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OS DILEMAS DA POLÍTICA ECONÔMICA NO “PÓS-CRISE”*
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1 INTRODUÇÃO

A crise �nanceira iniciada em meados de 2007 no segmento de crédito imobiliário 
nos Estados Unidos foi grave o su�ciente para ser quali�cada como “a mais séria e 
destrutiva desde 1929” pelo comitê de Larosière (2009), estabelecido pela União 
Europeia para avaliar seus aspectos e implicações. Apesar de uma menor intensi-
dade, esta crise apresenta outras particularidades que a aproximam da Grande De-
pressão da década de 1930, tais como sua duração,1 sua abrangência internacional 
e a incontornável necessidade de voltar a regulamentar o setor �nanceiro (GRI-
FFITH-JONES, 2010). Dessa forma, não parece estranho que diversos econo-
mistas2 tenham passado a designar a recente crise como sendo a Grande Recessão.

Da mesma forma, a recuperação das principais economias desenvolvidas 
que está se seguindo a essa crise �nanceira tem poucos traços em comum com 
as retomadas econômicas veri�cadas desde a Segunda Guerra Mundial, que fo-
ram muito mais rápidas e acentuadas. Pelo contrário, a atual recuperação vem 
sendo comparada à que ocorreu durante a Grande Depressão, caracterizada por 
um baixo dinamismo, insu�ciente para recuperar o nível de emprego. Importa 
aqui ressaltar que a crise da década de 1930 não foi um episódio de dez anos de 
declínio econômico contínuo, mas, sim, constituída por dois períodos recessivos 
distintos – agosto de 1929 até março de 1933, e maio de 1937 até a Segunda 
Guerra Mundial. Entre estas duas recessões, ocorreu um período de recuperação 
econômica que, entretanto, foi insu�ciente para impedir que a taxa de desempre-
go permanecesse acima dos 10% (BERNANKE, 1994). 

* Texto elaborado com base em dados disponíveis em junho de 2011. Agradecimentos a Clarissa Medeiros Borges e 
Vanessa Duarte da Silva Santos pelo apoio no levamento de dados.
** Professora doutora do Instituto de Economia (IE) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e pesquisa-
dora do Ipea.
1. Nas maiores economias desenvolvidas, a forte recessão suscitada por essa crise terminou em meados de 2009. 
Assim, segundo o Business Cycle Dating Committee do National Bureau of Economic Research (NBER) – fundado em 
1920 como um grupo privado sem fins lucrativos de pesquisas econômicas e encarregado pelo governo americano 
de determinar o início e o fim das recessões –, nos Estados Unidos, ela terá durado de dezembro de 2007 a junho de 
2009, a mais longa recessão desde a depressão de 1929. 
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Essas semelhanças suscitam fundadas suspeitas de que o atual período pós-
crise poderá, igualmente, assemelhar-se ao movimento veri�cado no início da 
década de 1930, usualmente caracterizado como uma “dupla recessão”. Shiller 
(2010) utiliza uma de� nição de dupla recessão que contempla um horizonte tem-utiliza uma de�nição de dupla recessão que contempla um horizonte tem-
poral relativamente longo. 

Esse fenômeno se inicia por uma recessão na qual o desemprego sobe para 
um nível elevado e, em seguida, se reduz num ritmo demasiadamente lento. 
Antes que o nível de emprego volte ao patamar normal, ocorre uma segunda 
recessão. Enquanto nova recuperação econômica não se completar, estaremos 
numa dupla recessão, mesmo se houver anos entre as duas quedas. No último 
século, houve apenas uma dupla recessão, com essa definição, e ela foi séria. 
Tudo começou com a recessão 1929-1933, que foi seguida por outra recessão 
em 1937-1938. Entre essas quedas, a taxa de desemprego nunca se estabeleceu 
abaixo de 12,2%. Essas duas recessões, separadas por quatro anos, são agora ge-
ralmente agrupadas como um único evento, a Grande Depressão (SHILLER, 
2010, p. BU5, tradução nossa).

Na Grande Depressão, políticas macroeconômicas divergentes contribuí-
ram para a extensão e a profundidade da crise. Elas estavam essencialmente liga-
das à política cambial, com alguns países abandonando o padrão ouro, enquanto 
outros tentavam mantê-lo a qualquer custo. A evolução histórica mostrou que os 
países que abandonaram primeiro o padrão ouro foram capazes de aumentar sua 
base monetária e seus preços, provocando uma depreciação cambial e tendo re- e seus preços, provocando uma depreciação cambial e tendo re-
cuperação mais rápida que aqueles que mantiveram este regime cambial por mais 
tempo e foram forçados à de"ação (BERNANKE, 1994).

À semelhança do que se veri�cou na década de 1930, visões divergentes 
sobre o período “pós-crise” nas principais economias desenvolvidas têm levado 
a políticas macroeconômicas muito distintas. Esta divergência contraria o que se 
constatou no decorrer da crise, em que os países participantes do Grupo dos 20 
(G20)2 buscaram coordenar suas políticas macroeconômicas e a�rmar conjunta-
mente os princípios das reformas a serem adotadas no intuito de prevenir nova 
ocorrência de eventos semelhantes.  

No atual período “pós-crise”, as divergências ressurgiram e passaram a cons-as divergências ressurgiram e passaram a cons-
tituir – agora como então – um fator agravante da tênue recuperação econômica, 
já que conduzem esses países a se engajar em políticas do tipo “cada um por si” 
ou “salve-se quem puder”, levando a desvalorizações competitivas. Estas divergên-
cias estão, sobretudo, relacionadas à avaliação dos riscos das economias resvalarem 
para novo episódio recessivo. As autoridades econômicas das principais economias 

2. Criado em 1999 e composto pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias 
desenvolvidas e emergentes do mundo mais a União Europeia. O G20 é um fórum de cooperação e de consulta sobre 
assuntos do sistema financeiro internacional. Seus membros representam perto de 90% do PIB mundial, 80% do 
comércio internacional – incluindo o comércio entre países da União Europeia – e dois terços da população do planeta. 
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desenvolvidas estão confrontadas a um dilema: i) manter os estímulos macroe-
conômicos, por temor a uma dupla recessão e/ou a um processo de de"ação; ou 
ii) retirar parte ou a totalidade desses estímulos, por considerar que a recuperação 
econômica em curso é sustentável e/ou que o dé�cit das contas públicas chegou a 
um ponto crítico e seu controle tornou-se prioritário.

Os países europeus em seu conjunto – tanto os que enfrentam uma crise da 
dívida soberana (di�culdades para obter �nanciamentos nos mercados) quanto os 
que têm uma situação menos conturbada – optaram por realizar drásticos ajustes 
�scais. Em diversos países da região, os ajustes �scais têm sido tão severos que re-
sultam em fortes quedas da atividade econômica e do nível de emprego. Ademais, 
o Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa básica de juros em 0,25% em abril 
de 2011 e indicou que, em função de uma in"ação mais forte que o esperado, esta 
taxa provavelmente voltaria a subir em julho (TRICHET, 2011). Por sua vez, nos 
Estados Unidos, prevaleceu a visão de que o abandono de políticas anticíclicas é 
prematuro. Contudo, diante da di�culdade de aprovar novos pacotes �scais no 
Congresso, esta tarefa �cou essencialmente nas mãos da autoridade monetária, 
que lançou mão de novo “afrouxamento quantitativo” – já adotado em 2009 – e 
anunciou que manterá os juros baixos “por um período prolongado”. 

Essa divergência de políticas macroeconômicas condiciona a evolução da eco-
nomia mundial e, eventualmente, pode agravar seus desequilíbrios. No entanto, 
os dados apontam que, embora as intervenções públicas tenham tido sucesso em 
reverter o processo de de"ação de ativos, nenhuma das políticas adotadas no “pós-
crise” foi capaz de atingir os objetivos �xados: seja para resolver os desequilíbrios 
�scais, seja para restaurar um crescimento econômico sustentado e reduzir os ele-
vados níveis de desemprego. Este insucesso suscita a hipótese de que, face à magni-
tude da crise do capitalismo com dominância �nanceira (market led), instrumentos 
�scais e monetários estão atingindo seu limite. Em outras palavras, quando a crise 
atinge mercados �nanceiros que se tornaram maiores que os Estados, a correlação 
de forças é favorável aos mercados e à sua busca de rentabilidade a qualquer custo, 
fazendo que as intervenções públicas possam mostrar-se insu�cientes. Nesse con-
texto, o risco de um double dip apresenta contornos mais ameaçadores, visto que se 
defrontaria com instrumentos anticíclicos em rápido esgotamento. 

Este texto se propõe a examinar o conturbado período pós-crise e a dis-
cutir os diagnósticos diferenciados e as distintas medidas de política econômica 
adotadas pelas principais economias desenvolvidas. Além desta breve introdução, 
o texto é composto de mais três seções. A primeira aborda a convergência das 
políticas macroeconômicas anticíclicas adotadas no auge da crise bem como suas 
bases teóricas. Na sequência, serão examinadas as profundas divergências nessas 
políticas, surgidas no período que se seguiu à crise, em particular entre a União 
Europeia e os Estados Unidos. Por �m, a última seção será consagrada a uma 
breve conclusão. 
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2 CRISE E CONVERGÊNCIA DAS POLÍTICAS MACROECONÔMICAS 

O G20 passou a ser o agente proeminente na coordenação internacional das res-na coordenação internacional das res-
postas à crise, em substituição ao Grupo dos 7 países mais ricos do mundo (G7). 
Após a falência do Lehman Brothers, o G20 realizou três reuniões que contaram, 
pela primeira vez desde sua criação, com a participação dos chefes de Estado ou de 
governo e não somente dos ministros de �nanças e presidentes dos bancos centrais. 
Estas reuniões tinham o objetivo enunciado de promover a cooperação internacio-
nal para enfrentar a crise �nanceira e coordenar as políticas de combate à recessão. 

No ápice da crise, tudo parecia indicar que as lições da Grande Depressão 
tinham sido aprendidas, permitindo evitar a repetição dos erros de política eco-
nômica que tinham então contribuído para seu aprofundamento e sua extensão. 
Apesar de suas raízes teóricas muito distintas, estas lições tinham um importante 
elemento em comum: todas preconizavam uma intensa intervenção do Estado 
em oposição às políticas de laissez-faire e às diretrizes das políticas macroeconômi-
cas recomendadas pelo mainstream econômico (de�nição na qual se enquadra o 
Fundo Monetário Internacional – FMI). Antes da crise, tais diretrizes decorriam 
do “consenso macroeconômico”, oriundo da convergência entre as correntes no-
voclássica e novokeynesiana em torno da crença que, de um lado, a economia de 
mercado seria capaz de levar à estabilidade macroeconômica e que, de outro lado, 
as políticas econômicas seriam ine�cientes, porque antecipadas pelos agentes. Esta 
crença encontrou respaldo político nos governos de R. Reagan e de M. &atcher 
e passou a constituir o pilar das políticas macroeconômicas (MARTINS, 2010). 

O chamado “novo consenso” está em total oposição ao que tinha sido cons-
tatado após a Grande Depressão: o modelo liberal baseado na livre atuação das 
forças de mercado não é e�caz para evitar e, posteriormente, sanar a depressão 
econômica. Assim, em função das lições daquele episódio, no decorrer da crise 
econômica iniciada em 2007 com o aumento da inadimplência no crédito hipo-
tecário de alto risco nos Estados Unidos, os governos lançaram mão de diversos 
instrumentos não tradicionais de política econômica para lidar com a falta de 
liquidez e com a queda da demanda agregada. Por serem eminentemente discri-
cionários, esses instrumentos teriam sido, até pouco tempo, considerados ina-
dequados pelo mainstream e pelo FMI e, no mínimo, gerariam insatisfação dos 
agentes do mercado �nanceiro.

 As lições da Grande Depressão, que foram aplicadas no decorrer da recente 
crise �nanceira, se organizaram em torno da necessidade de evitar uma espiral de-
"acionária por meio de intensa atuação do Estado e/ou do Banco Central. Foi em 
nome dessa necessidade que, após a falência do Lehman Brothers, quando a crise se 
transformou em um evento de caráter sistêmico, os países desenvolvidos atuaram 
maciçamente e de comum acordo para socorrer os bancos e outras instituições 
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�nanceiras importantes,3 os mercados �nanceiros mais sensíveis,4 bem como para 
incentivar a demanda agregada e reduzir os níveis de desemprego. 

Mas, os fundamentos teóricos do temor à de"ação e da necessidade de in-
tervenções na área �scal e/ou monetária são extremamente díspares. Na busca por 
agregar estes fundamentos, obtêm-se resultados inesperados, à medida que, em 
períodos de crise, a prescrição do ativismo estatal congrega correntes analíticas 
tão divergentes que, salvo neste quesito, encontram-se sempre em lados opostos. 
Estas correntes vão dos monetaristas, como Irving Fisher e Milton Friedman, aos 
mais variados matizes do keynesianismo, em um largo espectro que inclui desde 
Hyman Minsky até diversos economistas novokeynesianos como Ben Bernanke, 
Olivier Blanchard, Paul Krugman e Joseph Stiglitz. 

Novokeynesianos eram partes integrantes do mainstream, junto aos no-
voclássicos, ambos com forte in"uência dos monetaristas (LAVOIE, 2006).  
Alinhando-se aos que preconizam forte ativismo público na luta contra a depres-
são econômica, os novokeynesianos distanciaram-se dos novoclássicos e de pelo 
menos parte do consenso pré-crise (MARTINS, 2010). 

A descrição do ciclo vicioso denominado “espiral de"acionária” deve-se a 
Fisher (1933), conhecido por sua abordagem quantitativista da moeda, que pos-que pos-
teriormente deu origem à teoria monetarista. Após sofrer a ruína �nanceira na 
quebra da Bolsa de Valores em 1929, o professor da Universidade de Yale concen-
trou sua análise no colapso dos mercados �nanceiros, nos efeitos devastadores da 
relação entre a de"ação de preços dos ativos e a queda dos preços das mercadorias, 
no processo de desalavancagem das famílias e das empresas e na contração da 
atividade econômica. 

Fisher aponta os fatores que se encadeiam e interagem uns com os outros 
em condições de excesso de endividamento e de"ação de preços dos ativos e dos 
bens, levando a economia a uma insu�ciência crônica de demanda. Estes fatores 
são: a busca por liquidação das dívidas, que leva à venda forçada de ativos; a 
contração da oferta de moeda, à medida que empréstimos bancários são reem-
bolsados e sua velocidade de circulação se reduz; a queda nos preços dos ativos, 
nos lucros e no valor líquido das empresas, precipitando falências; a redução na 
produção, no comércio e no emprego; o pessimismo e a perda de con�ança; o 
entesouramento de dinheiro; e a queda nas taxas de juros nominais acompanhada 
pelo aumento das taxas de juros reais.

3. Como se verá adiante, esta atuação assumiu formatos distintos conforme os países: os Estados Unidos concederam 
empréstimos aos bancos, enquanto, na Inglaterra e na Irlanda, o Estado assumiu o controle acionário dos bancos.
4. No caso dos mercados, a atuação dos governos foi relativamente uniforme e consistiu essencialmente em garantir 
a solvência dos títulos privados.



128 As Transformações no Sistema Financeiro Internacional

Esse processo transformou a recessão de 1930 em uma profunda depressão em 
1933. Sua lógica é tal que, se nada é feito para evitar a queda no nível de preços, a 
depressão tende a se aprofundar em uma espiral viciosa por muitos anos. Em última 
análise, é claro que, em algum momento, os problemas dos endividados devem parar 
de crescer e serem seguidos por uma recuperação. Mas, esta chamada saída “natural” de  
uma depressão somente ocorre após a generalização desnecessária e cruel de falên-
cias, do desemprego e da fome. De onde tem-se a recomendação de Fisher, para 
interromper ou prevenir a depressão, de rein"acionar os preços até o nível médio em 
que as dívidas foram contraídas pelos devedores e assumidas pelos credores. 

A “Teoria da de"ação das dívidas na Grande Depressão” de Fisher foi, por 
muito tempo, negligenciada. Mas ela voltou a chamar a atenção de economistas 
como Ben Bernanke, atual presidente do Federal Reserve Bank americano (Fed, 
banco central americano). Esta atenção se deveu, inicialmente, ao longo processo 
de"acionário que tem vivido a economia japonesa desde o início da década de 
1990. Entretanto, seja após o estouro da bolha das ações de alta tecnologia em 
2001 ou após a crise �nanceira iniciada em 2007, a questão da ameaça de uma 
espiral de"acionária voltou a �gurar na ordem do dia do Fed e de outros bancos 
centrais de economias desenvolvidas. 

Milton Friedman – autor cuja teoria se alicerça na visão quantitativista da 
moeda – argumenta que a Grande Depressão foi causada, principalmente, pela 
contração monetária, consequência de políticas errôneas do Fed e de uma pro-
longada crise do sistema bancário.5 Uma das razões apontadas por Friedman e 
Schwartz (1971), pela qual o Fed não agiu para limitar o declínio da oferta de 
moeda, foi a regulação intrínseca ao padrão ouro. Naquela época, o montante  
de papel-moeda que o Fed podia emitir era limitado pela exigência legal de man-
ter  em ouro o equivalente a 40% das emissões de papel-moeda. Até o �nal da 
década de 1920, o Fed tinha atingido o limite de crédito permitido pela quan-
tidade de ouro em sua posse, impedindo-o de ampliar a oferta monetária. Neste 
contexto, em 1931, importantes agentes dos mercados �nanceiros, em particular 
os bancos comerciais, passaram a converter papel-moeda em ouro, reduzindo 
o volume de ouro nos cofres públicos e forçando a correspondente redução no 
montante de papel-moeda em circulação. Este ataque especulativo e o fato de que 
a inação do Fed permitiu algumas grandes falências bancárias criaram um pânico 
no sistema bancário americano, o que teria levado à de"ação e ao abandono deste 
sistema monetário nos Estados Unidos.

5. “O Fed foi o grande responsável por converter o que poderia ter sido uma simples recessão, embora ela pudesse ser 
bastante grave, em uma grande catástrofe. Ao invés de usar seus poderes para combater a depressão, ele presidiu ao 
declínio de um terço no volume de moeda entre 1929 e 1933. Longe da depressão ser um fracasso do sistema de livre 
empresa, foi um trágico fracasso do governo” (Friedman, 1998, p. 233, tradução nossa). 
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Friedman a�rmava que, se o Fed6 tivesse concedido empréstimos de emer-
gência para estes grandes bancos, ou simplesmente comprado títulos públicos no 
mercado aberto para prover liquidez e aumentar a quantidade de dinheiro, não teria 
havido um efeito dominó no sistema bancário, a oferta de moeda não teria caído 
tanto e a depressão teria sido evitada. Como se verá adiante, a análise de Friedman 
também teve forte in"uência nas decisões do Fed na recente crise.

Em uma tradição teórica totalmente distinta da dos monetaristas, muitos 
analistas, inclusive diversos deles vinculados a instituições �nanceiras,7 invocaram 
– desde 2007 – o nome de Keynes e de economistas ligados à sua abordagem teó-
rica, em particular, Hyman P. Minsky, na tentativa de entender a natureza da crise 
�nanceira recente e as medidas necessárias para impedir sua transformação em 
profunda depressão. O colapso do mercado hipotecário de alto risco, em agosto 
de 2007, foi considerado um “momento Minsky” (PALLEY, 2010); a implosão 
posterior do sistema � nanceiro e a recessão profunda foram vistas como a con� r-�nanceiro e a recessão profunda foram vistas como a con� r- e a recessão profunda foram vistas como a con�r-
mação da “hipótese da instabilidade �nanceira” de Minsky (1982).

De acordo com essa hipótese, a instabilidade � nanceira é criada endoge- hipótese, a instabilidade �nanceira é criada endoge-
namente pelo funcionamento intrínseco de uma economia capitalista dotada de 
estruturas �nanceiras desenvolvidas. Nos momentos em que a economia está em 
fase de expansão, as dívidas existentes são facilmente pagas, fazendo com que as 
margens de segurança para a concessão de crédito sejam afrouxadas e o grau de 
endividamento da economia aumente. Assim, a estrutura �nanceira da economia 
se transforma, fazendo com que seu grau de alavancagem se eleve à medida que a 
própria economia cresce. 

Mas, a contribuição de Minsky vai além do diagnóstico da crise. Em seu 
trabalho de 1986, ele se pergunta: o que impede que as crises recorrentes, em que 
a estabilidade gera a instabilidade, se tornem depressões? Sua resposta, em linha 
com o pensamento keynesiano, reside na atuação de dois agentes econômicos: o 
big government e o big bank.

O papel do big government é essencial, porque os gastos �scais estabilizam o 
emprego, a renda e as receitas das empresas. Estes gastos resultam em um dé�cit 
do big government, com três efeitos: i) efeito renda e emprego – é o efeito multi-
plicador da despesa pública e inclui pagamentos de transferências e juros; ii) efei-
to budget (cash-!ow) – os dé�cits do governo irão manter os "uxos de caixa permi-
tindo que os juros das dívidas privadas sejam pagos e, além disso, irão manter os 
"uxos de lucros para as �rmas; e iii) efeito portfólio – os instrumentos �nanceiros 
usados para �nanciar o dé�cit são considerados ativos seguros, que ajudam a esta-
bilizar a economia, já que fornecem maior segurança para os portfólios privados.

6. É importante sublinhar que Friedman era a favor da abolição do Federal Reserve System e sua substituição por um 
modelo que mantivesse, a um ritmo constante, a emissão direta de moeda pelo governo (Tesouro).
7. Ver, por exemplo, McCulley (2008) e Magnus (2008).
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Por sua vez, o big bank (emprestador de última instância) tem por objetivo 
estabilizar o preço dos ativos e o mercado �nanceiro. Ademais, ao passo que o big 
government age sobre a demanda agregada, os superávits setoriais e o aumento da 
participação de títulos públicos nos portfólios, o emprestador de última instância 
opera sobre o valor da estrutura dos ativos e sobre o re�nanciamento disponível 
para as carteiras.

Como dito anteriormente, essas raízes teóricas muito diferentes são unâ-
nimes em preconizar a necessidade de uma maciça intervenção estatal, com o 
objetivo de impedir o aprofundamento e o prolongamento de uma crise com 
o potencial de provocar uma espiral de"acionária e uma depressão econômica. 
Referindo-se aos Estados Unidos, o ex-secretário do Tesouro, Henry Paulson, 
a�rmou que “a economia chegou ‘muito perto’ de um colapso que a jogaria na 
segunda Grande Depressão, e o governo só tinha uma coisa a fazer: socorrer as 
�rmas �nanceiras” (MCKEE e COOK, 2010). Esta mesma a�rmação pode ser 
estendida às demais economias desenvolvidas.

Assim, na ânsia de evitar os erros cometidos na década de 1930, os bancos 
centrais e os Tesouros nacionais das economias desenvolvidas foram obrigados a 
agir rapidamente, recorrendo tanto a instrumentos tradicionais de política mo-
netária e �scal quanto a medidas não tradicionais e discricionárias ao extremo. 

A partir de setembro de 2007, o Fed e o Banco Central Europeu foram 
levados a reduzir as taxas básicas de juros e a taxa de redesconto, instrumento 
que os bancos comerciais podem utilizar para aliviar problemas de liquidez. Esse 
movimento equiparou-os ao Japão que, desde meados de 1995, praticava taxas de 
juros próximas de zero (FED, 2002).

Também aumentaram os prazos das operações de redesconto. Contudo, 
estes instrumentos tradicionais de atuação dos bancos centrais logo mostraram 
seus limites, ao atingir a situação de “armadilha da liquidez” – de�nida por Key-
nes como o ponto em que a política monetária não consegue mais fomentar o 
crescimento pela queda da taxa de juros. Embora tais instrumentos tivessem sido 
su�cientes para conter as recessões anteriores, a magnitude da crise iniciada em 
2007 foi tal que obrigou os emprestadores de última instância da Europa, dos 
Estados Unidos e do Japão a recorrer a formas de intervenções não tradicionais e 
altamente discricionárias. 

No �nal de novembro e início de dezembro de 2007, os bancos centrais dos 
Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Suíça, Canadá, Japão e Suécia foram forçados 
a uma intervenção conjunta, diante das expectativas de elevadas perdas a serem re-
veladas pelos balanços bancários. Ainda em início de dezembro de 2007 – quando 
a taxa básica de juros nos Estados Unidos estava em 4,5% ao ano, assinalando que 
ainda havia espaço para uma política monetária tradicional” –, o Fed disponibilizou 
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o Term Auction Facility (TAF), para emprestar dinheiro aos bancos a prazo �xo.  
Em 28 de dezembro, o TAF já era responsável por empréstimos de US$ 3,48 
trilhões (WHEELOCK, 2010). 

A deterioração nas expectativas se prolongou durante o mês de janeiro de 
2008, com a divulgação de novas perdas e o rebaixamento dos ratings das segura-
doras monolines (tais como AMBAC, MBIA, Assured Guaranty, FSA). Em março 
de 2008, a falência do quinto maior banco de investimentos americano, o Bear 
Stearns, somente foi evitada pela intervenção e por garantias de US$ 30 bilhões, 
concedidas pelo Fed para sua compra com grande desvalorização pelo JP Morgan 
Chase (US$ 10 por ação, sendo que, um ano antes, a cotação havia alcançado US$ 
170). Enquanto banco de investimentos, o Bear Stearns não concedia crédito di-
retamente nem era supervisionado pelo Fed.8 Suas imensas perdas em decorrência 
da crise iniciada com a elevação da inadimplência nos empréstimos hipotecários 
subprime decorrem de sua participação no que vem sendo denominado de shadow 
banking system ou sistema bancário nas sombras (FARHI e CINTRA, 2008). 

Outros pontos de alta tensão voltaram a ocorrer no início do segundo se-
mestre de 2008. Cronologicamente, o primeiro foi o colapso do IndyMac Bank, 
parte do conjunto de instituições �nanceiras do Federal Savings Bank (FSB), es-
pecializadas em crédito hipotecário. Também conhecidas como savings and loans, 
estas instituições são de âmbito regional. O IndyMac Bank era o maior savings 
and loan na região de Los Angeles e o sétimo maior em concessão (“originador”) 
de hipotecas dos Estados Unidos. Em 11 de julho de 2008, esta instituição sofreu 
intervenção do Federal Deposit Insurance Corporation (FIDC), fundo garanti-
dor dos depósitos até US$ 100.000,00. Em decorrência do colapso do IndyMac 
Bank, dois efeitos mais imediatos foram registrados: i) os depositantes no sistema 
bancário americano com depósitos superiores ao limite garantido pelo FDIC pro-
curaram redistribuí-los entre diversos bancos; e ii) os temores de investidores e 
depositantes se alastraram para as demais instituições do FSB, provocando diversas 
novas falências.

Quase ao mesmo tempo da falência do IndyMac, ocorreu uma acentuada 
perda de con�ança nas duas grandes agências quase públicas, criadas com o pro-
pósito de prover liquidez ao mercado imobiliário americano, a Federal National 
Mortgage Association (apelidada de Fannie Mae) e a Federal Home Loan Mortga-
ge Association (conhecida como Freddie Mac). Estas companhias privadas – com 
ações negociadas em Bolsa de Valores, mas consideradas como patrocinadas pelo 
governo (Government Sponsored Enterprises – GSE) –, conseguiam se �nanciar 

8. De acordo com a seção 13 (3) do Federal Reserve Act (1932), o banco central tem o poder de emprestar para qual-
quer instituição contra qualquer colateral, desde que declare que isto é necessário, pois “circunstancias específicas o 
exigem”.
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a um custo bastante próximo ao do Tesouro americano. Simultaneamente, opera-
vam de forma muito mais alavancada que outras instituições �nanceiras, susten-
tando suas atividades com um patrimônio conjunto de apenas US$ 71 bilhões. 
Isto é, este patrimônio podia ser consumido por um prejuízo relativamente baixo 
como proporção da carteira. Enquanto o preço dos imóveis subia, este risco parecia  
pequeno, especialmente porque as duas instituições estavam autorizadas a �nanciar 
apenas hipotecas de baixo risco. Com a queda do preço dos imóveis, dados em 
garantias dos empréstimos, que passaram a valer menos que as dívidas (hipotecas) e 
a duplicação no patamar de inadimplência, as empresas �caram diante da possibi-
lidade de insolvência (desequilíbrio patrimonial), ou, pelo menos, sem capital para 
continuar operando (TORRES FILHO e BORÇA JÚNIOR, 2008). Complican-
do ainda mais a situação, parte signi�cativa destes títulos foi adquirida por bancos 
centrais dos países que detêm elevadas reservas em divisas. Em março de 2008, a 
dívida total de estrangeiros com as agências federais americanas somava US$ 1,5 tri-
lhão, sendo US$ 985 bilhões em portfólios de credores o�ciais e US$ 555,9 bilhões 
em credores privados.9 Em outras palavras, os títulos emitidos pela Fannie Mae e 
pelo Freddie Mac foram considerados para a aplicação destas reservas como tão 
“sem riscos” quanto os títulos do Tesouro americano, com a vantagem de oferecer 
rendimentos um pouco mais elevados.

A administração do presidente George W. Bush solicitou ao Congresso a apro-
vação de um pacote de ajuda, concedendo-lhe poder de injetar somas ilimitadas nas 
duas instituições por meio de empréstimos e compra de ações. O Fed, por seu lado, 
anunciava que lhes concederia empréstimos de curto prazo. A inédita ação estava 
ligada à magnitude dos passivos dessas imensas companhias. A Fannie Mae tinha 
dívida total em torno de US$ 800 bilhões, enquanto a da Freddie Mac alcançava 
US$ 740 bilhões. Ademais, as duas companhias carregavam ou tinham dado ga-
rantias a títulos hipotecários no valor de US$ 4,6 trilhões, o que representava 38% 
dos créditos hipotecários nos Estados Unidos e 32% de seu produto interno bruto 
(PIB), estimado em US$ 14,3 trilhões em junho de 2008. 

No entanto, todas essas intervenções não impediram que, em alguns momen-
tos, as autoridades monetárias tivessem recaído no pensamento e na prática liberal, 
com severas consequências. Assim, as declarações do presidente do Banco da Ingla-
terra de que não iria socorrer o quinto banco hipotecário do país, o Northern Rock, 
provocaram uma corrida bancária que acabou obrigando a autoridade monetária a 
nacionalizá-lo em fevereiro de 2008. Contudo, o caso mais notório foi a falência do 
banco de investimentos Lehman Brothers, em 15 de setembro de 2008. Este foi o 
ponto mais agudo da crise, que passou a apresentar contornos sistêmicos. A falência 

9. De acordo com o Tesouro americano, os maiores detentores das dívidas dessas agências americanas eram a China 
e o Japão.
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teve efeitos nefastos, acentuando as incertezas e o empoçamento de liquidez,10 acar-
retando a paralisação das operações interbancárias. A descon�ança dos investidores 
nos sistemas �nanceiros se espalhou, resultando em movimentos de pânico nos 
mercados de ações, de câmbio, de derivativos e de crédito, em âmbito global. 

O Tesouro e o Fed foram dura e abertamente criticados por não ter socor-
rido esse banco de investimentos tanto por autoridades de outros países quanto 
por banqueiros e economistas (NOCERA e ANDREWS, 2008). Em resposta às 
críticas, o presidente do Fed, Ben Bernanke (2008), alegou: 

os problemas no Lehman eram bem conhecidos há algum tempo e os investidores 
reconheceram claramente que a falência da empresa era signi�cantemente possível. 
Desta forma, nós julgamos que os investidores e suas contrapartidas teriam tido 
tempo de tomar medidas de precaução.

 Outro argumento apresentado por Bernanke, em testemunho ao Congresso 
(2010), para a decisão de não socorrer o Lehman Brothers, era que o Fed não 
tinha permissão para efetuar empréstimos não seguros sem aprovação. O presi-
dente do Fed justi�cou que 

o colateral disponível (em poder do Lehman) para efetuar o contrato de em-
préstimo era bem menor que a quantia necessária exigida para dar em garantia 
a um empréstimo do Federal Reserve que fosse de tamanho suficiente para 
cobrir a necessidade de financiamento da empresa. Desta forma, a falência da 
empresa foi inevitável.

O então secretário do Tesouro, Henry Paulson Junior (2010), utilizou  o 
mesmo argumento. Mas, enquanto Bernanke, no testemunho citado, parece con-
cluir que essa decisão foi errônea, ao a�rmar que “o Lehman provou que nunca 
se pode deixar uma �rma grande e internacionalmente ativa falir no meio de uma 
crise internacional”, Paulson defendia, dois anos depois, que esta falência não 
poderia ter sido evitada. 

A recusa das autoridades monetárias americanas em impedir a falência do 
Lehman Brothers foi seguida pela compra do Merrill Lynch pelo Bank of Ame-
rica, enquanto o Goldman Sachs e o Morgan Stanley obtiveram autorização 
para se transformar em holding �nanceiras, sujeitas às normas de Basileia, à su-
pervisão do Fed e com amplo acesso às operações de redesconto das autoridades 
monetárias. Imediatamente após a falência do Lehman Brothers, des cobriu-se 
que a seguradora American International Group Incorporated (AIG) tinha ven-
dido proteção contra riscos de crédito (credit default swaps, CDS) por um valor 
nacional de US$ 2,7 trilhões.11 A AIG passou a receber empréstimos do Fed, 
que somaram US$ 182,5 bilhões, contra ações com direito a voto. 

10. Ver, por exemplo, Mollenkamp  Ver, por exemplo, Mollenkamp et al. (2008).
11. Ver A.I.G.’s Bailout Terms Revealed (2008).Ver A.I.G.’s Bailout Terms Revealed (2008).



134 As Transformações no Sistema Financeiro Internacional

Nesse mesmo período, outras instituições �nanceiras não bancárias como 
hedge funds e outros investidores institucionais, sobretudo as seguradoras e os 
fundos de pensão, sofreram de uma verdadeira “corrida bancária” contra o global 
shadow banking system, na expressão de McCulley (2007), ou de uma “corrida 
bancária contra não bancos”, segundo Kedroski (2007). Em movimentos reve-
ladores da importância que as instituições �nanceiras não bancárias adquiriram, 
o Fed e o Tesouro americano tiveram de estender a diversas destas instituições 
o acesso às operações de redesconto – com a aceitação de títulos lastreados em 
crédito hipotecário e outros – e a criação de linhas de crédito aos money market 
mutual funds. O Banco da Inglaterra também adotou medidas semelhantes por 
meio de operações de swaps. 

Desde então, a atuação do Fed se valeu de instrumentos inéditos para prover 
liquidez ao sistema ou, segundo Stiglitz (2010b), para transferir todos os riscos 
dos mercados privados para o governo. Mattos (2010) mostra que grande parte 
destes novos instrumentos foi criada a partir de setembro de 2008 para lidar com 
o “empoçamento” de liquidez no mercado interbancário decorrente dos impactos 
da quebra do banco Lehman Brothers. 

Destaca-se, em particular, a criação de instrumentos de liquidez para com-ca-se, em particular, a criação de instrumentos de liquidez para com- a criação de instrumentos de liquidez para com-
prar ativos de diferentes maturidades (do curto prazo, como os commercial papers, 
até o longo prazo, como os Mortgage Backed Securities) presentes nos balanços 
das instituições �nanceiras e cujos mercados tinham perdido liquidez. O manejo 
destas novas contas permitiu que Fed afetasse diretamente a quantidade e o preço 
dos recursos disponíveis para o cumprimento de sua função de emprestador de 
última instância. 

As repercussões da falência do Lehman Brothers também levaram o Tesouro 
americano a apresentar ao Congresso uma resolução prevendo um montante de 
US$ 800 bilhões para auxílio às instituições bancárias em di�culdades. Inicial-
mente, este auxílio tomava a forma de compra dos ativos “podres” dos balanços 
dos bancos, sob o nome de Troubled Asset Relief Program (TARP). Após sofrer 
várias modi�cações referentes ao formato da ajuda, esta resolução passou a con-
templar empréstimos às instituições bancárias e não bancárias com garantia de 
ações. Em 19 de dezembro de 2008, o presidente Bush decidiu que os fundos 
do TARP poderiam ser gastos em qualquer programa que o secretário do Tesou-
ro estimasse necessário para conter a crise. Esta decisão permitiu ampliar o uso 
dos recursos do TARP de forma a incluir o auxílio às indústrias automobilísticas 
Chrysler e General Motors, à beira da falência. 

Os instrumentos não tradicionais acarretaram uma acentuada expansão do 
balanço do Fed. Antes da crise, este balanço era de, aproximadamente, US$ 870 
bilhões, saltando para mais de US$ 2 trilhões até setembro de 2009. A composição 
dos ativos deste balanço também se alterou signi�cativamente: em julho de 2007, 
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os títulos públicos federais representavam 87% do total; no �m de dezembro 
de 2008, esta participação era de apenas 21%, enquanto o saldo era cons-
tituído por títulos de dívida privados, incluindo os lastreados em hipotecas 
(MATTOS, 2010).

Inicialmente, essas aquisições do Fed foram �nanciadas pelo Tesouro 
através do Supplementary Financing Programm (SFP). O saldo dessa conta, em 
dezembro de 2008, atingiu US$ 400 bilhões, mostrando que, no período, as 
aquisições de ativos do Fed foram realizadas de forma “esterilizada”, já que o 
dinheiro criado foi retirado da economia. Mas, o programa do Tesouro reve-
lou-se insu�ciente para �nanciar as amplas intervencões do Fed que, além de 
adquirir os ativos de valor mais dúbio dos bancos, também passou a comprar, 
a partir de março de 2009, títulos da dívida pública federal. O objetivo dessa 
compra dos títulos públicos de prazos mais longos, em particular os Treasury 
Bonds, de dez anos, foi de sinalizar que a taxa de juros básica permaneceria 
baixa por muito tempo. Para suprir suas necessidades, o Fed foi levado, a partir 
de novembro de 2008, a pagar juros sobre as reservas bancárias tanto compul-
sórias quanto as excedentes. Em decorrência desta decisão, a operação feita 
pelo Fed, de conceder empréstimos ou adquirir ativos do sistema bancário e, 
em contrapartida, aumentar a conta de reservas, resultou em criação de moeda. 
Em dezembro de 2010, a base monetária (soma do dinheiro em circulação e 
das reservas bancárias) estava próxima a US$ 2 trilhões (grá�co 1), represen-
tando um crescimento de 142% em 3 anos (FED, 2011). 

GRÁFICO 1
Base monetária dos Estados Unidos (ajustada)1

(Em US$ bilhões)

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Fonte: Federal Reserve Bank de Saint Louis.
Nota: 1 A área sombreada indica recessão nos Estados Unidos.
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A crise �nanceira iniciada nos Estados Unidos, em decorrência do aumento 
da inadimplência em hipotecas de alto risco, repercutiu na Europa, quase imedia-
tamente após sua eclosão em meados de 2007, causando baixas contábeis e perdas 
com crédito em alguns dos maiores bancos europeus. Até a falência do Lehman 
Brothers, em setembro de 2008, este custo era estimado, em toda a Europa, em 
US$ 323,3 bilhões (STRATFOR, 2008). No mesmo período, o Banco Central 
Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra lidaram com esta crise valendo-se dos ins-
trumentos tradicionais: redução da taxa básica de juros e leilões de linhas de crédito.

Por sua vez, no episódio do Northern Rock, na Grã Bretanha, �cou claro 
que os planos de resgate bancário foram nacionais e de�nidos nas capitais dos 
países da União Europeia e não em Bruxelas. Mas, em alguns momentos, como 
em meio ao pânico desencadeado pela falência do Lehman Brothers, os líderes dos 
15 países europeus que utilizam o euro como moeda concordaram, em um tempo 
recorde, na reunião emergencial de 12 e 13 de outubro de 2008, com a adoção 
de medidas conjuntas para acalmar os ânimos e aliviar a forte restrição ao crédito 
(credit crunch) e a extrema descon�ança dos mercados e dos investidores. 

Nessa reunião, governos europeus se comprometeram a liberar uma soma 
total de € 1,873 trilhão para fortalecer seus setores �nanceiros. A Alemanha si-
nalizou que iria emitir até € 400 bilhões em garantias de crédito para os emprés-
timos interbancários e constituir um fundo de € 100 bilhões para injetar capital 
nas instituições �nanceiras e adquirir ativos ilíquidos dos balanços bancários.  
A França se comprometeu a garantir até € 320 bilhões em empréstimos interban-
cários e a oferecer € 40 bilhões em novo capital para os bancos. As negociações 
interbancárias na Holanda puderam contar com € 200 bilhões de garantias do 
governo, enquanto Espanha, Itália, Áustria, Portugal e Noruega aportaram um 
total de € 281 bilhões em garantias e capital. Segundo o presidente da França 
Nicolas Sarkozy, foi uma busca de superar a forte queda de liquidez e as crises 
de con�ança: “O maior risco hoje não reside na audácia, mas sim em não correr 
riscos” (HALL, 2008).

As decisões dos países da zona euro, em 13 de outubro de 2008, replicavam, 
em parte, medidas adotadas pela Irlanda, em 30 de setembro, e pela Grã-Breta-
nha em 8 de outubro. Na versão aplicada pela Irlanda, estas medidas estavam 
centradas em garantias públicas dadas não somente às contas de poupança e às 
contas-correntes, mas também às debêntures e outros elementos do passivo dos 
bancos. “Temos de criar con�ança”, disse o ministro das Finanças, Brian Lenihan, 
de acordo com a Bloomberg News (VINA, 2008). “Nós não podemos salvar um 
banco particular. Isto não seria certo. Decidimos, então, dar uma garantia geral 
que os bancos podem emprestar em condições de segurança.” No Reino Unido, 
as medidas compreenderam a nacionalização efetiva de três grandes bancos e uma 
forte participação acionária em outros. 
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Embora os membros da zona do euro tenham concordado em seguir orien-
tações gerais comuns, o fato é que todos os pacotes de assistência foram desen-
volvidos, �nanciados e geridos pelas autoridades nacionais, e não por Bruxelas 
ou pelo BCE. Cada um destes pacotes de resgate nacionais manteve seu formato 
próprio. Importa sublinhar que nenhum país estendeu garantias gerais a todos os 
elementos dos passivos bancários, como fez o governo irlandês, com importantes 
consequências macroeconômicas – que serão tratadas adiante. 

À medida que as tensões aumentavam, o BCE elevou os montantes e os pra-
zos dos leilões de linhas de crédito, embora mantivesse suas características gerais e 
sua concessão mediante leilões (EISENSCHMIDT, HIRSCH e LINZERT, 2009). 
Após a falência do Lehman Brothers, esta autoridade monetária também foi levada 
a lançar mão de novos instrumentos, mudando o sistema de leilão a taxas de juros 
variáveis por atendimento de toda a demanda de recursos com taxas de juros �xas.

Contudo, apesar do uso de novos instrumentos, essas medidas continu-
aram sendo medidas tradicionais, tanto no seu formato quanto pelo volume 
de recursos envolvidos, mormente se comparadas às implementadas pelo Fed. 
Entre 2007 e agosto de 2009, o balanço do Fed aumentou 130%, alcançando 
US$ 2,09 trilhões. A composição deste balanço mudou drasticamente, com 
substancial redução da participação dos títulos públicos e aumento dos títulos 
privados. Já os ativos no balanço do BCE aumentaram 58%, chegando a € 1,49 
trilhão, enquanto sua composição permaneceu relativamente inalterada, com 
transações de crédito e as tradicionais operações de mercado aberto represen-
tando o grosso do crescimento do balanço.

En�m, a crise �nanceira mundial levou a maciços pacotes de resgate dos sis-
temas �nanceiros, com as taxas de juro básicas dos países desenvolvidos chegando 
ao piso de uma taxa de juros nominal próxima a zero. Mas, a política monetária, 
por meio de medidas convencionais e não convencionais, bem como as imensas 
injeções de liquidez, agiu, apenas, como uma primeira linha de defesa contra 
a crise, permitindo estabilizar os sistemas �nanceiros. Apesar desses esforços, a 
economia mundial permaneceu ameaçada por um risco signi�cativo de pressões 
de"acionistas, resultando de uma variedade de fatores, como as fortes quedas de 
preços no mercado de ações e imobiliário, o desejo dos agentes de reconstituir pa-
trimônio e pagar dívidas, a di�culdade de acesso ao crédito e as imensas incertezas 
sobre o futuro. O mercado de crédito continuou muito contraído, enquanto a 
demanda agregada e o emprego se enfraqueceram, tornando patente que os meca-
nismos de transmissão da política monetária tinham �cado muito menos e�cazes 
após a quase implosão dos sistemas �nanceiros. Juros historicamente baixos e 
abundância de recursos mediante a compra de ativos pelas autoridades monetá-
rias apenas permitiram que as famílias e as instituições �nanceiras reduzissem seu 
imenso grau de alavancagem. 
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No esforço de conter o aprofundamento da crise, a atenção deslocou-se do 
resgate de instituições �nanceiras em di�culdades para a necessidade de sustentar 
a demanda agregada na mais acentuada queda desde a Grande Depressão na dé-
cada de 1930. A política �scal mostrou-se essencial para a recuperação econômica 
global, ou, no mínimo, para evitar novas quedas do PIB. A declaração �nal da 
reunião de novembro de 2008 do G20, em Washington, prometeu “usar medi-
das �scais para estimular a demanda doméstica, com efeito rápido”. Em março 
de 2009, economistas do FMI (FREEDMAN et al., 2009) alertavam sobre a 
crescente preocupação de que a economia global estivesse se movendo para um 
período de recessão profunda e prolongada. Em consequência, consideravam que 

estímulos �scais globais são essenciais para suprir a demanda agregada e restaurar o 
crescimento econômico. O FMI apela para que esses estímulos �scais sejam adota-
dos em todos os países em que isso seja possível, tanto em economias emergentes, 
quanto em economias desenvolvidas.

A restrição introduzida pelo FMI referia-se ao fato que, 

embora a combinação de política � scal e a política monetária possam dar contribui- a combinação de política �scal e a política monetária possam dar contribui-
ção signi�cativa para prevenir um ciclo vicioso de recessão e de"ação, alguns países 
têm restrições de �nanciamento, enquanto outros são limitados por níveis elevados 
de dívida.

Com efeito, nesse período havia forte preocupação com a situação de alguns 
países do Leste Europeu. Após a falência do Lehman Brothers, em setembro de 
2008, a restrição dos créditos bancários atingiu países que tinham alta dependên-
cia dos empréstimos de bancos internacionais e, sobretudo, europeus, como a 
Hungria, Polônia, Ucrânia, os países bálticos (Lituânia, Estônia e Letônia), além 
da Islândia (TURGUT, 2009). Nos países que adotaram planos de estímulo �s-
cal, é notável que quase todos estes planos tiveram duas etapas: a primeira em 
�nal de 2008, após a falência do Lehman, e a segunda quando a crise econômica 
deu mostras de ser mais profunda que previsto, no primeiro trimestre de 2009. 
Nos Estados Unidos, em 2008, os contribuintes de menor renda receberam uma 
devolução extraordinária de impostos, em um total de US$ 100 bilhões, e as 
empresas tiveram uma redução temporária de impostos de US$ 50 bilhões. Já em 
janeiro de 2009, na presidência de Barack Obama, foi aprovado pelo Congresso 
um pacote de estímulo �scal de aproximadamente US$ 790 bilhões, o American 
Recovery and Reconstruction Act (ARRA). 

Quanto à Europa, a Comissão Europeia apresentou, em novembro de 2008, 
um plano para enfrentar a crise econômica dos 27 países membros. O plano 
combinava medidas de curto prazo para estimular a demanda e manter postos de 
trabalho e de longo prazo para investir em setores estratégicos, no valor de € 200 
bilhões, ou 1,5% do PIB da União Europeia, usando os orçamentos nacionais, o 
orçamento da União Europeia e o do Banco Europeu de Investimento.
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As medidas aprovadas incluiam: permissão aos Estados-membros para que-incluiam: permissão aos Estados-membros para que-
brar o Pacto de Estabilidade e Crescimento12 por dois ou três anos; incentivos 
ao investimento na luta contra as alterações climáticas e em edifícios e tecnolo-
gias energeticamente e�cientes; redução da tributação sobre a tecnologia verde e 
automóveis ecológicos; além de programas de auxílio à substituição de veículos 
com motores velhos e poluentes. A comissão propôs igualmente aos governos o 
aumento temporário dos auxílios desemprego e de sua duração, a elevação dos 
subsídios às famílias, a redução dos impostos sobre os rendimentos baixos, a di-
minuição das contribuições sociais pagas sobre os baixos salários pelos emprega-
dores, a concessão de empréstimos boni�cados ou garantias de crédito para as 
empresas e a redução temporária da taxa de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 
a favor do consumo. 

As medidas recomendadas não eram especí�cas quanto à natureza dos pla-
nos nacionais. Alguns planos se centraram no estímulo à demanda (Reino Unido, 
em menor grau, Espanha, Itália ou o segundo plano alemão), outros insistiram 
mais nos incentivos à oferta (plano da França e primeiro plano alemão). Os pla-
nos nacionais geralmente incluíram medidas para apoiar o crescimento a médio 
prazo por meio da despesa pública em infraestruturas (redes rodoviária e ferro-
viária) e de ajudas ao setor imobiliário. Outras medidas implicaram em renún-
cia �scal seletiva. O Reino Unido foi o único país que optou por uma redução 
temporária da taxa normal do IVA, de 2,5 pontos percentuais. Na Alemanha, as 
contribuições patronais foram reduzidas. A maioria dos planos incluíram medi-
das de incentivo às pequenas e médias empresas e ao desenvolvimento de fontes 
de energia renovável.

A recomendação da Comissão Europeia13 era que os planos nacionais alcan-
çassem perto de 1,2 ponto percentual do PIB. Mas, como se veri�ca na tabela 
1, os pacotes de estímulo �scal anunciados para 2009 e 2010 só atingiram esta 
porcentagem nos Estados Unidos e nos países asiáticos, excetuando-se o Japão.  
O Japão e os demais países do G20 só atingiram este objetivo em 2009, enquanto 
os países europeus �caram aquém dele.

12. O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) visa garantir a continuação do esforço de disciplina fiscal, após a in-
trodução da moeda única (o euro), em que os Estados participantes se comprometem a manter uma situação próxima 
ao equilíbrio (em particular, déficit fiscal de, no máximo, 3% do PIB e dívida pública não superior a 60% do PIB). O 
PEC abre a possibilidade ao conselho de sancionar um Estado participante que não adote as medidas necessárias para 
corrigir uma situação de déficit excessivo. 
13. Ver Economic crisis in europe: causes, consequences and responses, European Commission, julho de 2009. Dispo-
nível em: <http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15887_en.pdf>.
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TABELA 1
Pacotes de estímulo fiscal anunciados para 2009 e 2010

(Em % do PIB)

2009 2010

Estados Unidos 1,9 2,9

Corte de impostos 0,9 1,2

Infraestrutura 0,3 0,8

Outros 0,6 1,0

Zona do euro 0,9 0,8

Corte de impostos 0,3 0,3

Infraestrutura 0,4 0,0

Outros 1,0 0,2

Japão 1,4 0,4

Corte de impostos 0,1 0,1

Infraestrutura 0,3 0,1

Outros 1,0 0,2

Ásia, excluindo o Japão 1.5 1.3

Corte de impostos 0.1 0.1

Infraestrutura 1.1 0.0

Outros 0.3 1.2

Outros países do G20 1.1 0.3

Corte de impostos 0.5 0.1

Infraestrutura 0.2 0.1

Outros 0.4 0.1

Total (ponderado pela paridade do poder de compra) 1.4 1.3

Corte de impostos 0.4 0.4

Infraestrutura 0.5 0.2

Outros 0.5 0.7

Fonte: Freedman et al. (2009).

Apesar de os estímulos �scais na Europa serem os menores em termos de 
porcentagem do PIB, em março de 2009, os dirigentes dos países europeus, reu-
nidos em Bruxelas, rejeitaram os apelos dos Estados Unidos para que fosse feito 
mais em apoio à economia mundial, seja por meio de cortes de impostos, seja 
pelo aumento dos gastos públicos ou, ainda, pelo reforço da ajuda aos países do 
Leste Europeu (WALKER e COHEN, 2009). Alguns dias mais tarde, foi a vez 
do primeiro-ministro tcheco Mirek Topolanek, então assumindo a presidência da 
União Europeia, de quali�car o plano de incentivos �scais do presidente Barack 
Obama como “a estrada para o inferno” que os governos da União Europeia de-
viam evitar (WHITE, 2009). Tinham início, assim, as divergências de análises e 
de política macroeconômica que têm marcado o período pós-crise.

3 RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E DIVERGÊNCIAS

A crise �nanceira acarretou, a partir de setembro de 2008, a paralisação das ope-
rações interbancárias e a descon�ança dos investidores nos sistemas �nanceiros, 
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resultando em movimentos de pânico nos mercados de ações, de câmbio, de 
derivativos e de crédito em âmbito global. Em seu ápice, bancos e economistas 
clamavam em alto e bom som pela injeção de trilhões de dólares no “salvamento” 
de Wall Street e demais praças �nanceiras dos países desenvolvidos. Em um pri-
meiro momento, a criação de nova dívida e a geração de dé�cits públicos foram 
aplaudidas pelos agentes dos mercados �nanceiros e pelos investidores. Governos 
e bancos centrais passaram a realizar elevados volumes de injeções de capital pú-
blico na forma de assistência de liquidez às grandes instituições, garantias a depo-
sitantes e credores, aportes de capital em instituições �nanceiras, além de lançar 
mão de vastos recursos �scais para reanimar suas economias, no intuito de evitar 
uma repetição da Grande Depressão.

Com isso, a imensa alavancagem do sistema �nanceiro foi, em boa parte, 
substituída por um aumento da alavancagem do setor público. Contudo, à 
medida que, a partir do segundo trimestre de 2009, a forte recuperação dos 
preços dos ativos14 e dos lucros da maior parte das instituições �nanceiras fo-
mentou a percepção dos participantes dos mercados �nanceiros do retorno ao 
business as usual, as convicções neoliberais voltaram a se a�rmar. Por um lado, 
aumentou o poder de barganha e de lobby dos que se opõem às reformas da 
supervisão e regulação �nanceira. Por outro lado, as atenções dos agentes dos 
mercados �nanceiros voltaram-se para os desequilíbrios �scais e os estoques de 
dívida pública, em uma dinâmica perversa em que as expectativas privadas e a 
supremacia dos mercados transformaram uma crise �nanceira privada em uma 
crise �nanceira pública. 

Já no primeiro semestre de 2009, começaram a surgir algumas críticas às 
políticas anticíclicas. Mas foi no segundo semestre de 2009 que as convicções 
conservadoras voltaram a se a�rmar com força. Elas acabaram tendo maior 
importância na política econômica em alguns países que em outros. Desta for-
ma, longe de constituir um consenso, o ressurgimento das ideias conservadoras 
provocou acentuadas divergências nas políticas econômicas “pós-crise” das eco-
nomias desenvolvidas.

Uma das mais arraigadas convicções do conservadorismo é que, na so-so-
ciedade capitalista, o Estado é apenas uma ferramenta de proteção, que não 

14. É importante sublinhar que, em contraposição à recuperação dos preços dos ativos financeiros, os preços dos 
imóveis nos Estados Unidos continuam caindo – segundo o Zillow Home Value Index (um dos indices americanos mais 
usados). Em novembro de 2010 (53o mês consecutivo de queda, ou seja, quatro anos e meio), a perda acumulada foi 
de 26%, desde seu pico em junho de 2006, igual ao declínio visto entre 1928 e 1933. O número de execuções de 
hipotecas continua a crescer, enquanto cai o número de moradias vendidas nos Estados Unidos, após o fim dos créditos 
fiscais aos compradores. Sem novos apoios do governo, há grandes chances de os preços caírem mais, levando a mais 
calotes, algo que, por sua vez, “derrubaria muito os preços das ações de bancos” (Webb, 2011). Na Europa, a situação 
dos preços dos imóveis tende a ser bastante semelhante à americana, com fortes quedas na maioria dos países e 
algumas altas localizadas em cidades como Londres ou Paris. 
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deve exceder suas funções, invadindo a esfera da liberdade e da proprie-
dade. Estado e mercado são considerados como antagônicos e irreconciliá-
veis, o que leva a negar ao Estado o status de agente econômico. Na teoria 
econômica, sua representação está, de um lado, na análise dos economistas 
novoclássicos sobre a ineficiência da política macroeconômica (SARGENT 
e WALLACE, 1975; 1976) e, de outro lado, nos defensores da chamada 
“contração fiscal expansionista” (BARRO, 1998; GIAVAZZI e PAGANO, 
1990). Os primeiros justificam uma redução do papel do Estado na econo-
mia pela ineficiência das políticas macroeconômicas resultante de sua análi-
se da capacidade dos agentes de antecipá-las (expectativas racionais) e, por 
conseguinte, neutralizar seus efeitos (WALTERS, 1971; LUCAS JUNIOR, 
1972). Em decorrência, recomendam que a política monetária, única polí-
tica macroeconômica que consideram, seja pautada pela adoção de regras 
fixas e transparentes. Os segundos preconizam uma redução do tamanho do 
Estado, porque consideram que uma forte e prolongada redução da despesa 
pública induziria um aumento do consumo privado (AFONSO, 2007). Já 
um aumento de gastos públicos pode, segundo eles, lançar dúvidas sobre 
a sustentabilidade da política fiscal e sobre o nível da relação dívida/PIB, 
suscitando um aumento da poupança e uma redução do consumo do setor 
privado. Outra manifestação do conservadorismo econômico, representativa 
da ainda importante influência dos economitsas neoclássicos, é a importân-
cia atribuída à estabilidade de preços, não como temor à deflação, mas como 
uma imperativa necessidade de reagir a aumentos de preços com elevação da 
taxa básica de juros, sem levar em conta nem as perspectivas de crescimento 
econômico, nem as razões da elevação de preços.

A zona do euro mostrou-se mais suscetível ao ideário conservador.  
Os Estados Unidos, por sua vez, em função de sua própria experiência na dé-
cada de 1930, decidiram manter e até mesmo reforçar as políticas anticíclicas 
enquanto pairassem ameaças de de"ação consubstanciadas em elevadas taxas 
de desemprego. Com efeito, nos Estados Unidos, as mesmas convicções con-
servadoras tinham se expressado na Grande Depressão, quando, em 1936, os 
principais indicadores econômicos recuperaram os níveis do �nal da década 
de 1920 (exceto o desemprego, que se manteve elevado em 11%)15 e, na pri-
mavera de 1937, a produção industrial americana superou a de 1929. O foco 
dos economistas conservadores e dos políticos mudou então para preocupa-
ções sobre os riscos de in"ação futura e para a necessidade de retorno a um 
orçamento equilibrado, já que a relação da dívida pública com o PIB tinha 
passado de 16% em 1929 para 40%, em 1937.

15. Embora consideravelmente menor que a taxa de desemprego de 25%, observada em 1933.
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Em junho de 1937, a administração do presidente Roosevelt decidiu cor-
tar gastos e aumentar impostos, na tentativa de equilibrar o orçamento federal.  
O orçamento federal voltou a estar próximo do equilíbrio em 1938, após au-
mentos nas alíquotas do imposto de renda, em 1936, e a introdução de um im-
posto sobre a previdência social, a partir de janeiro de 1937. Houve também um 
corte nos gastos públicos (KRUGMAN, 2009). Segundo estimativas de Peppers 
(1973), o resultado foi um aperto �scal discricionário de mais de 3% do PIB. Pelo 
lado monetário, uma nova política de esterilização da entrada de ouro foi adotada 
em dezembro de 1936, e os depósitos compulsórios dos bancos foram dobrados, 
entre agosto de 1936 e maio de 1937. 

A economia americana voltou a sofrer uma brusca retração, cuja duração es-
tendeu-se pela maior parte de 1938, com um declínio próximo a 11% no PIB real. 
A taxa de desemprego saltou de 14,3%, em 1937, para 19,0%, em 1938, passando 
de 5 milhões para mais de 12 milhões no início de 1938. A produção industrial 
caiu 37% desde o pico de 1937; o investimento, mais de 50%; enquanto os preços 
das ações caíram mais de 40%. A in"ação cessou e os preços voltaram a cair.

Os economistas keynesianos atribuem a responsabilidade dessa recaída aos 
cortes nos gastos federais e ao aumento de impostos. À medida que a depressão 
acentuava-se, Franklin D. Roosevelt adotava medidas destinadas a reavivar a 
economia, como a intensi�cação das obras públicas, os subsídios à agricultu-
ra, a diminuição da jornada de trabalho e medidas de regulação do mercado 
�nanceiro. Segundo os keynesianos, as medidas de Roosevelt tiveram efeitos 
positivos na economia, mas ele nunca gastou o su�ciente para acabar com a 
Grande Depressão até a Segunda Guerra Mundial. Embora a economia ameri-Embora a economia ameri-
cana tenha se recuperado em meados de 1938, o emprego só voltou ao nível de 
1937 no começo da guerra, em �nal de 1941. Para os monetaristas, principal-
mente Milton Friedman, o double dip deveu-se ao aperto, pelo Fed, da oferta 
monetária em 1936 e 1937. 

As maciças intervenções dos governos e dos bancos centrais, no período de 
agravamento da atual crise �nanceira, �zeram com que a imensa alavancagem do 
sistema �nanceiro fosse, em boa parte, substituída por uma elevação da alavanca-
gem do setor público. Ademais, como mostrou um relatório do FMI (2010), os 
dé�cits �scais também se elevaram, em função da acentuada redução das receitas, 
decorrente da queda do nível de atividade econômica. 

3.1 Europa e a retomada da ortodoxia

À medida que boa parte dos indicadores (com exceção dos níveis de emprego e 
dos preços dos imóveis) passou a sinalizar uma recuperação, as convicções neoli-
berais voltaram a se a�rmar e encontraram terrenos férteis para se expandir. 
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Um dos primeiros estopins, já no �nal de 2008, foi o sudden stop dos em-
préstimos bancários para os países bálticos (Lituânia, Estônia e Letônia) e a Is-
lândia, que tinham alta dependência dos empréstimos de bancos internacionais 
e, sobretudo, europeus. Foi-lhes prescrita, pelo FMI e pela União Europeia, uma 
política econômica de de"ação, que resultou em forte recessão, mais aguda nos 
países bálticos – que se recusaram a desatrelar suas taxas de câmbio do euro – do 
que na Islândia. Porém, tanto pelo tamanho diminuto destas economias quanto 
pelo fato que elas tinham se �nanciado através de empréstimos bancários, não 
houve forte impacto destas crises nos mercados, salvo nos preços das ações dos 
bancos credores.

O estopim posterior foi a deterioração da situação �scal de diversos países. 
Em alguns casos, o período de boom ou de bolha anterior havia ocultado muitas 
mazelas econômicas e encorajado o aumento do ritmo dos gastos públicos. Mas, 
em outros casos, as origens desta deterioração generalizada de controle �scal es-
tavam diretamente ligadas à crise �nanceira: custo �scal das operações de resgate 
�nanceiro (tabela 2), perdas de receitas causadas pela recessão e renúncias �scais 
discricionárias tomadas para estimular a atividade econômica.

TABELA 2
Socorro público a instituições financeiras e custo líquido
(Em % do PIB) 

Auxílio direto Fundos recuperados Custo líquido

Bélgica 4,3 0,2 4,1

Irlanda 30,0 1,3 28,7

Alemanha 10,8 0,1 10,7

Grécia 5,1 0,1 5,0

Holanda 14,4 8,4 6,0

Espanha 2,9 0,9 2,0

Reino Unido 7,1 1,1 6,0

Estados Unidos 5,2 1,8 3,4

Média 6,4 1,6 4,8

Total (em US$ bilhões) 1.528 379 1.149

Fonte: FMI (2011b).

O primeiro país que teve de tornar públicas suas di�culdades �scais foi o 
badalado Dubai que, ao �nal de 2009, somente evitou a moratória da dívida 
de US$ 60 bilhões de seu fundo soberano graças ao socorro do governo de Abu 
Dhabi, país vizinho de Dubai e membro do grupo dos Emirados Árabes Unidos 
(EAU). Pouco tempo depois, em �nal de 2009, foi a vez de a Grécia �car na ber-
linda. Antes da crise, seu dé�cit orçamentário e a relação de sua dívida com o PIB 
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já eram superiores ao prescrito pelo Tratado de Maastricht. Muitos destes dados 
estavam “escondidos” por uma “contabilidade criativa”. Além disso, a perda de 
competitividade de sua economia tinha levado a um forte aumento do dé�cit em 
conta-corrente. A eleição de novo governo durante a crise trouxe revelações sobre 
a forte deterioração do dé�cit e da dívida pública da Grécia, entre 2006 e 2009, 
que tiveram de ser revistos com uma alta considerável.

GRÁFICO 2
Diferencial de juros – títulos de dez anos: Itália, Espanha, Portugal, Irlanda, Grécia, 
Inglaterra e Bélgica sobre títulos da dívida alemã (jan. 2010-maio 2011)
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Fonte: Bloomberg (apud FRBA, 2010).

Inicialmente concentrada na Grécia, a pressão dos mercados se estendeu a 
países como Portugal, Irlanda e Espanha, em que a queda de receita decorrente 
da crise e os gastos realizados para atenuar seu impacto no sistema bancário e 
no nível de emprego tinham sido mais importantes.16 Os mercados �nanceiros 
passaram a exigir juros cada vez mais elevados para re�nanciar os débitos destes 
países (tabela 3). 

16. Foi inclusive criado o acrônimo pejorativo de PIGS (ou PIIGS que inclui também a Itália) para designar este conjunto 
de países.
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TABELA 3
Dívidas públicas e déficits orçamentários em 2010 
(Em % do PIB)

País Dívida pública bruta Déficit orçamentário primário

Estados Unidos 91,6 -10,6

Inglaterra 77,2 -10,4

Bélgica 97,1 -1,3

França 81,8 -7,0

Alemanha 80 -3,3

Grécia 142 -3,2

Irlanda 96,1 -29,7

Itália 119 -4,5

Portugal 83,3 -4,6

Espanha 60,1 -9,2

Fonte: FMI (2011b).

Con�gurou-se assim, no primeiro trimestre de 2010, um ataque especula-
tivo contra o euro, que se expressava tanto por forte depreciação da moeda única 
europeia quanto por um acentuado aumento das posições em derivativos de cré-
dito –17 tendo, por ativo subjacente, os títulos das dívidas soberanas dos países da 
União Monetária Europeia – e a forte alta de seus preços (grá�co 3). 

17. O principal derivativo de crédito é o credit default swap (CDS), com mais de 90% do mercado, que é negociado no 
mercado de balcão.  Este derivativo precifica o custo de se obter um “seguro” contra a possibilidade de inadimplência, 
com o comprador de proteção pagando um prêmio ao vendedor de proteção que, por um período predeterminado, 
assume o risco de crédito de um título. Estes derivativos voltaram a estar no centro das atenções, tal qual em 2008 e 
2009, tanto em função da demora na aprovação das medidas de reforma da supervisão e regulação financeira quanto 
porque eles se têm firmado como um instrumento de precificação do risco de inadimplência, considerado por muitos 
investidores mais confiável que as notas atribuídas pelas agências de rating. 
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GRÁFICO 3
Credit default swaps (CDS) de cinco anos em pontos base: Itália, Espanha, Portugal, 
Irlanda, Bélgica, Grécia e Inglaterra (jan. 2010-maio 2011) 
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Fonte: Bloomberg (apud FRBA, 2010).

Essa reação dos mercados pôs em xeque um dos pressupostos dos acordos 
de Basileia, segundo o qual, títulos públicos não têm riscos e, portanto, não é ne-
cessário manter reservas de capital para eles. Ela também marca, pela primeira vez 
no que concerne às economias desenvolvidas, a rejeição pelas carteiras privadas 
do “efeito de portfólio” do dé�cit público, descrito por Minsky (1986). Por este 
efeito, a emissão de dívida pública em um período de crise ajuda a estabilizar a 
economia, porque provê os agentes privados com ativos seguros. Neste contexto, 
as políticas macroeconômicas contracíclicas foram abandonadas pelos países eu-
ropeus que de�niram a volta ao equilíbrio �scal como sua grande prioridade. Tal 
prioridade não �cou con�nada aos países da zona do euro, que permaneceram na 
linha de mira dos mercados como a Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha. Ela se es-
tendeu a outros países não visados pelos mercados, como a Alemanha e a França, 
bem como a países que, embora pertençam à Comunidade Europeia, não aderi-
ram à moeda única, como a Inglaterra e a Hungria (tabela 4). A convergência dos 
objetivos macroeconômicos para a busca do equilíbrio �scal nos países europeus 
exprimiu-se pela adoção de políticas de forte restrição �scal. Ela indica que estes 
países consideram a crise ultrapassada e é signi�cativa ante o fato de que as ideias 
conservadoras recuperaram boa parte do terreno perdido durante a crise.
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Diante de persistentes e elevados dé�cits �scais, os países da União Europeia 
adotaram medidas plurianuais para os reduzi de maneira signi�cativa. Alarga-
mento da base de impostos (Alemanha), congelamento da massa salarial (Itália), 
reforma da previdência (França e Espanha), cortes nas despesas e aumento do  
IVA (Espanha) devem contribuir para essa redução, além da retirada de estímulos 
adotados no auge da crise e menor impacto dos estabilizadores automáticos. Por 
imposição do FMI e da União Europeia, Grécia, Irlanda e Portugal tiveram de 
adotar uma dura consolidação �scal como medida destinada a reforçar a credi-
bilidade dos seus planos de ajuste macroeconômico. No Reino Unido, os cortes 
nos gastos discricionários e um aumento do IVA são os principais fatores de uma 
redução projetada no dé�cit de 1,75% do PIB, o maior ajuste entre as principais 
economias avançadas. Por seu turno, vários países europeus reduziram os salários 
dos funcionários públicos: 2,5% na Alemanha, 5% na Espanha, 10% em Portu-
gal (para quem ganha acima de € 1.500), 13% na Irlanda, 2% na Grécia, 25% na 
Romênia, chegando a até 50% na Letônia (MOREIRA, 2011).

TABELA 4
Medidas plurianuais anunciadas de ajuste fiscal

Países Magnitude Meta do ajuste

Alemanha € 80 bilhões em quatro anos déficit fiscal abaixo de 3% do PIB em 2013

Espanha € 15 bilhões em 2010 déficit fiscal abaixo de 6% do PIB em 2011

França € 100 bilhões em quatro anos déficit fiscal de 3% do PIB em 2013

Grécia € 30 em três anos déficit fiscal de 3% do PIB em 2014

Irlanda n. d. déficit fiscal de 2,9% do PIB em 2014

Itália € 24 bilhões até 2012 déficit fiscal abaixo de 3% do PIB em 2013

Portugal n. d. déficit fiscal de 3% do PIB em 2014

Reino Unido1 £ 113 bilhões em quatro anos
levar o orçamento corrente do governo (que exclui os investimentos líquidos)  
ao equilíbrio até 2015

Fonte: Bloomberg (apud FRBA, 2010).
Nota: 1 Inclui as novas medidas anunciadas pela coalisão conservadora, eleita pouco tempo antes, em junho de 2010.

Não é por acaso que as pressões dos mercados �nanceiros concentraram-se 
especialmente na zona do euro. Por problemas relativos à sua concepção e im-
plantação, há muito denunciados pelos “eurocéticos”, a moeda única europeia e 
uma mesma política monetária devem servir a economias muito diversas, além de 
não dispor de mecanismos de ajuste que permitam absorver choques.  

No prolongamento da crise �nanceira, veri�cou-se que os países que se en-
contram em situação de fragilidade, não sendo emitentes do euro (prerrogativa 
absoluta do Banco Central Europeu), não têm a possibilidade de promover uma 
desvalorização cambial que restabeleceria a competitividade internacional de sua 
economia e/ou de emitir moeda para pagar suas dívidas, consubstanciadas em 
títulos denominados na moeda única europeia. Para os que podem saldar suas 
dívidas com sua própria moeda, as opções de políticas macroeconômicas são mais 
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variadas: promover o crescimento econômico (levando a receita a se elevar), desva-
lorizar suas moedas ou aceitar que a in"ação reduza o valor real da dívida pública.

Nos países que adotaram a moeda única europeia, a redução do endivi-
damento público tem sido buscada por meio da penosa e pouco efetiva via de 
um severo ajuste �scal com aumento de impostos e cortes dos gastos públicos. 
Contudo, ajustes �scais desta magnitude criam círculos viciosos, porque induzem 
quedas acentuadas da atividade econômica, acarretando reduções das receitas �s-
cais e a ampliação do dé�cit �scal.

A demora da União Europeia em pronti�car-se a auxiliar a Grécia também 
explicitou as di�culdades de seu arranjo institucional em que não há, por de�ni-
ção, um mecanismo de ajuste pela taxa de câmbio, mas tampouco um empresta-
dor de última instância. Com efeito, os estatutos da União Monetária Europeia 
não contemplam esta função do BCE.18 Para que uma moeda única funcione 
nestas condições, deveria existir um espaço �scal comum, já que dívidas públicas 
e privadas das nações que a compartilham representam compromissos futuros 
expressos nesta moeda. Seria este espaço comum que direcionaria fundos a um 
determinado país da zona comum em caso de choques adversos, já que a absorção 
do choque não pode ser feita pela taxa de câmbio, que criaria o risco de grandes 
"utuações macroeconômicas. Mas, no momento da criação da moeda única, os 
países que passaram a adotá-la não conseguiram chegar a um acordo sobre estes 
pontos. Estas de�ciências decorrentes da combinação de moeda única e políticas 
econômicas nacionais relativamente autônomas, adotadas quando da criação do 
euro, só vinham sendo apontadas pelos chamados “eurocéticos”. 

As autoridades europeias valeram-se, por vários meses, do argumento da 
não existência de um organismo que pudesse socorrer a Grécia e os países que, 
posteriormente, passaram a ser alvo da descon�ança dos mercados para justi�car 
sua inação. Neste período, a situação grega foi enormemente agravada por rei-
teradas declarações públicas de representantes dos principais países da zona do 
euro – Alemanha e, em menor medida, França – recusando-se a socorrer o país 
e considerando, inclusive, a possibilidade de um default, caso não fosse adotada 
uma restrição �scal draconiana. Tais declarações públicas tinham por objetivo 
não desagradar aos eleitores que se posicionavam claramente contrários a novas 
despesas �scais de socorro �nanceiro seja para bancos ou para outros países. Con-
tudo, elas só pioraram as expectativas e suscitaram fortes reações dos agentes de 
mercado, levando a um forte aumento da percepção de riscos e a uma acentuada 
elevação das taxas de juros demandadas pelos investidores para aceitar �nanciar 
este país (grá�co 2), em um episódio semelhante aos sudden stops de "uxos de 

18. Ao BCE foi dado, pelo tratado de Maastricht, um mandato único: manter a estabilidade de preços. Porque não podiam 
conceber um evento que provocasse um colapso no sistema de pagamentos em si, os autores do Tratado de Maastricht 
não deram ao BCE o mandato legal de agir como um “emprestador de última instância” em tempos de crise. Tampouco, 
foi confiado ao banco a tarefa de supervisionar e regulamentar as instituições financeiras da Europa. 
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capitais, que atingiram as economias emergentes na década de 1990. Caso tivesse 
de pedir �nanciamento com essas elevadas taxas de juros, a Grécia seria levada 
à inadimplência. A União Europeia só abandonou o discurso liberal quando a 
situação se agravou a ponto de a sobrevivência da moeda única europeia ser posta 
em questão pelos mercados e por economistas, como o ex-presidente do Fed, Paul 
Volcker (CLARK, 2010). 

Em maio de 2010, vários meses após o início da chamada “crise soberana”, a 
União Monetária Europeia (UME) decidiu criar um fundo temporário de resgate 
de € 700 bilhões, o European Financial Stability Facility (EFSF), destinado a 
socorrer tanto a Grécia quanto outras economias europeias que também tinham 
passado a ser consideradas frágeis. Por sua vez, o Banco Central Europeu anun-
ciou que aceitaria os títulos públicos de todos os países da UME como colateral 
para empréstimos. O EFSF passou a ser o emprestador de última instância da 
economia europeia.

As exigências da Alemanha se re"etiram em três importantes aspectos.  
O primeiro condicionava o acesso aos recursos desse fundo a drásticas medidas 
�scais. Assim, em contrapartida a um aporte de € 110 bilhões (€ 80 bilhões pro-€ 110 bilhões (€ 80 bilhões pro-110 bilhões (€ 80 bilhões pro-€ 80 bilhões pro-80 bilhões pro-
venientes do fundo europeu, e o restante do FMI), o governo grego teve de aceitar 
realizar, em três anos, um esforço �scal equivalente a 11% do PIB. O segundo 
impunha o pagamento de juros próximos a 5%, pouco inferiores aos então de-
mandados pelos mercados e bem mais elevados que o custo de �nanciamento dos 
demais paises do UME. Conforme sublinhado por Belluzzo (2010), 

na impossibilidade de uma desvalorização cambial, o ajustamento made in Ger-

many vai requerer, além do corte de gastos, a redução de salários nominais, 
tanto no setor público como no privado. Isso tudo, dizem os alemães, para 
restaurar a competitividade dos combalidos compradores de seus produtos e 
devedores de seus bancos. 

Finalmente, o terceiro aspecto previa que, já a partir de 2012, a Grécia seria 
capaz de se dirigir aos mercados para captar os recursos necessários à rolagem de 
sua dívida.

A aprovação desse plano provocou verdadeiro tumulto social na Grécia, além 
de interrogações sobre a e�cácia das medidas prescritas que devem levar a uma 
forte recessão e, por conseguinte, reduzir ainda mais as receitas públicas. Mas, ela 
trouxe alívio aos mercados, que se convenceram de que a sobrevivência da moeda 
única não estava em questão. Alguns analistas chegaram a a�rmar: “acreditamos 
que a zona do euro como um todo poderá sair desta crise mais forte que entrou, se 
se usar esta oportunidade para corrigir a falha de design em seu âmago: a ausência de 
uma mínima ‘Europa �scal’” (BUITTER e GREECE, 2010). 

A menor aversão dos mercados �nanceiros ao euro traduziu-se por nova 
valorização de sua taxa de câmbio. Os episódios seguintes de retração de "uxos de 
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capitais para economias da região não chegaram a provocar novas desvalorizações 
da moeda única europeia. Pelo contrário, ela continuou mais apreciada que no 
primeiro trimestre de 2010, o que tem tornado ainda mais difícil a recuperação da 
competitividade internacional das economias mais fragilizadas da região.

Um mês após a aprovação do EFSF, em junho de 2011, foi a vez de a Irlanda 
�car na berlinda (ou, como se costuma dizer, tornar-se “a bola da vez”). Por muito 
tempo apresentado como modelo das virtudes da liberalização, o “Tigre Celta” tinha, 
até 2007, uma das dívidas públicas mais baixas da União Europeia e a maior taxa de 
crescimento entre os países que adotam a moeda única. Além disso, a Irlanda tinha 
conseguido alcançar o segundo maior PIB per capita da Europa, atrás de Luxembur-
go. O dinamismo da economia irlandesa repousava sobre as falhas da construção 
institucional da União Europeia, que não prevê a harmonização �scal entre os países 
membros. A Irlanda optou por se posicionar na Europa como um paraíso �scal, de 
forma perfeitamente legal e com pleno respeito de suas regras, ao �xar o imposto 
sobre as pessoas jurídicas em 12,5% (contra 30% aplicados na Alemanha, e 34% 
na França). Muitas empresas, sobretudo as grandes multinacionais, localizaram suas 
sucursais e até suas matrizes na Irlanda para bene�ciar-se desta generosidade. 

Essa escolha decisiva, junto a uma política de formação de mão de obra 
quali�cada, produziu os efeitos desejados. Os "uxos de capitais internacionais 
passaram, rapidamente, a prevalecer sobre a poupança nacional. Entre dezembro 
de 2004 e dezembro de 2007, as entradas de recursos atingiram cerca de € 22 
bilhões de euros anuais, contra € 18,8 bilhões de depósitos domésticos (CORIAT, 
2010). Este a"uxo resultou em um excesso de liquidez, fomentando  a  formação 
de uma bolha no setor imobiliário

O setor bancário e �nanceiro expandiu-se de forma acentuada em duas déca-
das, até se tornar um complexo totalmente superdimensionado para as necessida-
des e as oportunidades da economia local. Além  de oferecer crédito no território 
nacional, os bancos irlandeses passaram a �nanciar o setor imobiliário em outras 
partes da Comunidade Europeia, em particular o Reino Unido. Desta forma, os 
ativos dos bancos irlandeses tornaram-se muito maiores em relação à economia do 
país que os bancos nos Estados Unidos ou os dos demais países (tabela 5). 

TABELA 5
Tamanho relativo do setor bancário

Sistema bancário Ativos/PIB (em %)

Irlandês 913

Inglês 653

Suíço 507

Dinamarquês 443

Francês 410

Holandês 384

Austríaco 367

(Continua)
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Sistema bancário Ativos/PIB (em %)

Belga 327

Espanhol 316

Português 310

Alemão 299

Sueco 293

Italiano 242

Grego 193

A título de comparação:

Australiano 186

Canadense 178

Japonês 171

Americano 92

Turco 69

Fonte: dados nacionais compilados pelo Deutsche Bank Research (2010).

No entanto, após o estouro da crise nos Estados Unidos, os bancos irlan-
deses tiveram de ser resgatados pelo Estado em função de suas imensas dívidas. 
Após a falência do Lehman Brothers, em setembro de 2008, o governo irlandês 
foi o primeiro a decidir dar garantias públicas a seus bancos. Mas, houve uma 
diferença fundamental entre a ajuda irlandesa e os posteriores resgates bancários 
nos Estados Unidos e em outros países. A Irlanda garantiu não apenas as contas 
de poupança e as contas-correntes, mas o conjunto das dívidas bancárias, incluin-
do os títulos vendidos pelos bancos aos investidores. Esta decisão acabou levando 
a Irlanda a nacionalizar quatro dos seis maiores bancos do país. Não podendo 
emitir moeda (prerrogativa absoluta do BCE), o socorro da Irlanda a seus bancos 
teve impacto direto nas �nanças públicas e contribuiu para um dé�cit público 
próximo a 30% do PIB em 2010 (tabela 3). 

À medida que o governo irlandês era levado a aportar mais e mais recursos para 
seu sistema bancário, a descon�ança dos mercados �nanceiros foi aumentando. Tal 
movimento foi reforçado pelas agências de rating,19 que reduziram a classi�cação de 
risco de crédito da Irlanda – em foco desde julho de 2010 –, e pelos especuladores –  
tanto no mercado de títulos públicos quanto no de CDS –, elevando o custo de 
captação do país e o de proteção contra seu default. Esta atitude das agências de 
rating comprova seu caráter pró-cíclico, deteriorando ainda mais as expectativas dos 
mercados e com isso di�cultando a resolução dos problemas ao criar obstáculos à 
captação do país. O mercado de CDS também contribuiu elevando o preço de um 
seguro contra inadimplência da Irlanda a novos picos a cada alteração nas notas.

A situação irlandesa complicou-se ao ponto de levar seu governo a pedir a 
intervenção da UE e do FMI, sabendo de antemão que teria de aceitar exigências 
de um ajuste �scal extremamente rigoroso. Em 29 de novembro de 2010, seis 

19. O primeiro rebaixamento foi feito pela Moody’s em 19 de julho de 2010, de Aa1 para Aa2, seguida ainda pela 
Standard & Poor’s, em 24 de agosto, para AA- e, por último, pela Fitch, no dia 6 de outubro, para A+. Outros rebaixa-
mentos sucederam-se até a notação BBB+ em 1o de abril de 2011.

(Continuação)



153Os Dilemas da Política Econômica no “Pós-crise”

meses após a Grécia, o país obteve um auxílio de € 85 bilhões (€ 45 bilhões dos 
governos europeus, € 22,5 bilhões do FMI e € 17,5 bilhões das reservas em divisas 
da Irlanda, bem como de seu fundo nacional de pensões). Para obter este auxílio, 
a Irlanda teve de aceitar pagar juros de 5,8% ao ano e comprometer-se a cumprir a  
exigência hercúlea de reduzir seu dé�cit público – que, incluído os aportes ao 
sistema bancário, atingiu 32% em 2010 – para 3% em 2015. 

QUADRO 1
A quebra dos bancos na Islândia: outra resposta macroeconômica

A evolução da crise da Islândia tem sido, frequentemente, comparada com a da Irlanda, na medida em que tanto as respostas da-
das à crise quanto a consequente evolução de suas economias foram muito distintas. Esta comparação, por mais interessante que 
seja, não pode deixar de levar em conta o fato de que a economia islandesa é muito menor, além de dispor de sua própria moeda. 

Nos anos que antecederam à crise financeira, os bancos islandeses expandiram-se ao extremo, ao atrair depositantes estrangeiros 
com altas taxas de juros e colocar o dinheiro em empréstimos arriscados. Quando a crise eclodiu em 2008, os três grandes bancos 
da Islândia eram dez vezes maiores que a economia do país.

No final de setembro de 2008, foi anunciado que o banco Glitnir seria nacionalizado. Mas, nas semanas seguintes, a Autoridade 
de Supervisão Financeira colocou os dois outros maiores bancos da Islândia em liquidação. O governo da Islândia não foi intencio-
nalmente mais ousado ou mais inteligente que os demais. Ele simplesmente considerou que não podia se dar ao luxo de ajudar o 
conjunto de seus bancos, em função de seu tamanho desmesurado em relação à economia. 

No processo de liquidação judicial, os depósitos domésticos e os empréstimos foram transferidos, com desconto, para bancos novos 
constituídos com capital de cerca de US$ 2 bilhões em dinheiro dos contribuintes. Mas, os títulos emitidos por bancos estrangeiros 
e a dívida externa contraída pelas instituições originais ficaram na massa falida. Grã-Bretanha e Holanda têm pressionado a 
Islândia para cobrir cerca de US$ 6  bilhões perdidos por depositantes britânicos e holandeses em 2008. Entrementes, os governos 
destes dois países reembolsaram seus cidadãos, antecipando que a Islândia acabaria por ceder à suas exigências. Por duas vezes, 
o governo daquele país aceitou estas demandas, apesar do fato de que o montante é de cerca de 45% do seu PIB. Mas, por duas 
vezes, os contribuintes rejeitaram, em referendo, qualquer acordo.

Os impactos macroeconômicos da crise foram consideráveis. A moeda islandesa perdeu metade do seu valor contra o euro em 
2008. Um empréstimo de US$ 2 bilhões do FMI conseguiu evitar um colapso completo, mas a economia ainda teve uma queda de 
7% de seu PIB em 2009, e a taxa de desemprego quadruplicou. A dívida pública deverá atingir cerca de 100% do PIB em 2011, 
um aumento de 42% em relação ao registrado três anos antes. 

Contrariamente às expectativas sobre a evolução da economia da Irlanda, o FMI espera que a Islândia cresça 2,5% por cento em 
2011, o desemprego está caindo e suas exportações estão se recuperando acentuadamente em decorrência da desvalorização de 
sua moeda. 

Elaboração da autora.

Um dia depois, dezenas de milhares de manifestantes marcharam em Dublin 
para denunciar os cortes no orçamento. A pressão pública e a ruptura do Partido 
Verde com o governo – considerado responsável pelas extensas garantias dadas ao 
sistema bancário da Irlanda, levando ao colapso das �nanças públicas, à recessão e à 
um desemprego próximo de 14% – levaram a eleições antecipadas em fevereiro de 
2011. A impopularidade das drásticas medidas a serem tomadas resultou na vitória 
da oposição. Em sua campanha eleitoral, o novo primeiro-ministro, Enda Kenny, 
engajou-se na luta para obter condições menos drásticas de auxílio �nanceiro. 

Em 15 de abril de 2011, um novo memorando de entendimento foi � r-um novo memorando de entendimento foi �r-
mado entre as partes, fruto de duas semanas de revisão da situação irlandesa, 
prevendo, entre outros avanços, um aumento de € 1 do salário mínimo, que volta 
ao nível que tinha antes do pacote de resgate oferecido em novembro de 2010. 



154 As Transformações no Sistema Financeiro Internacional

Esta revisão do salário mínimo é considerada crucial para estimular a geração de 
emprego. Mas, a renegociação do restante do pacote de auxílio se anuncia difícil, 
já que os valores inicialmente acordados poderão se revelar insu�cientes.

Com efeito, um mês após a realização das eleições, “testes de estresse”20 dos 
seis maiores bancos nacionais, contemplados no acordo entre o país e a União 
Europeia, revelaram que esses bancos precisavam ser recapitalizados em € 24 bi-
lhões suplementares. Esta será a quinta tentativa de recapitalizá-los, levando o 
custo total do resgate do setor a € 80 bilhões. Alguns especialistas acreditam que 
a fatura �nal possa chegar a € 100 bilhões, um montante extraordinário para um 
país cujo PIB é de € 170 bilhões (THOMAS, 2011a). Apesar do resgate da União 
Europeia e do FMI, a crise bancária da Irlanda continua se aprofundando, com 
fuga de depósitos e quase sem acesso ao interbancário europeu. 

A crise da Irlanda ainda estava evoluindo quando Portugal também pas- crise da Irlanda ainda estava evoluindo quando Portugal também pas-
sou a �car na mira dos mercados �nanceiros. Tanto a Grécia quanto a Irlanda 
tinham chegado relativamente rápido a esta situação, a Grécia após incômodas 
revelações de intencional subestimação de sua situação �scal, a Irlanda tão logo 
precisou realizar imensos aportes a seu sistema bancário. A crise em Portugal, pelo 
contrário, levou bastante tempo para se con�gurar. 

Por uma década, o crescimento de Portugal foi bem inferior à média da zona 
do euro. Indústrias tradicionais, como cortiça e calçados, não podiam promover 
o crescimento do país, e o boom tecnológico de meados da década de 2000 pas-
sou longe de Portugal. Mas, embalados pela liquidez proveniente, sobretudo, dos 
bancos da zona do euro, os portugueses se endividaram e gastaram muito acima 
de sua capacidade de pagamento. Na última década, o governo e o setor privado 
apresentaram, em conjunto, dé�cits em transações correntes acumulados  de mais 
de € 130 bilhões. 

Em função do alto endividamento e do baixo dinamismo da economia por-
tuguesa, um dé�cit público de 8,6% do PIB, em 2010, foi considerado excessivo 
pelos mercados �nanceiros.21 As taxas de juros demandadas pelos investidores 
para o carregamento dos títulos da dívida portuguesa elevaram-se consideravel-
mente. A pressão dos mercados foi seguida por rebaixamentos da classi�cação de 
risco de Portugal pelas principais agências de rating. 

Buscando reconquistar certa credibilidade dos mercados sem se dobrar aos 
requisitos do auxílio da União Europeia e do FMI, o governo do primeiro-ministro 
José Socrates apresentou ao Parlamento um severo projeto de ajuste �scal. No dia 24 
de março de 2011, este projeto foi derrotado, acarretando a demissão de todo o ga-

20. Os testes de estresse são aplicados pela autoridade monetária aos principais bancos de um país para avaliar sua 
condição financeira em um cenário mais adverso. 
21. No dia 23 de abril de 2011, o Instituto Nacional de Estatísticas informou que o déficit público de Portugal para 
2010 foi revisado para  9,1% do PIB, contra os 8,6% divulgados anteriormente. 
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binete. Novas eleições foram convocadas para 5 de junho de 2011. Neste contexto, 
os mercados voltaram a elevar as taxas de juros demandadas da dívida portuguesa. 

Após resistir por duas semanas, o governo demissionário acabou sendo obri-
gado, em 6 de abril de 2011, a solicitar à União Europeia e ao FMI um auxílio 
avaliado em € 80 bilhões, que será forçosamente atrelado às mesmas exigências 
de restrição �scal radical presentes nos planos anteriores destinados à Grécia e à 
Irlanda. O plano que está sendo discutido prevê um drástico ajuste �scal além 
de inúmeras privatizações e vem sendo considerado mais severo que o apresen-
tado ao Parlamento pelo ex-primeiro-ministro José Socrates (MEVEL, 2011). 
Mas, para ser aprovado antes das eleições, a União Europeia e o FMI exigem que 
os principais partidos portugueses se comprometam a cumprir estas disposições, 
caso vençam as eleições.

Desta forma, em menos de um ano, o EFSF terá sido acionado três vezes 
para socorrer um país da zona do euro. Pouco antes do pedido de Portugal, um 
acordo básico foi alcançado entre os líderes dos países membros para tornar este 
fundo um mecanismo permanente, após 2013. Ao mesmo tempo, foi permitido 
ao EFSF comprar títulos das dívidas soberanas no mercado primário. Embora 
este seja um passo na direção certa em termos de utilização do EFSF para aliviar 
um pouco do papel do BCE na compra de dívida soberana, ele não vai su�cien-
temente longe, pois não autoriza a compra de dívida no mercado secundário, que 
só o BCE pode realizar. 

 Muitos economistas (ERLANGER, 2011) estão alarmados com esses auxí- economistas (ERLANGER, 2011) estão alarmados com esses auxí-(ERLANGER, 2011) estão alarmados com esses auxí-estão alarmados com esses auxí-
lios dados pelo EFSF, porque a fórmula de resgate adotada não mostra sinais de 
resultados satisfatórios. Decerto, Grécia, Irlanda e Portugal passaram a ter acesso 
a centenas de bilhões de euros em ajuda de emergência para evitar o calote em 
suas dívidas. Mas essa ajuda consiste realmente em mais empréstimos com taxas 
de juros apenas um pouco menores que aquelas que o mercado cobraria. Dessa 
forma, o estoque de dívidas �ca maior a cada dia que passa. 

Fator agravante: a autoridade monetária da zona do euro foi a primeira entre 
as economias desenvolvidas a subir os juros básicos, em sua reunião de abril de 
2011, pondo �m à política monetária instaurada em 2008, no auge da crise �-
nanceira e assinalando que outras altas virão. Segundo declarações de Jean Claude 
Trichet, presidente do BCE, esta decisão teria se tornado necessária para comba-
ter crescentes pressões in"acionárias (VITS e RANDAW, 2011). O crédito mais 
caro vai pesar ainda mais sobre os países que partilham a moeda única europeia. 

Os problemas da Grécia, Irlanda, Portugal não são apenas sua dívida sobe-
rana, mas também sua falta de competitividade, tanto na Europa como no resto 
do mundo. Sem restaurar sua competitividade de forma a poder elevar suas expor-
tações, estes países poderão rapidamente enfrentar problemas de solvência mais 
graves que os atuais problemas de liquidez. Assim, elas terão de recuperar alguma 
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capacidade de crescimento para conseguir pagar as dívidas que estão se acumu-
lando. Ora, para gerar crescimento, esses países dependerão em boa parte dos 
gastos dos governos. Mas para obter empréstimos da União Europeia, tiveram de 
assumir o compromisso de reduzir os gastos do governo de forma muito mais drás-
tica que os dirigentes nacionais gostariam ou teriam o poder político para realizar 
por conta própria. Uma queda rápida nestes gastos tornará cada euro de dívida 
muito mais difícil de pagar. Acresce-se a isso a probabilidade de que os três países 
vão continuar a ter governos instáveis e que as taxas de juros demandadas pelos 
mercados para �nanciá-los têm subido ou se mantido em níveis extremamente 
elevados (grá�co 2). De onde o receio generalizado de que, em certo momento, 
haverá algum tipo de reestruturação ou de moratória destas dívidas (SHENN e 
BRENNAND, 2011). 

Poucos dias após a solicitação portuguesa de auxilío �nanceiro, em 13 de abril 
de 2011, o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, declarou que a Gré-
cia poderia ter de renegociar sua dívida, caso uma auditoria de suas contas, prevista 
para junho, revelasse problemas em sua capacidade de pagamento dos credores. Em 
consequência, os gestores de carteiras passaram a vender os títulos públicos gregos, 
levando o custo dos títulos de dez anos a subir para 13,26%, enquanto o dos títulos 
de Portugal atingiu 8,89% (MEAKIN, 2011). Pior ainda, a possibilidade de uma 
reestruturação da dívida da Grécia repercutiu nas taxas demandadas pelos mercados 
para os títulos da Espanha, aumentando as apostas de que este país seria o próximo 
a necessitar de ajuda externa para conseguir se �nanciar.

Com efeito, outra fonte de incerteza reside no efeito “dominó”, com alguns 
prevendo a possibilidade de que o resgate de Portugal seja mais um indício de que 
a crise da dívida da Europa periférica poderá se estender à Espanha e, quem sabe, 
à Itália (EL ERIAN, 2011). Segundo Munchau (2011), colunista do Financial 
Times, na Espanha,

a combinação de endividamento externo elevado, de fragilidade do setor �nanceiro 
e a probabilidade de novas quedas nos preços dos ativos aumenta a probabilidade de 
um aperto de �nanciamento em algum ponto. E isso signi�ca que a Espanha será o 
próximo país a procurar ajuda �nanceira da UE e do Fundo Monetário Internacional.

Como se trata de uma economia muito maior que Grécia, Irlanda e Por-
tugal, seu resgate terá consequências muito mais sérias, ao sobrecarregar os me-
canismos da zona do euro, com o potencial de transformar uma crise de países 
periféricos em um evento sistêmico para toda a região e, provavelmente, para 
todo o sistema �nanceiro internacional.

Os caminhos que levaram a crise �nanceira privada a se transformar em 
uma crise pública estão ligados à rejeição dos títulos públicos de diversos países 
pelas carteiras privadas. Esta evolução não constitui propriamente uma surpre-
sa. RogoX e Reinhart (2009) mostraram que crises �scais costumam suceder a 
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crises bancárias, muito mais em função das quedas na arrecadação do Estado 
que devido aos desembolsos públicos para atenuar as repercussões macroeconô-
micas da redução da atividade econômica que acompanha as crises bancárias. 
Contudo, não se pode deixar de mencionar que uma crise pública desse tipo 
tem um enorme potencial de voltar a se transformar em uma crise privada, à 
medida que os títulos soberanos estejam presentes em elevados volumes nos ati-
vos dos balanços dos grandes bancos internacionais. Segundo cálculos do FMI 
(2011a), estes bancos têm, nos próximos dois anos, necessidades de � nancia- nos próximos dois anos, necessidades de � nancia-�nancia-
mento de US$ 3,6 trilhões, sendo que, na Europa, quase todas as instituições da 
Grécia, Irlanda, Portugal, muitos pequenos bancos da Espanha e alguns bancos 
regionais na Alemanha perderam o acesso aos mercados.

Bancos privados franceses, alemães e ingleses têm imensa exposição aos 
títulos públicos das economias da Europa do Sul. Foi, aliás, esta exposição 
que levou as maiores economias europeias a socorrer seus vizinhos – a con-
tragosto, a julgar pelas declarações públicas de seus dirigentes, no segundo 
trimestre de 2010. Segundo dados do BIS (2010), só os bancos da Alemanha 
e da França tinham uma exposição combinada de US$ 119 bilhões aos títulos 
da Grécia e de US$ 909 bilhões aos títulos dos PIGS. Por sua vez, os bancos 
britânicos e alemães tinham posições na Irlanda de US$ 230 bilhões e de US$ 
177 bilhões, respectivamente, enquanto os bancos espanhóis apresentavam 
a maior exposição em Portugal, em US$ 110 bilhões. Em seu conjunto, os 
bancos europeus detinham ativos de US$ 253 bilhões na Grécia e de US$ 2,1 
trilhão nos  quatro países. 

O conjunto desses temores con�rma, cada vez mais, a existência de duas 
velocidades de crescimento econômico na região, muito distantes uma da ou-
tra. Portugal deve se juntar à Grécia e à Irlanda no cumprimento das exigências 
acopladas ao pacote de resgate. Estes países amargaram quedas de seu PIB de, 
respectivamente: 2,5%, 2,2% e 7,6% em 2009. Em 2010, o PIB grego caiu 
adicionais 7,6%, enquanto o da Irlanda �cou estacionado e o de Portugal elevou-
se 1,3% (abaixo da média da zona do euro).22 Enquanto isso, o PIB da Espanha 
caiu 3,7%, e o país continua lutando com uma taxa de desemprego de mais de 
20% e com a descon�ança dos mercados �nanceiros. Na Grã-Bretanha, um ano 
após seu autoimposto programa de austeridade23 para reduzir um dé�cit �scal 
de 10% do PIB, as vendas no varejo despencaram 3,5% em março de 2011, a 
maior queda mensal em 15 anos. Um novo relatório de um grupo de pesquisa 
independente, o Centro para Pesquisas Econômicas e de Negócios (THOMAS, 
2011b), indica previsões de que a renda real das famílias deve cair 2% este ano.  

22. Dados do Country Factfile (EuroMonitor, 2011).
23. Visto que foi fruto de uma decisão política e não de uma imposição dos mercados financeiros ou de eventuais 
planos de resgate.
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Se con�rmada esta previsão, a renda pessoal na Grã-Bretanha terá o pior desem-
penho em dois anos consecutivos desde 1930. Diante destes dados, o governo 
teve de reduzir sua estimativa de crescimento de 2,4% para 1,7% em 2011. 

Por outro lado, a Alemanha desfruta de um crescimento robusto de 3,5%, 
com as exportações crescendo e o desemprego diminuindo. Os principais ins-
titutos econômicos estão prevendo que a taxa de desemprego atingirá, em mé-
dia, 6,5% em 2012, incluindo a atrasada economia da antiga Alemanha Oriental.  
Algumas partes do sul da Alemanha têm taxas de desemprego de 4% ou menos, 
com intensa busca por trabalhadores quali�cados. Estes números são ainda mais 
signi�cativos quando comparados com as previsões para 2011 dos outros países da 
zona do euro: quedas de 4,5% do PIB na Grécia, de 1% na Irlanda, e de 0,1% na 
Espanha, com taxas de  desemprego de 12,5%, 13,6% e 20%, respectivamente. 

3.2 Continuidade das políticas anticíclicas nos Estados Unidos

Os incentivos �scais adotados nos Estados Unidos no auge da crise (redução de im-
postos na compra de imóveis residenciais, pagamento acima do preço de mercado de 
carros velhos na troca por um novo etc.) foram se extinguindo no primeiro semestre 
de 2010. Induzido por estes incentivos, o país registrou um crescimento de 4% no 
primeiro trimestre daquele ano, que se reduziu a 1,8% no segundo trimestre. Diversos 
economistas começaram a ressaltar a necessidade de novos incentivos �scais para tentar 
impedir que ocorresse nova recessão (double dip). 

Mas, o período era de campanha eleitoral para as eleições legislativas que 
se realizaram em novembro de 2010, e a oposição republicana estava centrando 
suas críticas no crescente dé�cit �scal americano. Nestas condições, o governo 
democrata considerou impossível apresentar um projeto de novos incentivos �s-
cais ao Poder legislativo. A tarefa de realizar uma política anticíclica �cou, assim, 
concentrada nas mãos da autoridade monetária.

No relatório sobre a situação econômica dos Estados Unidos (Beige Book) 
que antecedeu a reunião de setembro de 2010, o Fed assinalava a existência de 
“amplos sinais de desaceleração econômica, comparada com outros períodos  
[de recuperação]”, notadamente no que se referia ao nível de emprego. Pouco tem-
po depois,  o presidente do Fed assinalava que o banco central estava pronto para 
aprovar novas medidas para estimular a economia e citava o desemprego persisten-
temente elevado, um mercado imobiliário fraco e in"ação baixa como apontando 
para a necessidade de uma "exibilização adicional da política monetária. Bernanke 
observava que um longo período de desemprego elevado podia representar um ris-
co para a sustentabilidade da recuperação e que níveis baixos de in"ação indicavam 
a possibilidade de uma perigosa derrapagem de"acionista (GOSH, 2010). 

Assim, após ter reduzido as taxas de juros para próximo de zero, no auge da  
crise econômica, a autoridade monetária americana viu-se novamente diante  
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da situação de ter de usar instrumentos não convencionais de política econômica. 
Voltou a recorrer à compra de títulos ou outros ativos para injetar dinheiro na 
economia utilizada em 2009. O instrumento, então empregado pelo Fed, foi de-
nominado quantitative easing24 e se caracterizava pela compra de ativos de menor 
liquidez e maior risco de crédito com o objetivo de retirar os ativos “podres” dos 
balanços dos bancos. 

Em seu comunicado de 3 de novembro de 2010, o Fed de�nia que,

para promover um maior ritmo de recuperação econômica e para garantir que a 
in"ação, ao longo do tempo, esteja em níveis compatíveis com o seu mandato, 
o comitê decidiu hoje ampliar suas carteiras de títulos (...) e pretende adquirir 
US$ 600 bilhões adicionais em títulos de longo prazo do Tesouro até o �nal do 
segundo trimestre de 2011, um ritmo de cerca de US$ 75 bilhões por mês.

Esse instrumento de política �cou conhecido como “afrouxamento quan-
titativo 2” (quantitative easing 2, QE2), para o distinguir do adotado em 2009. 
Iniciado logo após esse comunicado, o QE2 tem por objetivos declarados: com-o QE2 tem por objetivos declarados: com- tem por objetivos declarados: com-objetivos declarados: com-com-
bater uma eventual espiral de"acionista (FISHER, 1933), prover liquidez ao sis-
tema e aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. 

Assim que essa política monetária foi anunciada, iniciou-se um acirrado 
debate sobre seus fundamentos teóricos. Economistas monetaristas apontaram 
o risco de que ela induzisse à in"ação e alimentasse bolhas de ativos. Assim, 
segundo Meltzer (2010), o aumento da moeda em circulação (grá�co 1) provo-
ca in"ação para estimular a economia, coisa que Milton Friedman nunca teria 
apoiado. Rapidamente, Ben S. Bernanke replicou (LANMAN e MATTHEWS, 
2010): “eu acho que nós estamos fazendo tudo o que Milton Friedman gostaria 
que �zéssemos (...). Friedman teria concordado que o Fed tem um mandato 
para promover a estabilidade dos preços e  não quer que a in"ação seja nem 
muito alta, nem muito baixa”.

Economistas neoclássicos juntaram suas vozes à dos monetaristas, ao 
considerar que, diante de um aumento da emissão de moeda, os agentes ra-
cionais antecipam um resultante aumento de preços e, ao se precaver contra 
ela, acabam causando in"ação. Mas, vozes discordantes sobre o impacto do 
afrouxamento quantitavo surgiram igualmente entre as diferentes correntes 
que seguem a tradição keynesiana. Tais vozes nutriram-se de um debate que 
se desenvolveu na década de 1960 sobre a preeminência dos estímulos �scais 
sobre os monetários (SAMUELSON, 1962). Krugman (2010) lamenta, sobre-
tudo, que a atual política monetária e o resultado das eleições legislativas de 
novembro de 2010, em que os democratas perderam a maioria no Congresso, 

24. Entretanto, segundo a terminologia de Buitter (2008), o nome mais apropriado dessa política monetária seria afrou-
xamento qualitativo (qualitative easing) porque ela introduziu ativos de maior risco no balanço do Fed.
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signi�cam que “não teremos qualquer coisa como uma nova rodada de estímu-
lo �scal”. Por sua vez, Stiglitz (2010b) a�rma que 

as vantagens do QE2 são limitadas. O dinheiro simplesmente não irá para onde 
é necessário, e o “efeito riqueza” é muito pequeno. Suas desvantagens são o risco 
de volatilidade global, uma guerra cambial e um mercado �nanceiro global que 
está cada vez mais fragmentado e distorcido. Se os Estados Unidos vencerem a 
batalha de desvalorização competitiva, esta pode ser uma vitória de Pirro, já que 
nossos ganhos virão à custa daqueles para quem esperamos exportar.

A polêmica também se instaurou no que diz respeito aos resultados 
do QE2. Só um ponto tem sido unânime: o afrouxamento monetário levou 
os preços das ações americanas a se valorizar de forma signi�cativa. Mas, as 
discordâncias se manifestam quando se trata de avaliar o impacto do “efeito 
riqueza”25 na recuperação da economia americana. Kuttner e Mosser (2002) 
apontavam que a contribuição do efeito riqueza na transmissão da política mo-
netária sempre foi modesta nos Estados Unidos e que ela teria decaído a partir 
de 1980. Mas, não é possível descartar que seu impacto se tenha ampliado 
após a hecatombe provocada na riqueza dos agentes pela crise e consequente 
de"ação de ativos em 2007/2008.

Nos seus aspectos gerais, os dados indicam que a economia americana en-
contra-se um pouco melhor que no segundo trimestre de 2010. Embora ainda 
elevada, a taxa de desemprego passou de 9,5%, em junho de 2010, para 9,1% em 
abril de 2011. Já o ritmo de crescimento econômico atingiu 3,1% nos três últimos 
meses de 2010. No entanto, entre janeiro e março de 2011, o crescimento não se 
sustentou e voltou a registrar uma taxa anual de 1,8%, em função de uma dimi-
nuição dos gastos do governo e uma redução dos gastos dos consumidores. Assim, 
é ainda muito prematuro a�rmar que este crescimento moderado será sustentável, 
além de não haver clara evidência que mesmo a pequena melhoria dos indicado-
res seja fruto da política monetária. 

Economistas do Fed (CHUNG et al., 2011) apontavam, em janeiro de 
2011, que um dos principais objetivos das compras em grande escala do Fed era 
induzir a queda das taxas de juros de longo prazo, em um momento em que as ta-
xas de curto prazo já atingiram seu limite inferior. Esta redução nos juros de longo 
prazo deve levar a condições �nanceiras mais lassas, contribuindo para estimular a 
atividade econômica real e evitar indesejáveis  pressões de de"ação. 

25. Esse canal se baseia no modelo de consumo ao longo do ciclo de vida desenvolvido por Ando e Modigliani (1963), 
no qual a riqueza de uma família é determinante em sua despesa de consumo. Sua conexão com a política monetária 
advém do vínculo existente entre taxa de juros e preços dos ativos: uma alta da taxa de juros induzida pela política 
monetária reduz o valor de elementos constituintes do patrimônio como ações, títulos portadores de juros e imóveis. 
Isto leva a uma queda da riqueza das famílias e a uma redução de seu consumo.
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Esses pro�ssionais identi�cam três principais canais de transmissão des-
sa política monetária. Em primeiro lugar, as decisões do Fed podem sinalizar aos 
participantes no mercado seu desejo de manter as taxas de juro de curto prazo bai-
xas por um longo tempo. Esta expectativa contribui para reduzir as taxas de lon-
go prazo. Um segundo canal funciona por meio dos efeitos bené�cos que es-
tas aquisições podem ter em momentos de estresse. Por exemplo, os diferenciais 
entre as taxas de títulos hipotecários e os rendimentos do Tesouro dos Estados Uni-
dos subiram para níveis muito elevados durante o auge da crise �nanceira no �nal de  
2008, mas caíram acentuadamente depois que o Fed anunciou sua intenção  
de comprar os títulos lastreados em hipotecas (mortgage backed securities) garantidos 
pelas agências quase governamentais de apoio ao setor.26 O terceiro canal e, provavel-
mente, o mais importante, resulta do fato que as compras de ativos do Banco Central 
levam à redução da oferta de títulos de longo prazo disponíveis para os investidores, o 
que eleva os preços dos títulos e derruba os rendimentos. No entanto, os dados mostram 
que, em vez de cair, os juros dos títulos de longo prazo do Tesouro (grá�co 4) subiram 
desde o início do QE2. De onde decorre a conclusão tirada por vários analistas de que 
os resultados da política monetária “de última instância” têm sido desapontadores. 

GRÁFICO 4
Taxa de juros dos títulos de dez anos do Tesouro americano
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Fonte: Bloomberg.

26. Após a crise de 1982, o sistema de financiamento imobiliário americano tem sido ancorado por quatro instituições, 
além dos bancos hipotecários e das instituições de poupança: Federal Housing Administration (FHA), Government 
National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) e Federal Home 
Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Todo o sistema foi construído por garantias públicas diretas ou indiretas, 
embora as duas últimas companhias sejam de capital privado. Para maiores informações sobre o sistema financeiro 
imobiliário americano, ver Cagnin (2007).



162 As Transformações no Sistema Financeiro Internacional

Em um discurso proferido, em 3 de fevereiro de 2011, no National Press 
Club, em Washington, Bernanke (2009) explicava que

os rendimentos dos títulos de Tesouro de cinco a dez anos, inicialmente, diminuí-
ram acentuadamente, em função das expectatitivas das compras do Fed. Esses ren-
dimentos subiram posteriormente, porque os investidores �caram mais otimistas 
quanto ao crescimento econômico. 

O autor também defendia que 

uma ampla gama de indicadores de mercado suporta a ideia de que as compras 
de títulos do Federal Reserve têm sido e�cazes em aliviar as condições �nanceiras.  
Por exemplo, (...) os preços das ações têm subido signi�cativamente, a volatilidade 
no mercado acionário caiu, o spread das debêntures das empresas diminuíram.

Assim, o aumento da liquidez pretendida serviu para elevar os preços dos 
ativos, provavelmente esperando que o “efeito riqueza” dessa alta permitisse esti-
mular a atividade econômica. Porém, muitos apontam que a liquidez advinda do 
QE2 também pode ter inadvertidamente, ou talvez propositalmente, engendrado 
a alta dos preços em commodities, alimentos e energia (também in"uenciada pela 
instabilidade política no Oriente Médio).

Essa alta nos preços das commodities, que se acentuou no início de 2011, 
acirrou a discussão, embora as posições neste quesito não sejam todas irreconcili-
áveis, em meio às pressões in"acionárias que atingem todas as economias. Muitos 
analistas acreditam que o excesso de liquidez na economia mundial seja razão para 
que os especuladores estejam adquirindo produtos agrícolas, minerais e petróleo,27 
elevando arti�cialmente seus preços, embora nem todos concordem que a política 
monetária americana venha tendo um papel signi�cativo na atuação dos especu-
ladores. Outros a�rmam que os preços destes produtos expressos em dólar têm se 
elevado, como resultado da desvalorização da moeda americana. Em contraposi-
ção, outros ainda acreditam que os preços das commodities globais têm seguido a 
atividade econômica, medida pela produção industrial mundial. Sob este ponto 
de vista, nada mais normal que os preços das commodities, após caírem durante a 
recente recessão, tenham voltado a aumentar com a recuperação, particularmente 
dos países emergentes como a China, elevando a demanda por matérias-primas.

Foi, sobretudo, no plano internacional, que as críticas ao QE2 foram inten-
sas. Ao manter juros próximos a zero e injetar dinheiro na economia via compra de 
títulos, o Fed pressiona a taxa de câmbio do dólar e acaba desvalorizando dívidas 
expressas nesta moeda. Isto se inscreve em um quadro de acirrada concorrência, 
em que os países procuram realizar desvalorizações competitivas, no afã de superar 

27. O surgimento e forte expansão dos Exchange Traded Funds (ETF), lastreados em índices de commodities ou em 
grupos como energia, grãos, metais etc., são significativos desse aumento de interesse especulativo. 
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os impactos da crise �nanceira pelo aumento das exportações. O dólar fraco por 
longo período de tempo gera uma série de distorções no resto do mundo. 

Foi nesse contexto que o ministro da Fazenda brasileiro, Guido Mantega, 
e o então presidente do Banco Central do Brasil (BCB), Henrique Meirelles, 
denunciaram a existência de uma “guerra cambial”. A expressão teve imediato su-
cesso e foi retomada por autoridades de diversos países, no quadro da reunião do 
G20, realizada em Seul, em novembro de 2010, em um claro sinal do desconforto 
criado por essa política monetária. Por sua vez, o ministro das Finanças alemão, 
Wolfgang Schaeuble, a�rmava que a política dos Estados Unidos era, “com todo 
o respeito, incompetente” (GORIGAM, 2010). 

Entretanto, a desvalorização do dólar promoveu as exportações americanas, 
além de impedir a instauração de uma dinâmica de de"ação, justamente uma das 
prioridades da "exibilização quantitativa. Os temores de recrudescimento in"a-
cionário presentes no resto do mundo ainda não se �zeram sentir nos Estados 
Unidos. De um lado, porque, segundo alguns, uma in"ação mais elevada signi�ca 
que a dívida dos Estados Unidos se torna mais fácil de pagar. De outro lado, por-
que, contrariamente aos outros bancos centrais que utilizam índices “cheios” de 
preços ao consumidor para determinar sua política monetária, o índice de preços 
mais utilizado pelo Fed exclui os preços dos alimentos e da energia28 (núcleo da 
in"ação). Assim, o índice de preços ao consumidor “cheio” (consumer price index, 
CPI) passou de 1,14%, em novembro de 2010, para 2,68%, em março de 2011. 
Mas, no mesmo periodo, o núcleo da in"ação variou de 0,77% para 1,19%. Para 
o ano de 2011, o Fed previa, em abril, que o índice de preços ao consumidor – 
deduzindo-se os preços dos alimentos e da energia – teria uma alta modesta de 
1,3% a 1,6%, embora superior às estimativas de janeiro, que indicavam uma 
variação entre 1,0% e 1,3%. 

Ademais, na primeira entrevista coletiva já concedida por um presidente do 
Fed, ocorrida em 27 de abril de 2011, Bernanke ressaltou sua visão de que as pres-
sões in"acionárias serão “transitórias” e sinalizou que o Fed continuará a manter 
os juros muito baixos “por um longo período”, ao contrário dos outros bancos 
centrais, nos quais já rufam os tambores da guerra contra a in"ação, mesmo os que 
têm de lidar com economias em recessão ou em crescimento mais que moderado. 

Contudo, o aumento nos preços das commodities levou a revisões nas pre-
visões de crescimento econômico americano, já que a renda disponível dos con-
sumidores deveria se reduzir. Em abril, o Fed projetou a expansão da economia 
em um intervalo de 3,1% para 3,3% em 2011, abaixo dos 3,4% para 3,9% que 
tinham sido previstos em janeiro. Esta redução não impediria que o QE2 fosse 

28. Esses itens são considerados como tendo preços ditados muito mais por condições de oferta (problemas climáticos, 
pragas ou questões geopolíticas) e são, portanto, pouco sensíveis à política monetária.
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encerrado, como previsto, no mês de junho de 2011. Mas, não se descartava a 
hipótese de que, perdurando a desaceleração da economia registrada no primeiro 
trimestre de 2011, um QE3 seria posteriormente lançado. Assim, perguntado se 
haveria um QE3, Bernanke respondeu em sua primeira entrevista coletiva: 

no �m das contas, vamos fazer as mesmas perguntas que �zemos antes: para onde 
está indo a economia e o que sinalizam os vários indicadores de in"ação. Se o de-
semprego ainda estiver muito alto, então poderemos continuar. Se nós estivermos 
nos movendo em direção ao pleno emprego, então não será necessário estimular 
mais (ROCKWELL JUNIOR, 2011). 

Sublinha-se que essa possibilidade deverá ser analisada no quadro da discus-
são política sobre a redução do dé�cit e da dívida pública que vem sendo travada 
entre republicanos e democratas. Com efeito, as decisões de política macroeco- Com efeito, as decisões de política macroeco-Com efeito, as decisões de política macroeco-, as decisões de política macroeco-
nômica dos Estados Unidos passaram a incluir também a questão �scal, após o 
governo democrata perder a maioria no Congresso nas eleições legislativas de 
2010. Esta derrota eleitoral trouxe novamente à baila o receituário conservador 
na gestão da política macroeconômica, com particular ênfase na questão �scal. 

Logo após essa eleição, os democratas tiveram de ceder às pressões dos re-
publicanos e aceitar a prorrogação das reduções de impostos feitas no governo 
de George W. Bush em troca da obtenção dos votos necessários para estender a 
vigência dos auxílios desemprego. Este compromisso representou um valor esti-
mado em US$ 700 bilhões.29 Novamente, por um acordo de última hora entre 
os partidos, o Congresso aprovou, em 13 de abril, o orçamento federal de 2011, 
com previsões de cortes de US$ 38 bilhões nos gastos, apesar de um signi�cativo 
voto de protesto de republicanos conservadores. 

O próximo round entre a administração democrata e a oposição republi-
cana sobre a questão �scal, que já está em curso e tem por tema principal o teto 
de endividamento público,30 anunciou-se crucial e decisivo. O governo Obama 
necessitaria obter a autorização do Congresso para estender o limite da dívida 
acima dos US$ 14,294 trilhões autorizados em 12 de fevereiro de 2010. Segundo 
declarações do secretário do Tesouro, Timothy Geithner (SAHADI, 2011), este 
limite seria alcançado em maio de 2011 (embora existissem alguns expedientes 
que permitiriam ao governo continuar funcionando até �m de junho). Se até lá o 
aumento de limite da dívida não fosse aprovado, o governo americano estaria na 
difícil situação de não poder, legalmente, pagar suas contas, inclusive as vincula-
das ao serviço de sua dívida pública, ao menos por certo tempo. 

29. A publicação do FMI sobre a questão fiscal (2011b) apresenta esse compromisso como sendo um novo pacote 
de auxílio fiscal anticíclico. Mas esses são valores que apenas deixaram de ser retirados da economia e não valores 
adicionais destinados a suplementar a demanda agregada.
30. Um limite legal sobre a dívida federal foi estabelecido em 1917 pelo Second Liberty Bond Act. O Departamento 
do Tesouro dos Estados Unidos tem autorização do Congresso para emissão de dívida, sempre que necessário para 
financiar as operações do governo, desde que a dívida total não exceda o limite máximo indicado.
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A Casa Branca estava ciente de que, para conseguir expandir esse limite, 
deveria chegar a um acordo com os republicanos do Congresso. Mas, até o mo-
mento em que este texto foi elaborado, as tentativas de acordo esbarravam em 
diversos obstáculos, sobretudo porque as negociações se inserem em um contexto 
de disputa política em função das eleições presidenciais de 2012. As propostas 
dos republicanos mais moderados incluem uma redução de US$ 4,4 trilhões do 
dé�cit nos próximos dez anos. Mas, propostas mais radicais provêm dos membros 
do “Tea Party”.31 

Em sua proposta de orçamento para 2012, Paul Ryan, presidente da Co-
missão de Orçamento da Câmara dos Deputados e um dos mais proeminentes 
membros do Tea Party, prevê economias de quase US$ 6 trilhões ao longo da 
próxima década, apesar de  reduções das alíquotas de impostos de 35% para 25% 
para as maiores faixas de tributação de indivíduos e empresas. Todo o ajuste �scal 
proposto repousa em cortes de gastos, em particular nos benefícios sociais (pro-
gramas públicos de saúde, escolas públicas e auxílio desemprego e para população 
de baixa renda). Ademais, note-se que o deputado Ryan colocou os US$ 700 
bilhões de despesas militares orçados ao abrigo de cortes.

Em discurso, o presidente Barack Obama defendeu o objetivo de diminuir 
o rápido crescimento da dívida pública, mantendo-se os valores democráticos 
fundamentais, ao propor uma mistura de cortes de gastos a longo prazo, au-
mentos de impostos e alterações nos programas de assistência social. A proposta 
apresentada por Obama pretendia reduzir os dé�cits do orçamento federal por 
um valor acumulado de US$ 4 trilhões  em 12 anos, por meio  de aumentos de 
impostos sobre indivíduos e empresas mais ricos e cortes de gastos que, entretan-
to, não atingiriam os benefícios sociais.

Poucos dias após o discurso presidencial, a agência de classi�cação de riscos 
Standard and Poors mudou sua perspectiva para a dívida americana. O comuni-
cado da agência a�rmava: 

em relação ao outros países com classi�cação AAA, os Estados Unidos têm o que 
consideramos ser um endividamento público e dé�cits �scais muito elevados. 
Como o caminho para a resolução destes problemas não é claro, revisamos nossa 
perspectiva sobre a classi�cação de riscos de longo prazo de estável para negativa.

Apesar de a redução da perspectiva sobre a dívida pública americana ser  
um fato inédito, as reações moderadas dos mercados �nanceiros indicaram que um 
dé�cit público de 10,6% e uma dívida estimada em 91,6% do PIB em 2010 não 

31. O Tea Party não é um partido político e oficialmente não apresenta candidatos, embora diversos de seus integran-
tes tenham sido eleitos pelo partido republicano. Trata-se de um movimento social e político populista e conservador, 
surgido nos Estados Unidos, em 2009. Suas principais bandeiras incluem o corte do tamanho do governo, a redução 
de impostos, do desperdício, da dívida pública e do déficit do orçamento federal. 
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são considerados excessivos para o país que emite a moeda de reserva internacional 
e a utiliza para saldar seus débitos. Em um primeiro momento, o dólar e os títulos 
públicos americanos chegaram a se valorizar; em um segundo momento, os índi-
ces de ações americanos voltaram a subir, apesar de a taxa de câmbio e dos juros  
de longo prazo terem retornado a sua tendência anterior. Essa decisão da agência de 
rating vem sendo considerada pela imprensa como tendo um viés favorável aos clamo-
res republicanos de forte ajuste �scal, sublinhando a encruzilhada política em que se 
encontram os Estados Unidos na de�nição de sua política macroeconômica. 

4 CONCLUSÃO

Após a grave crise �nanceira iniciada em meados de 2007, a recuperação da 
economia mundial continua cercada de incertezas que ocasionam acentuadas 
dicotomias e contradições que permeiam a situação econômica mundial. Assim, 
o FMI (2011a) divulgou previsões de um crescimento de cerca de 4,5% ao ano 
para 2011 e 2012. Contudo, o organismo internacional adverte que as econo-
mias avançadas terão um crescimento de apenas 2,5%, enquanto as economias 
emergentes e em desenvolvimento crescerão mais de 6% neste mesmo período. 
Entretanto, boa parte destas últimas passaram a enfrentar um superaquecimento 
econômico, em função da expansão do crédito, que permitiu uma sua saída bem 
sucedida da crise. A demanda decorrente deste desempenho econômico, aliada 
à altíssima liquidez internacional, acarretou forte alta dos preços das matérias-
primas, gerando pressões in"acionárias mundiais. A valorização das commodities 
e a extrema liquidez decorrente da política monetária americana, inglesa e, em 
menor medida, japonesa resultaram na apreciação da taxa de câmbio da maior 
parte das economias emergentes, principais vítimas da “guerra cambial” pela qual 
as economias desenvolvidas tentam dar algum impulso a suas economias. Con-
forme apontado no relatório do FMI (2011a): 

desde o início da crise, um fardo desproporcional de reequilíbrio da demanda tem sido 
suportado por economias que não têm grandes superávits em conta-corrente, mas atra-
em "uxos de capitais devido à abertura e a profundidade de seus mercados de capitais. 

Além da acentuada diferença nas taxas de crescimento de economias desen-
volvidas e em desenvolvimento, encontram-se também velocidades distintas de 
crescimento no seio das economias industrializadas, acentuadas pela divergência 
de suas políticas macroeconômicas. O prêmio Nobel de economia, Joseph Sti-
glitz., a�rmou  que a União Europeia pode enfrentar uma “meia década perdida” 
semelhante à vivenciada  pelo Japão, ao implementar cortes orçamentários que 
podem comprometer a recuperação econômica. 

O Japão, onde tentaram equilibrar o orçamento, muito cedo em 1997 e 1998, 
entrou em outra recessão e perdeu metade da década. A Europa realmente está en-
frentando exatamente o mesmo tipo de risco (O’DONNEL, 2011). 
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Também é evidente a existência de duas velocidades de crescimento no inte-
rior da União Europeia. De um lado, a Alemanha, cuja competitividade externa 
tem se aprofundado e, de outro lado, países como Grécia, Irlanda e Portugal, que 
perderam acesso aos mercados �nanceiros e tiveram de aceitar um ajuste �scal 
draconiano para receber auxílio do FMI e da Europa – ou, ainda, como a Espa-
nha, que amargou um desemprego de 21% em 2010.

O corte de gastos públicos e o aumento dos impostos, em um período de fraco 
crescimento, tendem a reduzir a demanda interna, levando a uma menor arreca-
dação e a um aumento de empréstimos problemáticos. Há diversas indicações de 
que esta prescrição europeia de política macroeconômica associada a empréstimos 
a custos relativamente elevados consegue apenas adiar a solução do problema. Este 
adiamento pode ser instrumental para os grandes bancos europeus, em particular 
alemães e franceses, que carregam elevados volumes de títulos públicos de países 
da periferia da zona do euro. Ganhar tempo lhes permite seja capitalizar-se para 
melhor lidar com a questão, seja exercer seu poder de pressão para obter garantias 
de seus governos nacionais ou da União Europeia para estes títulos.

Caso se concretizem os múltiplos prognósticos de uma reestruturação da 
dívida grega, poderá ocorrer um efeito de contágio em outras economias fra-
gilizadas da zona do euro. A reestruturação maciça de dívidas soberanas tem  
um imenso potencial de provocar nova crise bancária. Esta eventualidade será um 
testemunho do malogro da austeridade �scal extremada praticada na Europa e 
aumentará a possibilidade de uma desordenada solução das falhas de concepção 
da criação da moeda única europeia. 

Por último, mas não menos importante, temos as divergências políticas, 
normais em países democráticos, mas que condicionam os futuros rumos eco-
nômicos. Na União Europeia, a vitória dos conservadores no Reino Unido teve 
por resultante a adoção de uma contração �scal muito mais intensa da que pro-
punham os trabalhistas. As ameaças públicas do governo alemão, de que países 
pertencentes à zona do euro podem quebrar se não aceitarem as exigências de 
duras medidas contracionistas, estão claramente ligadas à percepção de que o elei-
torado germânico não é favorável a aumentar os auxílios alemães a outros países 
que adotaram a moeda única. Eleições realizadas no primeiro trimestre de 2011, 
na Finlândia, deram a vitória aos que se opõem à política europeia de gestão da 
crise da dívida. Isto pode comprometer a liberação dos empréstimos, uma vez 
que estas decisões devem ser tomadas por unanimidade dos membros da União 
Europeia. Em outros países, como Itália e França, sentimentos de xenofobia se 
a�rmam a ponto de poder vir a ter expressão eleitoral. Já nos países submetidos a 
políticas macroeconômicas recessivas, o descontentamento popular se expande e 
ameaça expressar-se nas urnas. Nos Estados Unidos, o atual confronto entre repu-
blicanos e democratas no Congresso tende a ser intenso, conforme indicado pelas 
propostas de ajustes �scais extremos e suscetíveis de criar imensos ressentimentos 
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sociais, em virtude da realização de eleições presidenciais em 2012. Do resultado 
desse confronto e das eleições dependerá o rumo da maior economia do planeta. 

Desse balanço, destacam-se tensões e desequilíbrios que indicam que a eco- tensões e desequilíbrios que indicam que a eco-
nomia mundial, longe de voltar à normalidade, está enfrentando sérios riscos de 
ocorrer o temido double dip, que será tão mais grave quanto menor for o raio de 
manobra das políticas anticíclicas e de aporte de liquidez. Na conclusão de Mar-. Na conclusão de Mar-Na conclusão de Mar-
tin Wolf (2011): 

nada do que está acontecendo agora sugere que a situação (da economia mundial) 
será gerida com competência e sem grandes abalos. Em suma, aqueles que pensam 
que estamos, agora, olhando para a luz no �m do túnel, estão se enganando. Mais 
turbulência se encontra pela frente. 
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