
m agosto de 2011, as bolsas 

de valores do mundo todo 

sofreram uma queda que não 

era vista desde a quebra de Wall 

Street em 1929.0 fenômeno foi uma 

conseqüência do rebaixamento 

dos títulos públicos americanos, 

tidos por um bom tempo como o 

"refúgio" econômico mais seguro 

do planeta; das repetidas crises eu-

ropeias, provocadas pelo aumento 

espetacular da dívida pública; da 

(literal) falência de vários países da 

"zona do euro", como Grécia, Por-

tugal, Espanha e Itália; e das crises 

sociais e políticas provocadas pelos 

planos de austeridade fiscal implan-

tados nesses países. 

Frente a essa situação, os in-

vestidores, fossem eles grandes 

especuladores ou não, se retiraram 

das bolsas de todo o mundo, ex-

pressando seu pânico diante de 

um fato agora confirmado: a crise 

econômica de 2008, iniciada com 

a explosão da "bolha" do mercado 

imobiliário americano e responsá-

vel por uma verdadeira catástrofe 

no setor f inanceiro do "Primeiro 

Mundo", ainda não terminou. Mais 

do que isso: aprofundou-se, conta-

giando também o crédito público. 

Essa crise pôs f im a um ciclo de 

grande expansão e crescimento 

econômico, chamado "exuberân-

cia irracional" por Alan Greenspan, 

ex-presidente do Federal Reserve 

(FED), o Banco Central americano. 

Esse período, compreendido entre 

2002 e 2008, sucedeu a meia década 

de violentas turbulências: a crise 

asiática de 1997, a crise russa e das 
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"moedas emergentes" de 1998 e 

1999, a crise das bolsas de empresas 

de alta tecnologia, como Microsoft 

e Apple, de 2000, e a catastrófica 

falência argentina de 2001. 

Se recuarmos um pouco mais 

no tempo, veremos que a chamada 

"globalização" foi, desde seu início, 

um processo marcado por crises 

cada vez mais freqüentes. Na Amé-

rica Latina, nos Estados Unidos, no 

Japão ou no México, turbulências 

econômicas surgiram, uma após a 

outra, ao longo das últimas décadas. 

Isso fez com que o ex-secretário 

do Tesouro americano e economis-

ta-chefe do Banco Mundial, Lawren-

ce Summers, afirmasse que, durante 

os últimos 20 anos, grandes distúr-

bios financeiros costumam ocorrer 

aproximadamente a cada três anos. 

Se iniciarmos essa contagem com 

a "crise do petróleo" de meados da 

década de 1970, teremos 17 eventos 

de crise em apenas três décadas e 

meia. Em média, uma turbulência a 

cada dois anos. 

As crises passaram a ser a regra da 

economia mundial. E essa tendência 

começou a imperar depois dos cha-

mados "30 anos gloriosos" do capi-

talismo, iniciados com o término da 

Segunda Guerra Mundial, em 1945. 

As gerações que hoje estão com até 

50 anos não conheceram um único 

período que não fosse marcado pela 

turbulência econômica. 

O "fim do comunismo" em 1991, 

que encheu de ares messiânicos os 

paladinos do capitalismo liberal, 

chegando-se a proclamar até o 

"fim da história", não acabou com A ut
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as crises. Pelo contrário, tornou-as 

cada vez mais extensas e profundas, 

em especial com o ingresso - ou, 

melhor dizendo, a volta - da China 

ao mercado mundial, com seus vul-

tosos investimentos, seus baixos sa-

lários e sua pirataria generalizada, o 

que provocou uma sobreprodução 

mundial nos ramos econômicos de 

baixo valor agregado e, nos últimos 

anos, também nos de maior densi-

dade tecnológica. 

A nossa atual "era das turbulên-

cias" tem raízes históricas. A crise 

que marca seu início começou a se 

tornar evidente nos países desen-

volvidos em fins da década de 1960, 

mas só virou uma realidade concreta 

em 1971, quando os Estados Unidos 

declararam que sua moeda não 

seria mais conversível em ouro. Na 

época, o preço do metal em dólares 

servia de padrão para a regulação 

das negociações internacionais. 

A criação da reserva comum de 

ouro, em 1961, já livrava o país de 

parte da responsabilidade pela ma-

nutenção do valor do ouro a US$ 35 

a onça (hoje, a onça vale US$ 1.500!). 

O passo seguinte foi dado em 1968, 

quando o governo americano re-

nunciou à obrigação de prover o 

metal aos compradores privados 

por esse preço. Três anos depois, o 

guichê do ouro foi fechado também 

para os compradores oficiais. 

Além disso, o país obstruiu o 

acesso aos seus mercados de capital, 

renunciando assim às obrigações 

que detinha, mesmo que não ofi-

cialmente, como dono da moeda de 

reserva mundial. A imposição de um 

aumento tarifário de 10% sobre as 

importações, em agosto de 1971, pôs 

fim ao processo de falência do cha-

mado "padrão-ouro-dólar", mudando 

definitivamente as regras que gover-

navam o comércio internacional. 

Ao "desmonetarizar" sua moeda, 

os Estados Unidos transformaram as A ut
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reservas em dólar dos demais países 

em títulos submetidos à política 

monetária americana. Assim, o país 

transferiu sua crise para o Terceiro 

Mundo e para seus concorrentes no 

mercado mundial, especialmente a 

Europa e o Japão. 

A partir de 1973, a crise do petró-

leo "oficializou" a existência de uma 

crise econômica geral, lançando as 

bases para um espetacular desen-

volvimento do capital especulativo. 

O tamanho da crise era propor-

cional ao tamanho da prosperidade 

precedente. Um autor visto por al-

guns como obsoleto na década de 

1970 já havia elaborado, um século 

antes, uma explicação para esse 

fenômeno. Segundo ele, a enorme 

capacidade produtiva do capitalis-

mo e a constante valorização do 

capital (que aumenta muito mais 

rápido que o poder de compra da 

população) são elementos que con-

tradizem a capacidade de consumo 

das sociedades (que, em relação a 

esse aumento assombroso da pro-

dução, se toma cada vez menor) e as 

condições de valorização desse ca-

pital em permanente expansão. Daí 

as crises. Nas palavras desse autor, 

"todas as contradições da produção 

burguesa atingem coletivamente a 

explosão nas crises mundiais gerais; 

nas crises particulares, só de maneira 

dispersa, isolada, unilateral". Seu 

nome era Karl Marx. 

Nesse t ipo de crise, caracterizada 

pela sobreprodução, o desemprego 

do trabalho é conseqüência inevi-

tável do "desemprego do capital". 

Quando mais de 70% da capacidade 

produtiva (industrial, por exemplo) 

deixa de ser utilizada, a taxa de 

desemprego cresce de forma des-

controlada, superando os 10%. Só 

na Europa, mais de 30 milhões de 

trabalhadores não reencontraram 

seus postos depois das crises de 

1973-1975 e 1979-1982. 

A saída encontrada para essa 

situação foi uma potente reestrutura-

ção produtiva global, com um novo 

patamar tecnológico que visava au-

mentar o controle e o grau de explo-

ração do trabalho. Foi no bojo desse 

processo que, por exemplo, as novas 

tecnologias de informação, como 

a internet, entraram em cena. Esse 

aumento da taxa de exploração foi 

acompanhado de um rebaixamento 

dos salários e de uma precarização 

das condições de existência da classe 

operária: flexibilização, destruição da 

velha relação contratual, domestica-

ção dos sindicatos etc. 

Concomitantemente a esse pro-

cesso de reestruturação da produção, 

a década de 1970 assistiu também à 

valorização cada vez mais fictícia 

do capital, conseguida por meio da 

especulação financeira. Portanto, as 

contradições que levaram à crise 

não tinham sido solucionadas, sua 

resolução havia sido simplesmente 

adiada, e o caminho encontrado 

para dar essa "sobrevida" ao proces-

so de acumulação capitalista foi o 

predomínio da valorização financeira 

do capital, o que criaria condições 

para que os problemas precedentes 

reaparecessem num futuro próximo, 

porém agravados. 

O mercado mundial também se 

expandiu nesse período, agregando, 

por um lado, novos espaços de valo-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



financeira", ou seja, da especulação) 

em vez dos bancos comerciais, que 

fazem empréstimos produtivos e 

agem mais amplamente. A melhora 

no mercado de ações e títulos, a 

recuperação dos preços das commo-

dities e a retomada de grandes fusões 

corporativas abriram oportunidades 

novas para a especulação. 

A maior esperança era a China, 

que surgiria para resgatar a econo-

mia mundial e puxar o planeta para 

fora da crise. Em 2006, quando o 

crescimento do país atingia seu pico, 

registrando marcas de 10% ao ano, o 

premiê Wen Jiabao afirmou que sua 

economia era "desequilibrada, instá-

vel, descoordenada e insustentável". 

Pouco tempo depois, o gigante 

asiático já sofria com os efeitos da 

crise mundial. 

O centro dos problemas, porém, 

estava nos Estados Unidos. Com um 

mercado imobiliário acostumado 

a vários anos de aquecimento, as 

instituições bancárias do país tinham 

baixado as exigências para concessão 

de financiamento de imóveis. As 

carteiras dos bancos com créditos 

subprime (ou seja, de alto risco) eram 

atreladas aos chamados CDS (credit 

defaults waps), uma forma de seguro 

em caso de inadimplência. A institui-

ção financeira agrupava esses títulos 

e os repassava para outros bancos 

interessados em comprar o risco. Essa 

cadeia se reproduzia indefinidamen-

te, já que um CDS poderia ir passando 

de banco em banco e agregando, a 

cada nova operação, um novo mon-

tante ao seu valor original. 

Toda essa estrutura foi abalada 

pela retração da oferta de crédito 

imobiliário, pela redução dos preços 

dos imóveis e, consequentemente, 

pela expansão da inadimplência. 

Com isso, o caráter "virtuoso" do 

processo se transformou em "vicio-

so". O mercado se descontrolou com 

a explosão do valor dos CDS: no 

início de 2003, o montante chegava 

a US$ 2,2 trilhões; em junho de 2007, 

a cifra já estava em US$ 54,6 trilhões. 

A emissão desregrada de títulos 

inflados pela especulação, somada 

aos créditos e dívidas sem lastro, 

permitiu que, momentos antes do 

início da crise, os ativos financeiros 
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em circulação no planeta atingis-

sem uma cifra superior a US$ 600 

trilhões, sendo que o PIB mundial no 

período era de US$ 60 trilhões. Uma 

situação nunca antes vista: a pura 

especulação financeira conseguiu 

multiplicar dez vezes o valor de toda 

a produção mundial. 

A situação era melhor na sóbria 

Europa? A assinatura do Tratado de 

Maastricht (1992), que criou a União 

Européia e lançou as bases do euro, 

foi acompanhada pelo auge da 

oferta de crédito no Velho Mundo 

e pela realocação de indústrias na 

Europa central e nos Bálcãs. Apesar 

de uma avalanche de crédito no 

Leste e de uma guerra devastadora 

conduzida pela Otan que destruiu 

a ex-lugoslávia, a restauração ca-

pitalista nessas zonas outrora sub-

metidas ao domínio soviético logo 

mostrou sua fragilidade, deixando 

evidente que ela dependia mais da 

arrecadação de capital estrangeiro 

do que das estruturas capitalistas 

estabelecidas localmente. 

Dessa forma, a crise de 2008, 

iniciada nos Estados Unidos, passou 

em pouco tempo para a Europa, 

cujos bancos estavam atolados du-

plamente: por um lado, pelos "ativos 

tóxicos" das instituições americanas 

e, por outro, pela exposição à fragili-

dade da Europa central e dos Bálcãs. 

A saída encontrada foi a injeção, em 

proporções gigantescas, de dinheiro 

público no setor financeiro falido dos 

Estados Unidos e da Europa, o que 

acalmou as turbulências por pouco 

tempo. A crise reapareceria, dessa 

vez como explosão da dívida pública. 

Os episódios recentes derruba-

ram a crença de que os problemas 

haviam sido superados na segunda 

metade de 2009. O fantasma da 

inadimplência, dessa vez represen-

tado não por entidades privadas, 

mas sim por países como Emirados 

Árabes Unidos, Grécia e Irlanda, sa-
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Text Box
Fonte: Historia Viva, São Paulo, ano 8, n. 96, p. 62-67, 2011.




