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A economia mundial vem sofrendo os efeitos de 
uma crise financeira sem precedentes desde a Grande 
Depressão em 1929. O artigo discorre sobre as causas 
da crise, a ação dos governos no sentido de atenuá-
la e aborda o debate econômico sobre suas possíveis 
soluções.
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1. Introdução
A crise financeira que se delineou com mais vigor a partir de setembro de 

2008 assumiu uma dimensão muito mais abrangente do que imaginavam os 
especialistas ao se depararem, inicialmente, com os sinais de crise no mercado 
imobiliário americano. De fato, esta tem sido considerada a pior crise financeira 
desde a Grande Depressão de 1929 e está redesenhando as fronteiras do relacio-
namento entre governos e mercados. Mais ainda, ela traz perspectivas incertas 
tanto sobre a nova ordem financeira que irá emergir de um novo esforço de 
regulação, como, principalmente, dos efeitos econômicos reais que prevalecerão 
sobre a economia mundial, bem como sobre as possibilidades de retomada de 
um crescimento estável no futuro.

Várias questões importantes permeiam as discussões sobre a crise financeira, 
cujas respostas estão longe de serem consensuais. O fato é que não só persistem 
grandes dúvidas sobre as reais causas da instabilidade financeira que se abateu 
de forma tão intensa sobre os mercados globais, como também ainda há grande 
controvérsia sobre as possíveis soluções factíveis e organizadas, capazes de atingir 
o problema na dimensão global e abrangente com que se difundiu ao longo dos 
países e setores econômicos.

Surpreende, também, a intensidade e a velocidade de propagação dos efeitos 
financeiros sobre a economia real e a abrangência dos segmentos econômicos 
afetados, revelando não só o alto grau de interligação das economias ao nível 
global, como a importância que o arranjo financeiro até então prevalecente, es-
truturado sobre o novo paradigma da globalização dos fluxos financeiros, passou 
a ter sobre o desempenho da economia mundial. 

Caiu por terra, em grande medida, a ideia recente do descasamento (decou-
pling) das economias emergentes daquelas economias dos países mais desenvol-
vidos, baseada justamente no papel cada vez mais importante que vinham as-
sumindo na economia mundial, o que, em tese, as livraria de uma dependência 
direta do desempenho do mundo desenvolvido . Com efeito, constatou-se que 
uma crise centralizada nos Estados Unidos e na Europa rapidamente difundiu-
se para a Ásia e para outros continentes, afetando de forma aguda as economias 
emergentes, inclusive a da nova superpotência econômica, a China.

O fato concreto, contudo, é que grandes transformações vêm-se processan-
do em todos os fundamentos econômicos que antes davam sustentação a uma 
era de grande progresso econômico mundial. Fortunas encolheram, poupanças 
desfizeram-se, ativos despencaram, instituições financeiras seculares faliram e o 
crédito fácil e líquido que sustentou um nível de consumo inédito nas econo-
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mias desenvolvidas tornou-se escasso e ilíquido. A incerteza passou a permear as 
relações econômicas, a necessidade de coordenação internacional entre governos 
e autoridades econômicas tornou-se crucial, e ampla gama de soluções antes im-
pensáveis, ou até mesmo condenáveis, envolvendo contundentes intervenções 
dos Estados nos mercados, passaram a ser defendidas abertamente. 

O objetivo desse trabalho é o de investigar, de forma sumária, o caráter mun-
dial da crise financeira e de que maneira ela assumiu uma dimensão econômica 
dessa grandeza, levando o mundo à beira de uma depressão e trazendo um grau de 
incerteza inédito quanto a seus efeitos de longo prazo, bem como descrever possí-
veis soluções que vêm sendo discutidas para evitar futuras crises semelhantes. 

2. A anatomia da crise

A crise tem suas raízes na maior bolha imobiliária e de crédito da história. Ao 
final de 2008, os preços de residências nos Estados Unidos, em média, caíram 
para mais de um quinto de seu valor máximo histórico e seguem em queda, o 
que aproxima esse declínio do observado na Grande Depressão – considerada 
como o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX, com 
seu início em 1929, e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando 
apenas com a Segunda Guerra Mundial. Em outros países, esse desempenho 
pode ser ainda pior, como na Inglaterra, por exemplo, em que as famílias estão 
mais endividadas do que na América e os preços de imóveis, analisados no 
mesmo período, caíram ainda mais rapidamente. 

As perdas com o financiamento das hipotecas relacionadas a essas residências 
e com a pirâmide de produtos financeiros complexos criados em cima delas foram 
sempre superando as estimativas. De acordo com estimativas realizadas pelo 
FMI em 2008, a partir do tumulto financeiro gerado a partir de agosto de 2007, 
as perdas globais com as dívidas originadas nos Estados Unidos relacionadas a 
hipotecas atingiriam 1,4 trilhões de, mas já ultrapassaram a casa dos 2 trilhões de 
dólares. Este prejuízo também se espraiou por diversas instituições, como bancos, 
companhias de seguro, fundos de hedge e outras de natureza não-bancária que 
carregavam esses débitos, bem como ao longo de vários países. Os prejuízos vão-
se avolumando cada vez mais, à medida que se constata que muitas instituições 
carregavam ativos relacionados a hipotecas, assim como importantes bancos de 
investimento concentravam posições altamente alavancadas em derivativos a eles 
relacionados. 

A partir do reconhecimento das perdas, um forte movimento de contração 
de crédito se processou de imediato, especialmente entre bancos americanos e 
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europeus, superando os 10 trilhões de dólares, cerca de 15% do estoque total 
de crédito bancário previsto para 2009. Este é, basicamente, o mecanismo 
de transmissão da crise financeira para a economia real. A contração brusca 
de crédito interrompe os fluxos financeiros que sustentam e financiam um 
enorme número de atividades interrelacionadas pela globalização, espalhando-
se rapidamente e afetando preços relativos de maneira errática pelas economias 
dos diversos países. Acrescente-se a isso o fato de as economias desenvolvidas 
já estarem caminhando para uma desaceleração em função de um crédito mais 
escasso e devido à elevação nos preços do petróleo ocorrida no início de 2008, 
e o fato de a bolha ter-se formado simultaneamente em vários países, que se 
pode vislumbrar um quadro em que esta crise bancária, provavelmente, terá 
uma recuperação bem mais lenta do que as anteriores.

Nesse contexto, alguns dilemas a respeito da forma mais adequada de ação 
frente a uma crise financeira potencialmente tão devastadora abrem uma dis-
cussão sobre o papel da injeção de dinheiro público no sistema. Basicamente, as 
lições de crises anteriores apontam que grandes crises bancárias só são definiti-
vamente resolvidas através do aporte de grandes volumes de dinheiro público e 
que ações governamentais decisivas e antecipadas para recapitalizar bancos ou 
assumir débitos problemáticos tendem a minimizar o custo do contribuinte e os 
danos à economia. Exemplos nesse sentido são o caso da Suécia, no início dos 
anos 90, que rapidamente encampou bancos quebrados, recuperando-se relati-
vamente rápido, enquanto o Japão levou uma década para se recuperar de uma 
crise financeira no seu sistema bancário, levando o custo total aos contribuintes 
para algo em torno de 24% do PIB.

Com os Estados Unidos no epicentro da crise, pouco mais de um ano após 
o irrompimento da crise imobiliária, em agosto de 2007, o governo americano 
fez uma de suas mais dramáticas intervenções nos mercados financeiros desde 
os anos 30. Mesmo quando os sinais de recessão ainda não eram tão claros, o 
Federal Reserve e o Tesouro nacionalizaram os dois gigantes de hipotecas do país, 
Fannie May e Freddy Mac, tomaram o controle da seguradora AIG, a maior do 
mundo, estenderam os seguros de depósito garantidos pelo governo, criaram 
restrições a vendas de ativos a descoberto em mais de 900 ações de empresas 
financeiras e criaram um programa de assunção de até 700 bilhões de dólares em 
ativos contaminados por hipotecas, tudo para evitar o tipo de catástrofe bancária 
que assolou o país na Grande Depressão.

A intervenção promovida pelo governo americano modificou radicalmen-
te o panorama das finanças americanas, modelo apoiado nos bancos de inves-
timento independentes focados em alta alavancagem e captação no atacado. 
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Ícones do mercado financeiro como o centenário Lehman Brothers, que que-
brou; Bear Sterns e Merrill Lynch, que foram incorporados a bancos comer-
ciais; Morgan Stanley e Goldman and Sachs, que viraram eles mesmos bancos 
comerciais. A desregulamentada indústria financeira americana, composta de 
fundos de mercado aberto, negociadores de títulos, hedge funds, e outras ins-
tituições financeiras não bancárias sofreram metamorfoses em alta velocidade. 
Em menos de três semanas, o passivo bruto do governo americano expandiu-
se em mais de 1 trilhão de dólares, quase duas vezes mais do que o custo total 
da Guerra do Iraque até agora.

Esse tumulto espalhou-se e intensificou-se desde então. Os mercados finan-
ceiros praticamente entraram em colapso globalmente quando os bancos passa-
ram a recusar empréstimos entre eles. Cinco bancos europeus faliram e os gover-
nos europeus se atropelaram para socorrer seus sistemas bancários com aportes 
de recursos e garantias. Conflitos surgiram nas ações individualizadas, levando 
a rápidas migrações de capitais, forçando a busca de uma solução coordenada 
e unificada para o continente. Esta contração de crédito afetou igualmente os 
bancos pela Ásia e demais continentes, prejudicando, a curto prazo, em nível 
global, as vendas de bens duráveis como eletrônicos e automóveis, fortemente 
dependentes de financiamento ao consumidor. Esse impacto foi particularmen-
te importante no Japão e Coreia, bem como em importantes países europeus e 
no próprio Estados Unidos, onde a indústria automobilística já vinha enfren-
tando dificuldades. O efeito localizado de retração de vendas rapidamente se 
tornou generalizado, dada a complexidade das cadeias produtivas e o alto grau 
de interligação das linhas de produção nas economias modernas.

A evidente perspectiva de recessão global atuou fortemente sobre o merca-
do de ações, deprimindo-o a nível global e gerando uma forte componente de 
destruição de riqueza, o que afeta negativamente o consumo de longo prazo. 
Similarmente, houve forte depressão nos preços de commodities, incluindo o 
petróleo, que tinham sofrido grande elevação na primeira metade de 2008. Em 
função disso, o risco inflacionário, até então presente, dissipou-se rapidamente, 
abrindo espaço para uma atuação dos bancos centrais de vários países no sentido 
de reduzir as taxas de juros e atuar para prover melhores condições de acesso ao 
crédito. Por outro lado, a forte dependência de vários países emergentes de ex-
portações desses produtos predisse o surgimento de dificuldades para o financia-
mento externo desses países, o que trouxe reflexos na desvalorização acentuada 
da moeda de vários emergentes.

Nesse sentido, a avaliação inicial de que a relativa força dos maiores merca-
dos emergentes, particularmente da China, poderia ser um fator de aceleração 
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da recuperação econômica mundial, permanece apenas parcialmente verdadeira. 
O fato é que o crescimento desses países terá grande desaceleração, mas perma-
necerá positivo, o que pode atenuar, mas não evitar a recessão global. De fato, 
o Fundo Monetário Internacional estima que a economia mundial vai encolher 
em 1,3% em 2009, a primeira queda global da produção em 60 anos.

No que tange aos diagnósticos relativos aos fundamentos econômicos que 
desencadearam uma crise econômica dessa proporção, ainda persiste grande 
controvérsia. Economistas como Paul Krugman, ou como o ex-Secretário de 
Tesouro americano, Hank Paulson, acreditam que os desequilíbrios globais tra-
duzidos pelos enormes superávits em conta-corrente de países como a China, 
em conjunto com o monumental déficit americano, é que estão na raiz da crise 
econômica. Já o FMI culpa a regulação deficiente do sistema financeiro, em 
conjunto com uma falha na disciplina do mercado. Por esta visão, os desequi-
líbrios macroeconômicos teriam contribuído apenas indiretamente para a cri-
se. Esta divergência é relevante porque pode influenciar decisivamente a forma 
como se encaminharão as soluções para a crise.

De fato, a corrente em defesa de que os desequilíbrios macroeconômicos 
na economia mundial são a causa primária da crise argumenta que os recursos 
oriundos dos países com altas taxas de poupança, como a China, e dos países 
produtores de petróleo inundaram a América, mantendo as taxas de juros bai-
xas, alimentando a explosão de crédito e consequente elevação drástica dos pre-
ços de ativos, tanto de imóveis como de ações, cujo colapso acabou precipitando 
a crise financeira. Por esta visão, estabelecer uma solução de longo prazo para o 
problema envolve descobrir o que fazer em relação a esses desequilíbrios.

O FMI, por seu turno, argumenta que os desequilíbrios não poderiam ter 
causado a crise sem a criatividade das instituições financeiras na criação de novas 
estruturas e instrumentos para atrair os investidores na sua busca por maiores re-
tornos, instrumentos esses que se tornaram mais arriscados do que aparentavam. 
Os investidores, excessivamente otimistas pela contínua elevação dos preços dos 
ativos, descuidaram-se da tarefa de examinar mais detidamente os ativos que ad-
quiriam, preferindo se apoiar nas análises das agências de rating que, em alguns 
casos, também vendiam assessoria em como operar esse jogo de avaliações. Essa 
quebra de disciplina do mercado, portanto, seria a grande culpada. A rigor, a 
falha de regulação se deu porque subestimou a importância do “sistema bancá-
rio paralelo”, que era altamente interligado com os bancos de investimento, os 
fundos de hedge e os emissores de hipotecas, mas não se submetiam às mesmas 
regras prudenciais, como as exigências de adequação de capital, que se aplicavam 
aos bancos em geral.
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Esta situação teria ocorrido, em grande medida, porque esse sistema ban-
cário paralelo não era considerado sistemicamente importante, diferentemente 
do sistema bancário tradicional. No entanto, o fato de esta indústria não ser 
regulada a tornou mais atraente para os bancos burlarem as exigências de capital, 
transferindo risco para essas instituições. Ocorre que, com o tempo, esta rede 
de instituições cresceu de tal maneira que estas se tornaram, de fato, sistemica-
mente relevantes. Com efeito, ao final de 2007, algumas estimativas do total de 
ativos financeiros das instituições desse sistema bancário paralelo nos Estados 
Unidos, fora do alcance da regulamentação prudencial, montava a 10 trilhões 
de dólares, valor tão grande quanto os dos ativos do sistema bancário americano 
sujeito a esse tipo de regulamentação.

Essa divergência, na realidade, mitiga um conflito de interesses por parte 
dessa instituição financeira internacional. De fato, são apontados motivos im-
portantes para a crise, mas minimizados os efeitos dos desequilíbrios macroe-
conômicos ocorridos, que, de certa forma, incorporam um grau de responsa-
bilidade do próprio FMI, que, durante a crise asiática, adotou uma política de 
incentivo à acumulação de reservas por parte dos países superavitários. 

A rigor, na visão do FMI sem a assunção excessiva de riscos por parte das 
instituições financeiras, o que foi ajudado pela ausência de regulamentação ade-
quada, os desequilíbrios não teriam, por si sós, causado o colapso. Por outro 
lado, sem a enxurrada de recursos à busca de retorno, os instrumentos finan-
ceiros arriscados que o FMI culpa por elevar o risco sistêmico poderiam não ter 
crescido dessa forma e incorporado o nível de risco que acabou prevalecendo. A 
complexidade dos fenômenos envolvidos e a profundidade da crise recomenda, 
no entanto, que as possíveis soluções devam procurar incorporar as duas visões, 
que não são necessariamente conflitantes.

3. A controvérsia entre opções, restrições e ações concretas: o papel dos 
governos

A ação decisiva e determinada dos governos parece ter sido crucial para 
se evitar um desastre ainda maior, no entanto, também é possível afirmar que 
foram insuficientes para se declarar a crise controlada, ou que o pior já passou. 
Ao contrário, o nível de incerteza relacionado com o grau de contaminação dos 
ativos financeiros pelo estouro da bolha imobiliária, o que se relaciona direta-
mente com a saúde financeira das instituições financeiras a nível global, perma-
nece alto, dificultando as estimativas dos recursos fiscais necessários para sanear 
o sistema, inibindo a circulação normal de capitais e trazendo um razoável nível 
de instabilidade ao sistema financeiro.
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No auge do pânico e desespero de investidores, com o mercado financeiro 
global emitindo sinais de colapso, certamente os efeitos negativos se ampliaram. 
Vendas de ativos, redução drástica do consumo, desmobilização repentina ou 
desativação completa de empresas. Esse ciclo vicioso aprofundou a crise. Em 
contrapartida, efeitos simétricos podem ocorrer a partir do momento em que 
os mecanismos financeiros retomem o seu funcionamento normal, os consu-
midores recuperem a confiança e tornem a abrir suas carteiras, bem como as 
firmas mais ambiciosas replanejem seus investimentos na sua incessante busca 
por oportunidades de lucro.

Sinais de otimismo, no entanto, podem ser enganadores. A rigor, podem 
esconder algumas armadilhas. Primeiro, um excesso de confiança prematuro 
pode ser interpretado erroneamente como o começo de uma forte recuperação, 
quando, na verdade, pode estar apenas representando que a taxa de declínio 
está se reduzindo. Uma armadilha menos óbvia diz respeito ao comportamento 
das autoridades e governos. Notícias positivas podem, de fato, gerar uma com-
placência deletéria, abrindo espaço para desvios de soluções mais eficazes, mas 
menos populares. Com efeito a interpretação de que a economia retornou à sua 
trajetória normal pode obstruir a recuperação e bloquear políticas de prevenção 
contra novas derrocadas econômicas.

Tal risco não é desprezível, uma vez que os indicadores de curto prazo são de 
difícil interpretação. A profundidade estrutural da crise, especialmente no que 
se relaciona à crise bancária e à trajetória fiscal das principais economias desen-
volvidas pode mitigar efeitos ainda não avaliados e que transcendem as análises 
conjunturais. Em suma, é pouco recomendável que as autoridades se confortem 
em demasia com os progressos imediatos e esqueçam que se está diante da maior 
crise econômica desde a Grande Depressão, e que ainda há muito a fazer.

Nesse sentido, estimar os efeitos de longo prazo desta confusão na economia 
mundial e as consequências de uma crise ainda inacabada pode ser traiçoeiro. 
Efetivamente, a cada momento novos fatos surpreendem os especialistas, e, ape-
sar de todo o esforço empreendido para antecipar efeitos negativos, os primeiros 
resultados recessivos são desanimadores, bem assim os números relacionados 
aos ativos contaminados de instituições financeiras. As estimativas de aporte de 
recursos públicos crescem a cada dia, os pacotes de estímulo proliferam e o pas-
sivo fiscal de longo prazo sobe para as nações desenvolvidas, delineando graves 
problemas de financiamento público no futuro.

Um fator adicional de futuras polêmicas decorre dos aspectos ideológicos 
implícitos na crise e nos possíveis desdobramentos políticos que surgirão no 
estabelecimento de medidas para debelá-la. De fato, parece claro que, mesmo na 
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ausência de uma calamidade, a direção da globalização será permanentemente 
alterada. A crescente integração da economia mundial nas últimas duas décadas 
coincidiu com a ascensão do paradigma do capitalismo de livre mercado. A 
liberalização do comércio e dos fluxos de capitais e a desregulamentação das 
indústrias domésticas e das finanças não só promoveram a globalização como 
passaram a simbolizá-la. A integração global, em grande medida, representou o 
“triunfo dos mercados sobre os governos”. Claramente este processo será rever-
tido em alguns aspectos.

Primeiro, as finanças ocidentais serão “re-reguladas”, pelo menos nos seus 
aspectos mais fundamentalmente livres, como os derivativos de crédito, que 
montaram, em seu auge, a um mercado de 55 trilhões de dólares. Novas regu-
lamentações de capital serão estabelecidas para reduzir o grau de alavancagem e 
para aumentar o nível de resistência do sistema a crises. No entanto, essa decisão 
de se elevar os controles depende muito mais do grau de profundidade da crise 
do que de aspectos ideológicos em si.

O equilíbrio entre Estado e mercados será alterado além dos aspectos pura-
mente financeiros. Ações mais diretas de governos sobre os mercados já foram 
testemunhadas nas recentes explosões do preço de commodities, colocadas à con-
ta de especuladores, que motivou uma série de utilizações de subsídios, controles 
de exportações e de preços e de restrições de comercialização. Este movimento 
contrário ao livre comércio, uma das causas das dificuldades nas negociações 
da Organização Mundial de Comércio – OMC, realizadas na cidade de Doha, 
tende a recrudescer, em especial diante do risco iminente de uma nova onda de 
protecionismo que parece tentar os governos tanto dos EUA como da Europa. 

Finalmente, a autoridade intelectual do modelo financeiro Anglo-Saxão está 
profundamente abalado com a crise financeira com epicentro no berço do ca-
pitalismo moderno. Qualquer redesenho de uma futura estrutura financeira, 
assim como no comércio, terá participação mais ativa dos mercados emergentes, 
em particular da China, em maior grau do que antes da crise.

Um ponto crucial, portanto, que surge como lição dessa crise, é o estabe-
lecimento do equilíbrio entre governos e mercados e o quanto estes deverão 
mudar em relação à situação atual. Seria um erro apenas atribuir a crise às fi-
nanças modernas ou ao “fundamentalismo de mercado”, ou mesmo a aspectos 
mais esotéricos como a “ganância do ser humano”. O estabelecimento de res-
ponsabilidades de forma menos apaixonada indicaria que excessos especulativos 
sempre existiram e que governos e bancos centrais carregam boa dose de culpa 
pelos problemas atuais. Distorções de mercado, com subsídios generalizados, 
inclusive à industria de hipotecas, bem como uma política monetária frouxa 
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que inflou a bolha de crédito mundial indicam que danos à economia mundial 
causados pela mão pesada dos governos também podem ser significativos, talvez 
em maior proporção ainda do que mercados mais livres e flexíveis.

De maneira geral, as ações governamentais devem se direcionar no sentido 
de evitar o aprofundamento da crise, atenuar seus efeitos econômicos sobre o 
produto e o emprego, estimular a recuperação econômica e, finalmente, estabe-
lecer uma nova ordem regulatória capaz de evitar novas derrocadas como esta. 
Cada um desses objetivos, no entanto, requer medidas de natureza distinta que, 
não raro, promovem efeitos conflitantes, motivo pelo qual há tanta dificuldade 
em se prover soluções imediatas e eficazes. 

Ademais, autoridades de distintos países não partilham visões uniformes 
sobre estes temas, exatamente porque estão sujeitas a diferentes pressões políticas 
domésticas para atender a interesses conflitantes no curto prazo, o que contribui 
para dificultar soluções coordenadas internacionalmente. Por outro lado, per-
siste elevado grau de divergência sobre que medidas adotar, com exceção da já 
consensual aceitação de que a presença forte e decisiva dos Estados, diante dos 
riscos de uma crise mundial mais profunda, é uma necessidade incontestável.

Com efeito, as ações emergenciais iniciais adotadas em caráter de urgência 
para socorrer e dar solvência a instituições financeiras à beira da falência já mos-
tram sinais de que não foram capazes de resolver o problema a contento, apesar 
do alto custo fiscal envolvido. Nos Estados Unidos, em particular, a operação 
de socorro à seguradora AIG não evitou a realização de uma perda trimestral de 
61,7 bilhões de dólares o último trimestre de 2008, a maior de qualquer em-
presa na história americana. Para evitar uma piora ainda maior, o governo ame-
ricano já preparou aportes adicionais de 30 bilhões de dólares de capital novo, 
além de outras medidas implementadas pelo FED. Nesse sentido, a participação 
do governo na administração desde o primeiro pacote de socorro parece não ter 
feito muito para melhorar o negócio. Tal desempenho sofrível parece se repetir 
em outras instituições que receberam socorro governamental, como o Citigroup 
e os gigantes hipotecários Fanny Mae e Freddy Mac. Isso parece indicar que os 
problemas de grandes empresas financeiras continuam a piorar mesmo tendo 
sido prontamente “afagados” pelo braço forte governamental.

De outra parte, os pacotes de estímulo econômico desenvolvidos em muitos 
países, já tendo em vista um processo de recuperação mais rápido, focam-se nos 
interesses domésticos de cada um deles e podem trazer o recrudescimento de um 
protecionismo que, no agregado, pode ser contraproducente para este objetivo.

Os desafios tornam-se realmente monumentais quando se passa a lidar com 
a construção de uma nova ordem regulatória para o sistema financeiro mundial. 
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A complexidade dos produtos financeiros modernos, a interligação dos fluxos 
de capitais internacionalmente, entre outras características do atual modelo fi-
nanceiro desautorizam a adoção de medidas de supervisão draconianas, cujo 
efeito pode ser o de travar ainda mais o funcionamento dos mercados. O cerne 
da questão está no quanto as finanças devem ser “re-reguladas”. Mais do que um 
debate entre os defensores do livre mercado e os advogados de uma maior pre-
sença estatal, do ponto de vista prático a questão da regulação financeira reside 
em uma análise custo-benefício. As vantagens de um sistema mais sofisticado 
que permita um crescimento mais acelerado se sobrepõem à maior instabilidade 
que tal sistema pode fomentar? Tal resposta obviamente é controversa e polê-
mica e não permite uma reação açodada por parte dos reguladores. O ponto 
crucial é o de que os governos não deveriam pensar uma reforma financeira 
em um vácuo. As finanças modernas forjaram-se em um ambiente criado por 
reguladores e políticos. Se, em ambiente de crise, o contribuinte está na linha 
de tiro, há responsabilidade clara das autoridades que permitiram que o sistema 
atingisse o ponto onde está.

A constatação de que as responsabilidades devem ser partilhadas está no fato 
de que os bancos centrais ajudaram a causar o atual tumulto. A questão é se eles 
serão capazes de consertá-lo. Por muitos anos, instituições renomadas de espe-
cialistas em política monetária como o Bank of International Settlements (BIS), 
sediado na Basiléia, produziu advertências sobre os riscos inerentes à excessiva 
liquidez global, recomendando que os bancos centrais se preocupassem com 
bolhas de ativos, mesmo em tempos de baixa inflação, que os formuladores de 
política prestassem mais atenção às medidas globais de utilização de capacidade 
produtiva, e que os supervisores da indústria bancária se focassem além das ins-
tituições vistas individualmente para avaliar a saúde do sistema bancário como 
um todo. Nesse sentido, as falhas dos bancos centrais estariam em dois pontos 
principais. Primeiro, é que os bancos centrais, assim como outros reguladores 
financeiros, falharam na apreciação da escala de riscos que foi construída no 
sistema bancário “paralelo” (“shadow” banking system) que as finanças modernas 
criaram. Segundo, sua atuação deu combustível à bolha de crédito através da 
manutenção de um custo do dinheiro muito reduzido por um tempo muito 
longo. Tais críticas são centralizadas, por razões óbvias, na atuação do FED, 
seja pela importância da economia americana, seja porque a crise foi alimenta-
da justamente pela crise imobiliária americana, segmento cuja regulamentação 
também estava ao encargo daquela instituição.

Do ponto de vista da política monetária, houve uma abordagem assimétrica 
do FED. Ignorou as bolhas quando elas estavam inflando, seja relativamente às 
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ações ou aos preços de residências, mas atuou fortemente reduzindo taxas de 
juros quando essas bolhas estouraram. Em suma, esta política monetária envie-
sada alimentou a assunção de riscos e comportamentos creditícios excessivos. 
Apesar disso, tal posicionamento do FED não se deu isoladamente de outras 
decisões de bancos centrais pelo mundo. O fluxo de capital que alimentou o 
boom financeiro pela derrubada das taxas de juros de longo prazo originou-se, 
majoritariamente, nos grandes superávits de poupança das economias emergen-
tes. De fato, os bancos centrais de países emergentes mantêm hoje uma reserva 
de 5 trilhões de dólares, valor cinco vezes maior do que em 2000. Esse processo 
alimentou uma rápida expansão de crédito e aquecimento econômico por todo 
o mundo emergente, provocando elevação de preços de commodities e trazendo 
pressões inflacionárias. Os bancos centrais reagiram de forma diferente a estas 
pressões, mas a realidade é que após o início da crise, o risco real é de deflação, 
o que é uma perspectiva preocupante, já que a deflação reflete uma queda na 
demanda e na capacidade produtiva que é sempre perigosa. Preços em queda 
podem levar consumidores a adiar compras, levando a uma espiral negativa de 
demanda enfraquecida, provocando quedas de preço ainda maiores. Esse efeito 
é particularmente pernicioso em economias com altos níveis de endividamento, 
tal como ocorreu no Japão nos anos 90, pela simples razão de que o valor real 
da dívida cresce quando os preços caem. Há evidências de que este fenômeno 
já está ocorrendo moderadamente nas economias ricas, mais uma preocupação 
para os formuladores de política ao lidarem com a crise.

Finalmente, parece haver um importante papel para as economias emergen-
tes tanto no processo de recuperação econômica, quanto na mudança do forma-
to das finanças globais. Constata-se desaceleração econômica nestes países, mas 
não uma derrocada, o que pode dar sustentação a preços de commodities e ao 
comércio internacional. A estabilidade dessas economias, no entanto, não pode 
ser garantida em razão das rápidas mudanças pós-crise. A China, em particular, 
cujo desempenho ainda se mantém robusto, surge como o candidato mais pro-
vável a “salvador” da economia mundial.

4. Conclusões
A dimensão e a profundidade dessa crise financeira apontam para grandes 

desafios a serem enfrentados para viabilizar uma rápida recuperação econômica 
mundial. O principal deles é o estabelecimento coordenado de ações gover-
namentais entre as nações mais importantes, entre as quais se incluem muitos 
países emergentes, em particular a China.
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Tal desafio não é desprezível. Primeiramente, há uma clara ordem de prio-
ridades de ação que não necessariamente será seguida de forma uniforme pelos 
diferentes países. A tarefa mais urgente é evitar que uma crise bancária multina-
cional profunda se torne uma catástrofe econômica global. A presença de eco-
nomias emergentes mais robustas auxilia esta tarefa e a ação decisiva de governos 
e bancos centrais dos países desenvolvidos, promovendo socorros financeiros, já 
iniciou o processo.

Entretanto, esses socorros tendem a ser mais caros e menos efetivos do que 
uma política mais coordenada que avance além apenas do sistema financeiro. A 
coordenação, se possível, seria mais produtiva e eficaz se, por exemplo, os gover-
nos dos países ricos concordassem em uma abordagem comum para estabilizar e 
recapitalizar os bancos ou em estabelecer cortes coordenados nas taxas de juros, 
coordenação essa que deveria incluir também os países emergentes.

Há condições e precedentes para desenvolver efetivamente um processo 
multilateral para enfrentar a crise, ao contrário do que ocorreu nos anos 30, o 
que permitiria atingir o segundo passo que seria o de aprender as lições corretas 
da crise. Muitos adotaram a explicação simplista, mas com forte apelo, de que 
a confusão atual se deve exclusivamente aos excessos das finanças americanas, 
culpando especuladores e a ganância do mundo financeiro. O fato é que a bolha 
e seu estouro tiveram várias causas, entre as quais o dinheiro barato, a regulação 
ultrapassada, as distorções introduzidas pelos governos e a fraca supervisão, fa-
lhas essas que também estavam presentes fora da esfera de atuação americana. 
A rigor, a crise é muito mais o resultado de erros de política em uma economia 
mundial desequilibrada e submetida a um rápido crescimento do que das inova-
ções gananciosas de Wall Street.

Se os mercados não são sempre perigosos e os governos não são sempre 
sábios, as lições de política que se seguem devem ser que após o arrefecimento 
da crise deve-se assegurar que as regras financeiras sejam modificadas no sentido 
correto. Há custos e benefícios em muitas medidas, mas um ponto crucial é que 
os reguladores financeiros devem olhar para além da alavancagem individual de 
instituições, visando à estabilidade dos sistemas financeiros complexos como um 
todo. E se os governos expandem suas garantias, devem expandir sua capacidade 
de monitoração também.

Nesse sentido, uma reação excessiva pode ser tão ruim quanto a inação. O 
grande desafio, portanto, a ser enfrentado, é estabelecer um sistema mais estável 
e resistente a crises no futuro sem afetar fatalmente os bem sucedidos mecanis-
mos de prosperidade desenvolvidos nas últimas décadas.
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