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persistência da crise e seu agrava-
mento vêm provocando preocu-
pações de que, a exemplo do ocor-
rido na Grande Depressão dos

anos 30, o protecionismo ressurja, com todos
os seus malefícios - especialmente o de limi-
tar a produção e o comércio com base nas van-
tagens comparativas de cada nação, de redu-
zir o crescimento da produtividade e de acen-
tuar o desemprego.

Razões para isso não faltam. Em primeiro
lugar, a evidência histórica do aumento do
protecionismo no episódio da Depressão -
embora, como se verá a seguir, essa evidência
precisa ser temperada. Segundo, pelos diver-
sos ensaios protecionistas já observados, dos
quais é exemplo a exumação do Buy American
Act no pacote fiscal do presidente Barack Oba-
ma de combate à crise. Finalmente, tentativas
tímidas, aqui e ali, de impor barreiras comer-
ciais, com variados graus de sucesso. São
exemplos disso a corrida protecionista argen-
tina, que já atinge uma ampla gama de produ-
tos originários inclusive do Mercosul; e o en-
saio de licenciamento das importações brasi-
leiras, felizmente abortado pela pronta inter-
venção do senhor presidente que, de público,
desautorizou a manobra.

l 2 DIGESTO ECONÔMICO JANEIRO/FEVEREIRO 20C9



Com o agravamento da crise
financeira global, surge o

temor de que os países
adotem barreiras para

proteger seus mercados
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Da primavera
de 1928 até
outubro de
1929,o Fed

posem
prática uma

política
monetária
restritiva.
O motivo
alegado

foi a
crescente

especulação
em Wall Street

Tem sido apontado freqüentemente que o protecionismo foi
exacerbado pelo episódio da Grande Depressão e contribuiu
para aprofundá-la. Por essa razão, vale a pena examinar o epi-
sódio para dele extrair lições que possam ser úteis para enten-
der os desdobramentos da crise atual.

Da Guerra Civil até a tarifa Smoot-Hawley de 1930, cabia ex-
clusivamente ao Congresso dos EUA legislar em matéria de
proteção aduaneira. A tarifa aduaneira americana consistia de
alíquotas do imposto de importação não discriminatórias ou
negociáveis com terceiros países. Ao contrário do que muitos
supõe, os Republicanos foram, da Guerra Civil até a década de
l930, muito mais protecionistas que os Democratas, como ates-
tam os níveis da própria lei tarifária Smoot-Hawley de 1930.

Coma arrasadora vitória nas eleições de 1932, os Democratas
introduziram uma novidade no processo de gestão da política
protecionista americana. Ao aprovar em 1934 o Reciprocai Tra-
de Agreement Act ("Lei de Acordos Comerciais Recíprocos"), o
Congresso concedeu ao presidente (então, Roosevelt) a autori-
dade para negociar acordos de redução de tarifas aduaneiras
sem a aprovação do Congresso-ao que se opuseram tenazmen-
te os Republicanos, pelo menos até o final da década de 1940.

O que levou o Congresso americano a abrir mão de sua ra-
zão de ser e da mais importante de suas funções, delegando-a
ao presidente da república, não foi tanto a Depressão, mas o
fato de que a Depressão iniciada nos EUA ter se tornado um
fenômeno mundial. Foi o colapso da produção mundial e as

pressões protecionistas em outros países que levou ao aumen-
to daproteção americana. Em conseqüência, a tarifa média dos
EUA - receita do imposto de importação dividida pelo valor
das importações - aumentou de 40% em 1929, para 59% em
1932, declinando no final da década de 1940 para 14% - apro-
ximadamente o nível atual da tarifa média brasileira.

Contudo, a tarifa Smoot-Hawley não representou um avanço
do protecionismo tão marcante como parece à primeira vista.
Caso as importações americanas não tivessem mudado sua
composição, a tarifa média teria subido de 34,6% em 1928 para
42,5% em 1932 - um aumento de 23% na alíquota* média, alto,
mas nada espetacular. Além disso, o aumento da tarifa, embora
ocorrido após a débâcle de 1929, teve seus estudos iniciados em
1928, antes, portanto, do início da Grande Depressão. Além dis-
so, as importações correspondiam a somente 4% do PIB dos
EUA na época e qualquer efeito do aumento das tarifas sobre
uma parcela tão pequena do PIB americano seria ainda menor.

Se o aumento do protecionismo, pelo menos nos EUA, não
pode ser apontado como causa ou conseqüência importantes
da Grande Depressão, a que a devemos? Talvez ninguém me-
lhor que o chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, pela
sua posição, formação acadêmica e especialização no estudo
da Depressão, para falar sobre a História Monetária dos EUA,
de Milton Friedman e Arma Schwartz, e de suas conclusões de
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Kevin Lamarque

A crise é de solvência e não de liquidez. Enquanto
o diagnóstico não for alterado/ persistirá o

enxugamento do crédito, com todas as suas
conseqüências sobre a produção e o emprego.

Ao lado, Ben Bernanke, presidente do Fed.

que a política monetária americana causou a grande contração
de 1929-33 e a aprofundou.

"Como todos sabem", disse Bernanke no discurso comemo-
rativo dos 90 anos de Milton Friedman, "em sua História Mo-
netária Friedman e Schwartz concluíram que o colapso de
1929-33 resultou dos erros de política monetária do período".
Da primavera de 1928 até a quebra de Wall Street em outubro
de 1929, o Federal Reserve pôs em prática uma política mone-
tária restritiva. Não havia razões técnicas para isso e os moti-
vos alegados pelo Fed foram a crescente especulação em Wall
Street - o que chamaríamos hoje de inchaço de uma "bolha es-
peculativa". Em conseqüência do aperto monetário, "nos dois
meses que se seguiram ao pico do ciclo econômico ocorrido em
agosto de 1929 até o crash da bolsa, a produção industrial caiu
a uma taxa anualizada de 20%, os preços por atacado de 7,5% e
a renda pessoal em 5%", afirmaram Friedman e Schwartz.

Um segundo episódio de aperto monetário ocorreu em se-
tembro de 1931 em resposta à crise provocada pelos ataques
especulativos à libra esterlina e ao receio de que uma crise de
corrida similar pudesse ocorrer contra o dólar americano. Em
decorrência, a economia que já dava sinais de recuperação da
primeira fase da recessão, aprofundou-a, caindo no que hoje é
conhecido como a Grande Depressão.

3. A crise atual e a experiência
da década de 1930

Há mais dissimilaridades que similes entre a crise que atra-
vessamos e a crise de 1929. As similitudes ficam por conta do
fato de que, em 1929 e agora, a crise começou nos EUA. As dis-
similaridades, contudo, são muitas.

Tendo sido um estudioso profundo da crisede l929, Bem Ber-

nanke havia dito no discurso mencionado anteriormente que
nunca mais repetiríamos o erro de 1929 (na verdade, de 1928 e de
1931). E os atos atestam sua determinação: vivenciamos a mais
expansionista das políticas monetárias de que se tem notícia.

Da mesma forma, a política fiscal é extremamente expansio-
nista, atestado pelo pacote fiscal da administração BarackOba-
ma e recentemente aprovada pelo Congresso dos EUA. Igual-
mente, em todo o mundo, as políticas monetária e fiscal são ex-
pansionistas e não se pode falar de uma recessão internacional
das mesmas proporções da crise de 1929.

Além disso, o segundo episódio de aperto monetário, relata-
do anteriormente, se deuem um regime de taxas decâmbio fixas
(ao ouro) entre as principais moedas. O regime cambial que pre-
valece hoje é de taxas de câmbio flutuantes, que parcialmente
isolam os países de choques vindos de fora da economia.

É evidente que há sempre razões para que interesses espe-
cíficos procurem reduzir a concorrência nos mercados de seus
produtos, seja em épocas de expansão ou retração da atividade
econômica. Mas, até o momento, as ameaças protecionistas
ainda não se mostraram agudas o suficiente para que elas pas-
sem à primeira linha do palco da crise.

Esta primeira linha, de fato, está sendo ocupada pelo diagnós-
tico equivocado do governo dos EUA-Federal Reserve e depar-
tamento do tesouro -de que o país e seu sistema bancário sofrem
de uma crise de liquidez e não de uma crise de solvência. En-
quanto o diagnóstico não for alterado, persistirá o enxugamento
do crédito, com todas as suas conseqüências sobre a produção, o
emprego e os preços das commodities no mercado internacional
- com seus efeitos negativos sobre a economia brasileira.
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