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Não há dúvidas sobre o estado da economia neste momento. "Sob qualquer medida, esta crise 
representa de longe a mais profunda recessão mundial desde a Grande Depressão" nos anos 
30, declarou o FMI anteontem. 
 
Mas há uma incerteza maior que o normal sobre os rumos da crise. E a chave são os Estados 
Unidos. Mesmo que sua participação na economia mundial seja menor que no passado, ela 
ainda é gigantesca. Os EUA lideraram o mundo rumo ao abismo e vão liderar a economia 
mundial para fora dele. Mas com que rapidez e quando? 
 
Algumas letras do alfabeto podem ajudar a imaginar possíveis rumos para a economia. Há a 
letra V: o tipo de recuperação rápida que geralmente sucede a uma recessão profunda. Ou a 
letra U: uma recessão mais longa seguida de lenta recuperação. Há o L: anos de crescimento 
dolorosamente lento. Há também o W: uma recuperação temporária enquanto a economia 
sente os efêmeros efeitos do estímulo fiscal. E, finalmente, o temido D: outra Grande 
Depressão. 
 
Com a história a servir de guia, vamos considerar três cenários completamente diferentes: 
 
Cenário V 
 
O finado Victor Zarnowitz, estudioso dos ciclos econômicos, tinha uma regra: "As recessões 
mais profundas são quase sempre sucedidas por uma recuperação violenta". As fracas 
recessões do início dos anos 90 e da atual década foram seguidas de tênue retomada. Mas a 
economia americana cresceu mais de 6% nos quatro trimestres após a forte recessão de 1973-
75 e mais de 7,75% após a recessão de 1980-82, mais profunda ainda.  
 
"Em recessões profundas", diz Michael Mussa, do Instituto Peterson para Economia 
Internacional, "geralmente prevalece uma sensação crescente de pessimismo à medida que a 
recessão piora". Mas então as forças que causaram a recessão (a desvalorização dos imóveis, 
por exemplo) diminuem. A adrenalina dos cortes de impostos e do estímulo fiscal começa a 
fazer efeito. Com estoques no mínimo, até uma minúscula alta na demanda desencadeia forte 
expansão na produção, e a dinâmica natural do capitalismo volta a se afirmar. 
 
"A experiência mostra que isso funciona, e acredito que vai funcionar", prevê Mussa. Os 
governos já injetaram montantes gigantescos de estímulo fiscal e monetário. A construção de 
novas casas e as vendas de automóveis estão num nível tão baixo que não têm mais para 
onde cair. Muitos consumidores têm fugido das compras por medo, não por falta de dinheiro, e 
esse estado de espírito pode mudar rapidamente, liberando a demanda reprimida.  
 
Mas foi o Federal Reserve, o banco central americano, que provocou as recessões dos anos 70 
e 80 ao pisar no freio para deter a inflação; e o Fed também foi o responsável por encerrá-las, 
ao retirar os controles sobre a inflação. Desta vez, o Fed pisou fundo é no acelerador, mas a 
economia continua encolhendo. E tanta poupança estava investida no mercado imobiliário e 
nas bolsas que uma rápida recuperação do otimismo dos consumidores parece improvável. 
Além disso, a recuperação dos bancos ainda está longe de ser completada, o que restringe o 
crédito. 
 
As chances de ocorrer o V: 15%. 
 
O grande D 
 
Dois anos atrás, se alguém pedisse a uma sala cheia de economistas que calculasse as 
chances de uma reprise da Grande Depressão, praticamente todos diriam que é zero. No início 
de março, o "Wall Street Journal" fez a pergunta a cerca de 50 economistas - definindo 
recessão como um declínio econômico per capita de mais de 10%, quatro vezes o pior cenário 



previsto pelo FMI. Em média, os economistas consideram que há uma chance em sete; vários 
deles acham que é uma em quatro. 
 
"O que está acontecendo agora tem a magnitude da Grande Depressão", disse o historiador da 
economia Barry Eichengreen, da Universidade da Califórnia em Berkeley, citando o declínio 
mundial da produção industrial e do comércio. A grande diferença: em 1929, os governos 
ficaram paralisados, ou tomaram atitudes que ajudaram a piorar o processo. Em 2009, 
entretanto, eles correram para resgatar a economia. 
 
Para a profunda recessão de hoje virar uma depressão, alguma coisa tem que dar errado. Pode 
ser uma catástrofe financeira em escala semelhante ao colapso do Lehman Brothers, no ano 
passado, ou outro acontecimento que alimentasse um pânico. Ou o colapso do dólar, forçando 
uma alta dos juros justamente no pior momento. Ou pode ser um impasse político que não 
permita aos governos dos EUA ou da Europa gastar o suficiente para consertar os bancos 
antes que uma grande instituição peça falência ou que os impeça de fazer mais nos quesitos 
fiscais e monetários enquanto a economia se deteriora. 
 
Ou pode ser uma deflação violenta que derrube preços e salários, tornando as dívidas, que não 
diminuem quando preços caem, um fardo muito mais oneroso. O remédio clássico para isso é 
dinheiro fácil e expansão dos déficits governamentais. Mas já se recorreu tanto a essas 
alavancas que ficou fácil questionar sua eficácia, ou imaginar uma resistência mundial à 
adoção dessas medidas. 
 
As chances de a economia mundial entrar no grande D: 20%. 
 
Cenário L 
 
Durante a década seguinte ao estouro de uma bolha acionária e imobiliária no Japão, em 
1990, o país se arrastou num crescimento anual de só 0,5%. Esse período ganhou o apelido de 
Década Perdida, e pode se repetir nos EUA. A recessão termina, mas a economia, durante 
anos, cresce tão lentamente que o desemprego não diminui. 
 
Como apontou o FMI esta semana, a recuperação depois de recessões causadas por crises 
financeiras "geralmente é mais lenta". E a recuperação após recessões com abrangência 
mundial "normalmente tem sido tênue". Nos anos 90, quando os bancos americanos 
enfrentaram problemas, o Fed - como é conhecido o banco central dos EUA - costumava se 
referir aos "ventos financeiros contrários". Essa ventania parece uma brisa se comparada ao 
furacão enfrentado pela economia atualmente. 
 
Se os mercados financeiros se estabilizarem mas não melhorarem continuamente, ou se o 
valor dos imóveis continuar a cair, ou até se a confiança continuar baixa, a economia dos EUA 
pode demorar para sair do buraco. Os consumidores americanos, antes conhecidos por 
gastarem faça chuva ou faça sol, podem finalmente decidir que chegou a hora de se preparar 
para a aposentadoria, economizando mais, após terem aprendido que nem sempre os fundos 
de aposentadoria ou o valor dos imóveis sobem inexoravelmente. E os EUA não podem contar 
com mais exportações, a solução quando as economias emergentes se metem em problemas e 
o motivo pelo qual a economia Japonesa não teve desempenho ainda pior nos anos 90. O resto 
do mundo não está em condições de ir às compras. 
 
O surgimento de uma depressão poderia apavorar o Congresso americano o suficiente para 
forçá-lo a agir mais firmemente, mas o L é menos aterrorizante - e, por causa disso, talvez 
seja o cenário com mais probabilidade de acontecer. Haveria meses de aparente 
fortalecimento na economia, aumentando a tentação de esperar para ver o que vai acontecer.  
 
As chances do L são de 55%. 
 
Juntando com as outras, dá 90%. Então os 10% restantes seguirão para o U, menos agradável 
que o eufórico V mas muito menos doloroso que uma Década Perdida. Esse é o consenso dos 



economistas; e significa que o desemprego nos EUA deve continuar aumentando durante mais 
um ano e meio. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A13. 


