
Exemplos de colapso são muitos 
Antonio Freitas Souza 
 
Argentina, Islândia e Rússia são apenas alguns dos países que enfrentaram graves problemas 
 
A história está cheia de exemplos de países ou regiões que entraram em colapso e 
recuperaram. O último foi o da Islândia, a primeira vítima mortal do 'subprime' que, por um 
endividamento excessivo e pela acúmulo de crédito de proporções gigantescas que levaram o 
terceiro maior banco do país, o Glitnir, a ser nacionalizado depois de ter declarado falência 
técnica — foi à ruína. 
 
A Argentina também sofreu as agruras da insolvência geral quando entrou em total colapso 
por causa da sua dívida externa. O país demorou muito tempo a sair da crise. Um pouco mais 
acima, em Cuba, a bancarrota deu-se no início dos anos de 1960, quando Fidel Castro e 
Ernesto Guevara expulsaram os principais financiadores da ilha especuladores lavando 
dinheiro, traficantes de droga e jogadores de casino, entre outros alegres foliões e ainda não 
era claro que o horror do Ocidente perante a revolução armada acabaria que atirar os cubanos 
para os braços tentaculares do antigo bloco comunista. 
 
A própria Rússia no momento em que se transformava em União Soviética (1917) estava em 
falência técnica e o governo liderado por Lenine teve que se valer da produção de rublos que 
não valiam sequer o custo do papel em que estavam impressos para pagar importações e 
custear as várias frentes de batalha interna e externa em que estava envolvido. 
 
Até a Espanha, que digeriu tão mal os ventos do 'suprime', não escapou em tempos aos 
apertos da falência: em 1588, Filipe II organizou aquilo a que chamou a Invencível Armada, 
para acabar de vez com a guerra contra Inglaterra e apoderar-se do domínio dos mares; esta 
estratégia militar anterior, mas concomitante à estratégia comercial que se lhe seguiria correu 
mal: a armada era tão invencível que foi toda ao fundo, e com ela os sonhos de grandeza 
planetária do monarca. Mas no fundo dos mares não ficavam apenas os navios e os seus 
marinheiros: perdia-se também nas ondas um instrumento de financiamento do país, que 
ainda por cima tinha custado uma fortuna. Os anos seguintes foram de desesperado aperto. 
 
Mas muito mais que qualquer problema econômico, são as questões políticas que podem 
acabar com a existência de um país. Dois exemplos muito próximos provam isso mesmo. A 
Iugoslávia do Marechal Tito, uma das construções mais impressionantes do pós-Segunda 
Guerra, desmanchou-se como uma construção sem alicerces em poucos meses, como se anos 
de cimento atirado para cima de um problema não tivessem produzido qualquer efeito. 
 
Mas o caso mais extraordinário e com certeza o mais dramático para o seu povo é o da 
Polônia, país que já deixou de existir tantas vezes, apesar de verdadeiramente isso nunca ter 
chegado a acontecer, que a sua história parece mais uma sucessão de reinícios que uma linha 
contínua inteligível. 
 
Com tal envolvimento histórico e com a argamassa da globalização, é de se supor que Dubai 
não vai falir. Mas o que é mais que certo é que o seu prestígio internacional ficou fortemente 
abalado e nenhum investidor minimamente atento voltará nos próximos anos a arriscar a sua 
liquidez num mercado que deu mostras de tão fraca sustentabilidade. A não ser que 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum encontre uma fonte segura de petróleo. E isso pode bem 
suceder, mesmo que essa fonte de petróleo não seja mais que uma bifurcação de um oleoduto 
de Abu Dhabi. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 45. 


