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   Algumas Lições do Atual Patamar da Crise de 2008-2009 
I. O FATO DA CONJUNTURA 

Uma posição que tem dominado as discussões sobre a economia mundial é que a crise de 
2008-2009 acabou. No entanto, há bons argumentos para sustentar o ponto de vista de que essa 
crise apenas assume novas configurações. Em decorrência, os resultados agregados finais que 
são observados nas diversas economias nacionais devem ser integrados aos mecanismos 
institucionais que lhes são subjacentes [MONTEIRO, 2007: Capítulo 1], ou seja, há que deslocar o foco 
da análise dos resultados macroeconômicos (crescimento, inflação, desemprego, entre outros) 
para os processos ou regimes segundo os quais tais resultados são obtidos ou sustentados. Com 
isso, há que lembrar o velho mantra do modelo da public choice [MONTEIRO, 2007; 2011]: as 
instituições contam! 

Por essa razão é que são irrelevantes os rankings, tão a gosto da mídia brasileira, como a 7ª
.
 

posição ocupada pela economia nacional (PIB de $2,2 trilhões) no quadro global [“World´s Largest 

Economies”, CNNMoney, 2.2.15], ou mesmo que a gasolina no mercado brasileiro é umas das mais 
caras do mundo – o que deixa de lado as particularidades da formação de preços desse produto, 
nas várias economias. Ou, visto de outro modo, esse tipo de comparação é sempre feito com um 
grande e inescapável contrapeso da condição “tudo o mais constante”. 

 
II. A TRAJETÓRIA DA ECONOMIA 

Três eventos apresentados abaixo elaboram em maior detalhe o ambiente institucional (as  
regras do jogo das escolhas públicas) que está vinculado ao atual patamar da crise e para o qual 
os economistas não encontram explicações plausíveis ou sequer puderam antecipá-lo: 
 
 A situação corrente pelo mundo afora demonstra que a crise se afasta da economia norte-

americana, pelo menos na realidade dos indicadores macroeconômicos habituais, mas se 
alastra diferenciadamente na zona do euro, no Japão e por todo o resto do mundo.  

 
Tal padrão é por vezes paradoxal. Esse é o caso da economia da China que segue uma 

trajetória de crescimento imbatível (7% ao ano), porém, inquietadora, se pensarmos no porte 
populacional dessa economia que freia uns 3% na média de elevação do PIB dos últimos anos. 
Da mesma forma, a economia espanhola expandiu-se a 0,7% entre Setembro-Dezembro de 2014, 
comparativamente ao quadrimestre anterior – o maior crescimento do PIB dessa economia nos 
últimos 7 anos, e a despeito de preços em queda, elevado desemprego da mão de obra e forte 
inquietação social [“Spain Defies Deflation as Economy Expands Most Since 2007”, BloombergBusiness, 30.1.15].  

A posição singular do desempenho agregado dos EUA instrui o argumento do “decoupling” da 
economia norte-americana frente ao resto do mundo. Todavia, tomando-se em conta as 
peculiaridades da formação de políticas na economia dos EUA – e mesmo fora dela – esse 
decoupling pode ser algo casual, não passando de um “mito” [BILELLO, “Is the U.S. Really Decoupling 

from the World?”, 20.1.15].  
Desbancar a tese do decoupling da economia dos EUA é, por outro lado, aceitar que a crise 

tenha seus efeitos incidindo de modos diversos sobre as economias nacionais, não sendo 
possível que uma dada economia saia da crise e, portanto, que sua “receita de sucesso” possa 
ser emulada pelas demais economias nacionais. Sob essa última perspectiva, pode o leitor 
vislumbrar o significado da forte injeção de moeda trazida pela política do “quantitative easing” 
(QE) nos EUA, entre 2010 e 2014, e seu potencial de sucesso para a conflagrada zona do euro, 
neste começo de 2015. O timing e a escala da adoção dessa classe de política na União Europeia 
podem, no entanto, conspirar para que ela obtenha sucesso. 

 
 em outra seara, neste começo de 2015 o preço do barril de petróleo sustenta-se ao redor 

de 50$ – uma forte queda ocorrida em curto espaço de tempo e que penaliza 
desigualmente as diversas economias nacionais e, dentro de uma mesma economia, 
diferentes setores produtivos ou mesmo regiões dentro de um mesmo pais [“Cheap Oil Is 

killing My Job”, CNNMoney, 6.1.15]. No caso brasileiro, imagine-se a perda de receita de royalties 
que isso implica nas expectativas presentes nas finanças públicas. 

 
Ao mesmo tempo, gastos de capital no setor de energia tendem a despencar, no médio prazo, 

como se pode antever da necessidade de se ter preços de petróleo mais elevados, para tornar 
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lucrativos projetos muito caros, como aqueles de perfuração em águas profundas, por exemplo 
[“Bond King: Oil Won´t Go Back to $90” This Year”, CNNMoney, 27.1.15].  

 
 por fim, outro rumoroso evento – e que, em si mesmo, é um traço marcante e didático – da 

crise em seu presente patamar: a inesperada mudança da regra cambial acoplada a uma 
inusitada taxa de juros negativa, na economia suíça.  

 
Em 2011, o Banco Central da Suíça (SNB) havia estabelecido um câmbio limite, objetivando 

impedir a apreciação do franco para além de 1,20€. Entre 2011 e 2014, as trocas cambiais 
seguiram tal regra. A propósito, repare o leitor que (a) essa é uma política protecionista que foi 
acatada distraída e pacificamente pelas instâncias multinacionais...; (b) o SNB não deve ter dado 
muita atenção à criação de uma “porta de saída” para essa nova regra do jogo, ou seja, o que 
seria feito quando a política terminasse, e se e quando ela viesse a se tornar insustentável – com 
o mercado forçando a adoção da mudança da regra cambial.  

As críticas logo surgiram quanto a grande reserva cambial em euros. Alertava-se para o 
enfraquecimento da proteção das reservas em euros, fazendo-se pressão para que se trocasse 
euro por ouro, por exemplo. Ademais, a expectativa da adoção de uma política de QE, pelo 
Banco Central Europeu, abastecia ainda mais esse lobbying. A propósito, esse é um fator em 
que os economistas são noviços em explorar analiticamente: como se refletem no processo 
decisório governamental pressões políticas de grande intensidade? Talvez mesmo por isso que o 
uncoupling em relação ao euro se deu de forma tão forte e inesperada. 

Em 15.1.15, o SNB abandonou o câmbio-limite e, simultaneamente, reduziu a taxa de juros 
sobre saldos de depósitos em conta corrente que excedam certo limite de isenção em 0,5%, ou 
seja, a taxa de juros foi ainda mais empurrada para o campo negativo (para -0,75%) – ocorrência 
jamais praticada nessa intensidade em qualquer etapa da crise atual. Um autêntico salto no 
escuro. Ainda que alterações como essa não afetem diretamente os indivíduos, elas sinalizam 
retornos ainda mais lúgubres aos clientes com depósitos bancários [“SNB Press Release”, 15.1.15; “Tiny 

Switzerland Has Thrown a Big Wrench into Global Financial Markets”, qz.com, 15.1.15; “Swiss National Bank Abandons 

Minimum Exchange Rate Against Euro”, New York Times, 15.1.15].  
Sob toda essa perspectiva, vale também considerar a lição metodológica: o erro estratégico 

associado à política do câmbio de 1,20€ foi cometido em (t-1), isto é, em 2011, e não, agora, (t), 
ao começo de 2015! [“Two Cheers for the SNB”, Peterson Institute for International Economics, 16.1.15]. 

Em decorrência, os compradores de títulos governamentais em 21.1.15 pagavam pouco mais 
de 1%, pelo privilégio de atrelar seu dinheiro aos títulos governamentais suíços de 1 ano (ainda 
um “refúgio seguro”); para títulos de 10 anos, a penalidade é de 0,2% ao ano! Não espanta, pois, 
que a racionalidade desses aplicadores se transfira do “retorno sobre o seu capital” para o 
“retorno de seu capital” (mesmo que aceitando um retorno negativo). A propósito, a isso se pode 
relacionar o generalizado boom experimentado pelas bolsas de valores, mundo afora [“The Greatest 

Trick the Stock Market Ever Pulled”, Pension Partners LLC, 21.1.15]. 

 
III. O QUE OBSERVAR 

Pouco se tem discutido o ponto de vista aqui encampado: um dos aspectos mais 
perturbadores da crise iniciada em 2008-2009 é que sua trajetória se compõe de patamares que 
contribuem para que ela imponha custos econômicos e sociais muito elevados e desiguais às 
diferentes economias, além de empurrar os governos à adoção de políticas inusitadas, sendo o 
maior exemplo o ativismo de taxas de juros muito negativas, por exemplo, de -0,75%. Ou se o 
leitor preferir: políticas que para serem desfeitas levam a que os policy makers se confrontem com 
escassos graus de liberdade – ou seja, operam em um “território não mapeado” 

Diante disso, todo o cálculo estratégico dos agentes privados também se reconfigura, 
alimentando, por exemplo, um boom nas bolsas de valores, mesmo quando os indicadores 
macroeconômicos habituais são sofríveis ou de sustentação incerta. 


