 
as três primeiras economias acima mencionadas. As economias emergentes, que acumularam 
uma relação dívida/PIB recorde de 170%, estão em situação particularmente vulnerável. 
Como nos casos anteriores, a onda de dívida foi facilitada por baixas taxas de juros. Há motivos 
para alarme quando as taxas de juros começarem a subir e os custos do endividamento 
começarem a crescer.  

A mecânica de tais crises não é bem conhecida. Mas um artigo de 1998 de Stephen 
Morris e Hyun Song Shin sobre as origens misteriosas das crises cambiais e como elas são 
transmitidas a outras economias mostra que um tsunami financeiro pode produzir estragos 
em terras que ficam bem longe da fonte originária.  

O modo como a fonte de problemas financeiros pode desaparecer, deixando um rastro 
de problemas, foi ilustrado no delicioso conto “Rnam Krttva” do célebre escritor indiano do 
século XX, Shibram Chakraborty. Na história contada – que eu mesmo traduzi para o inglês e 
está incluída em meu livro An Economist's Miscellany – , o desesperado Shibram pede a um 
velho amigo da escola, Harsha, que lhe empreste 500 rúpias (equivalente a apenas 7 dólares 
americanos) na quarta-feira, para ser pago no sábado seguinte. Mas Shibram desperdiça o 
dinheiro, então, no sábado, ele tem pouca escolha a não ser pedir a outro amigo da escola, 
Gobar, um empréstimo de 500 rúpias, para ser reembolsado na próxima quarta-feira. Ele usa 
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o dinheiro para pagar Harsha. Mas agora, quando a próxima quarta-feira chega, ele não tem 
como pagar Gobar. Porém, lembrando ao amigo Harsha sobre o seu excelente registro de 
pagamentos, toma agora 500 rupias emprestadas. E assim por diante.  

Isso se torna uma rotina, com Shibram pedindo emprestado várias vezes a um amigo 
para retribuir ao outro. Então Shibram encontra Harsha e Gobar um dia na feira onde 
costumam ir às vezes. Após um momento de ansiedade, ele tem uma ideia: toda quarta-feira, 
ele sugere, Harsha deve dar a Gobar 500 rupias e, todo sábado, Gobar deve dar a mesma 
quantidade a Harsha. Shibram garante aos seus ex-amigos da escola que isso economizará 
muito tempo e não mudará nada para eles... Dito isso, ele desaparece nas multidões da cidade 
Kolkata. 

Então, quem são os prováveis Harshas e Gobars na onda de dívidas de hoje? Segundo 
o Banco Mundial, eles poderiam ser qualquer país com vulnerabilidades domésticas, um 
balanço fiscal apertado e uma população fortemente endividada. 

Existem vários países que se encaixam nessa descrição e correm o risco de provocar a 
quarta onda de dívida na economia mundial contemporânea. Entre as economias avançadas, 
o Reino Unido é um candidato óbvio. Em 2019, o Reino Unido evitou por pouco a recessão, 
com uma taxa de crescimento um pouco acima de zero – o crescimento mais fraco em um 
período sem recessão desde 1945. O país também está prestes a adotar o Brexit. Os 
conservadores na Grã-Bretanha prometeram que uma “maré” de investimento empresarial 
após o Brexit. Isso é bem improvável: se houver uma onda, provavelmente ela será de dívida. 

Entre as economias emergentes, a Índia está especialmente vulnerável. Na década de 
1980, a economia da Índia esteve bastante protegida; a onda da dívida que se elevou naquela 
época teve pouco impacto. Na época da crise do Leste Asiático, em 1997, a Índia havia 
começado a se abrir e sofreu uma desaceleração no crescimento. Na onda de dívidas de 2008, 
o país havia se integrado globalmente e foi severamente afetado. Mas sua economia era forte 
e crescia quase 10% ao ano, de tal modo que se recuperou rapidamente, em apenas um ano. 

Hoje, a economia da Índia está enfrentando uma de suas crises mais profundas nos 
últimos 30 anos. O ritmo do crescimento tem diminuído acentuadamente, o desemprego é o 
maior em 45 anos, a expansão das exportações tem sido próximo de zero nos últimos seis 
anos e o consumo per capita no setor agrícola tem se reduzido nos últimos cinco anos. Se se 
acrescenta a isso um ambiente político profundamente polarizado, não é de admirar que a 
confiança dos investidores esteja diminuindo rapidamente. 

Não é tarde demais para os países construírem defesas para se protegerem contra 
tsunamis da dívida que estão chegando. Embora os problemas políticos da Índia levem tempo 
para serem resolvidos, o orçamento da União – a ser apresentado em 1º de fevereiro – é uma 
oportunidade para ações preventivas. O déficit fiscal precisa ser controlado no médio prazo, 
mas seria prudente o governo adotar uma política fiscal expansionista agora, com o dinheiro 
canalizado para o escoramento da infraestrutura do investimento.  

Se administrado adequadamente, isso pode aumentar a demanda sem aumentar as 
pressões inflacionárias e fortalecer a economia para suportar uma onda de dívida. Os líderes 
do país devem aproveitar esta oportunidade. A alternativa é adotar a posição de suporte das 
crises. 


