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                                                             RESUMO  

 

A crise imobiliária em 2008 foi desencadeada por inadimplências hipotecárias. A 

economia em 2008 sofreu mediações para reter a debilidade financeira e sustentar as 

principais instituições veículos principais da fomentação da economia. A crise ocasionou 

impactos radicais nos setores bancários, mercado e Estado. O Estado, para impedir que a crise 

tomasse proporções ainda mais graves, impediu a quebra das entidades classificadas como 

indispensáveis. O déficit da crise subprime, através do efeito avalanche nas seguradoras, 

ganhou uma proporção globalizada de instabilidade econômica e ampla resistência. O Estado 

interviu, sem que houvessem preocupações com implementações de programas que estimulem 

economicamente o país, procedeu em comunhão com entidades privadas para amortecer os 

impactos das inadimplências e resgatar a economia. O objetivo deste estudo é analisar a 

relação entre Estado e mercado e a atuação pública em cenários de instabilidade. A hipótese 

inicial de que o Estado é capaz de fomentar o setor privado e ser um aparelho impulsionador 

para fortalecer o mercado e relações econômicas, foi comprovada. Para alcançar os objetivos 

apontados na pesquisa, foram utilizadas perspectivas políticas de diversos autores, buscas em 

fontes oficiais online e livros. De maneira resumida, o aparato do Estado foi um aparelho 

meio à crise para o retorno da fluidez financeira e prosperidade das corporações. Destacam-se 

também neste trabalho, o posicionamento do Estado enquanto a era George W.  Bush e a era 

Obama. 

 

 

Palavras-Chave: Estado, intervenção, crise, inadimplências e gestão.   
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender o papel do Estado no decorrer da crise 

imobiliária dos EUA, quais os impactos da crise no campo financeiro e os exercícios por parte 

de ações administrativas tal como as técnicas para manobrar o colapso.  

Os problemas econômicos refletem em questões sociais.  Este projeto tem o intuito de 

colaborar significativamente para melhor esclarecimento sobre as articulações 

administrativas, artifícios partidários e suporte financeiro. As negociações em sistemas 

presidencialistas são fundamentais para formulação de estratégias e pragmatismo da política 

de um país.   

O estudo sobre o modelo organizacional político é importante para a ciência porque 

evidencia como as crises financeiras influenciam a gestão política, social e as relações 

econômicas. Uma análise de conjuntura econômico política é de grande importância, visto 

que as relações de mercado são da mesma forma parte de uma ciência social.   

Em razão de que uma investigação sobre o papel do Estado e o direcionamento das 

negociações burocráticas contribuem para um entendimento sobre as manifestações políticas 

quando engendradas a episódios particulares, e conseguem constituir um vínculo entre o 

social e o político, é necessário haver pesquisas que colaborem com a concepção científica de 

fenômenos históricos quando aplicados metodologicamente via pesquisa qualitativa.  

A crise financeira em 2008 foi responsável por um fenômeno abalou estruturalmente a 

estabilidade sócio econômica dos Estados Unidos prejudicando diversos países. É necessário 

que o tema seja abordado para uma melhor compreensão de como um fenômeno macro é 

capaz de desencadear circunstâncias coletivamente. 

Esta pesquisa tem como intuito inicial procurar as respostas de como os Estados 

Unidos operaram para o rearranjo financeiro como um incentivador que encorajava do 

mercado, além de buscar compreender como o Estado operou para o rearranjo financeiro do 

mercado e das grandes instituições financeiras e bancárias. 

Portanto, levanta-se a hipótese de que em 2008 o Estado se demonstrou um agente de 

parceria financeira, incentivou entidades privadas para alavancar o mercado. O Estado, para 

reestruturar a estabilidade da economia e corrigir a crise fiscal causada por inadimplência das 
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apólices hipotecárias, agiu sob um modelo intervencionista keynesiano atuando como 

investidor e estimulador de entidades privadas. 

 As fontes para o desenvolver científico utilizadas para esta pesquisa foram: livros, 

jornais, sites de economia e blogs online. 
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CAPÍTULO I: AS FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS DO PAPEL DO ESTADO 

 

Os autores a seguir são importantes para compreensão de fatores durante a crise 

imobiliária, e quais são os mecanismos que o Estado utiliza em momentos de estagnação e 

incertezas. Os autores citados são de grande importância, fazem parte dos embasamentos 

intelectuais básicos para assimilar circunstâncias políticas e atividades econômicas. 

 

1.1. A política, Estado e relações de mercado em Marx 

  

Para Marx (1859/2008), e para os marxistas, o Estado seria um modelo capitalista 

institucional coletivo. O Estado seria uma das formas do capitalismo se manifestar, uma vez 

que mantém os interesses estratégicos do sistema capitalista essenciais para conservar sua 

conjuntura. 

O Estado, teria como responsabilidade garantir a manutenção do capitalismo ao longo 

prazo independente dos próprios capitalistas, apesar de ser perfeitamente possível haver 

medidas Estatais que possam atacar os interesses capitalistas, mas mesmo assim, preservar o 

modelo capitalista continuaria sendo o seu papel principal. 

Em Marx (1859/2008), não há como analisar a sociedade sem analisar primeiro a sua 

estrutura. A estrutura é compreendida por tudo aquilo que é considerável palpável, como por 

exemplo: as fábricas e as empresas. A super-estrutura, por outro lado, é denominada como o 

não material assim como as ideologias e a educação. 

 

“Para Marx e Engels, a alienação associa-se às condições materiais de vida e 

somente o processo de transformação de vida real, por meio da ação política, 
poderia extingui-la.  

Na sociedade capitalista, o sujeito que realiza as potencialidades da história é 

o proletariado, liberando a consciência alienada que atribui a realidade 
histórica uma aparência mágica, enfeitiçada”. (QUINTANEIRO; 

OLIVEIRA BARBOSA; MONTEIRO DE OLIVEIRA, 2011, p.30)  

 

A ideologia da classe dominante é incorporada e acaba por retardar a revolução. A 

emancipação Marxiana se apresenta como uma revolução inexorável, ou melhor, o 

capitalismo teve seu início e terá fim. Para Marx (1859/2008), a estrutura é sempre relativa a 

super-estrutura, que é completamente relacionada ao subjetivismo apesar de seu caráter 

macro-político.   
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“O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia 
para meus estudos, pode ser formulado, resumidamente, assim: na produção 

social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, 

necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção 

correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças 
produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a 

estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma 

superestrutura jurídica é política e à qual correspondem formas sociais 
determinadas de consciência. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu 'ser 
social que determina sua consciência”. (MARX, 2008, p.8) 

 
A economia no Marxismo (1859/2008) é traçada por um conjunto de produções 

materialistas e de jogos de interesses. Em contraponto com Hegel, Marx tem a concepção de 

que a consciência não é capaz de determinar a realidade, mas sim a vida materialista aponta e 

configura a concepção de mundo qual sempre partirá da classe social que o indivíduo 

pertence.   

Na visão Marxiana, as propostas no liberalismo e a alienação, que o capitalismo 

proporciona, prejudicam o processo de conscientização. A revolução marxiana somente irá se 

realizar após a consciência de classe ser aflorada em um nível global. Em síntese, o consenso 

entre a burguesia e a classe trabalhadora fortifica a problemática da desigualdade intrínseca ao 

capitalismo e prorroga a lucidez sobre o quanto a distributividade é injusta. 

            O Estado de Marx (1859/1993) é uma entidade que adere a ideologia burguesa e está a 

serviço da mesma. Karl Marx (1859/1993) admite a perspectiva de um Estado que protege os 

interesses burgueses. Para Marx, os aparatos Estatais servem à determinada classe, 

especificamente, à classe dominante. O capitalismo no marxismo é uma relação de exploração 

inerente a luta de classes, e o surgimento da mercadoria foi o primordial para o surgimento da 

economia capitalista.  

            O capitalista detém os meios de produção e o trabalhador a força de trabalho. No 

capítulo IV do livro I do O Capital, Marx explica a tautologia da mercadoria e o princípio do 

Mais-Valor. Para Max (1980/2008), o valor pode se manifestar em forma de mercadoria ou 

em forma monetária, deixando evidenciado que a proveniência de todo valor será sempre o 

trabalho contido em cada produção de mercadoria. 

No marxismo, o capitalista é aquele que detém os meios de produção, o detentor dos 

meios para produzir não está interessado em suprir as necessidades dos trabalhadores, mas 

sim em produzir mercadoria que através do ciclo intermitente legitima o seu Mais-Valor.  



 
 
 
 

12 

 

Apesar do capital não se originar na circulação, a circulação legitima o ciclo do 

capital. Na análise marxista, podemos descrever o ciclo de venda da circulação da mercadoria 

em:  D-M-D (D = dinheiro e M = mercadoria).  

O dinheiro, no ciclo da venda, se transforma em mercadoria e por fim retorna à sua 

forma original. A mercadoria não gera valor, a mercadoria é o próprio valor expressado em 

outras formas. A mercadoria é uma das expressões do valor, sendo a mercadoria como um 

produto do trabalho contido fica visível que a mercadoria não vira dinheiro, mas retorna o que 

era de origem:  retorna à sua forma monetária. 

O ciclo tautológico da compra é caracterizado pela forma simples da circulação da 

mercadoria, definido por:  M-D-M (M = mercadoria e D = dinheiro).  

A mercadoria se transforma em dinheiro e finalmente retorna a sua forma de 

mercadoria. Neste ciclo simples o objetivo é vender para poder comprar. Todo trabalho cria 

valor, porém nem todo trabalho produz valor de troca.  

Para Marx (1867/2008), não podemos considerar que um trabalho voltado para o 

próprio consumo possui valor de troca. Independente de existir trabalho contido, a sua 

produção é produzida somente para suprir as necessidades do trabalhador, logo seu trabalho 

empregado não possui valor de troca, mas unicamente de uso.  

Para ser mercadoria é preciso que haja uma dialética no sentido de ser capaz de 

produzir valor de troca e ao mesmo tempo valor de uso. Somente o valor de uso não configura 

uma mercadoria, pois desta última forma o seu intuito é dirigido ao sustento da força de 

trabalho e não para produzir excedente.  

No Marxismo a circulação monetária é uma etapa importante da tautologia da 

mercadoria, pois é necessário que ocorra a circulação para que sua retórica de troca e venda se 

perpetue, o dinheiro seja convertido em capital e o sistema capitalista seja legitimado. 

 

1.2. A política, Estado e relações de mercado em Adam Smith 

 

Para Smith (1776/1996), a origem da riqueza de uma nação é o trabalho. O trabalho 

produtivo foi descrito como aquele que é capaz de produzir uma mercadoria e acrescentar 

valor sobre o valor do objeto que foi aplicado, o trabalho produtivo é o capaz de produzir   

valor excedente.  

Segundo Smith, o trabalho é a fonte de todas riquezas e o aumento da produtividade é 

diretamente relacionado à divisão do trabalho. A divisão do trabalho proporciona um modo de 
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produção mais vantajoso, porque quanto mais acelerada pela destreza do trabalhador e quanto 

maior a sua divisão mais lucrativo, tendo em conta que um maior o aumento da produtividade 

consequentemente resultará no aumento da riqueza. 

Justamente a divisão do trabalho que é capaz de aumentar a destreza do trabalhador, 

uma vez que a divisão do trabalho torna possível produzir mais em menos tempo, além de 

também considerar o fato de que o aumento da produtividade também está na utilização das 

maquinas.  

O princípio da origem da divisão do trabalho está na propensão humana natural à troca 

e está propensão natural é movida sempre por auto interesse. Nesta busca de auto interesse os 

sujeitos são pelo mercado obrigados a atender os interesses do outro para finalmente 

conseguirem atingir os seus. Para Smith (1776/1996), quando um sujeito age querendo o 

melhor para si por fim acaba conseguindo saciar ambas as partes, em contraste com a priori de 

Marx qual este fator somente agravaria a desigualdade social. 

Em Smith (1996), toda a riqueza da nação é produzida pelo trabalhador produtivo, 

porém o trabalhador produtivo não dispõe para si dos meios de produção.  Smith não assume 

uma perspectiva marxista de exploração entre o patrão e o trabalhador, mas sim de um 

benefício mútuo da riqueza que foi produzida, quando uma nação cresce todos se beneficiam.  

O mercado neste sistema é um mercado capaz da auto-organização, sem a necessidade 

de uma intervenção Estatal. O trabalho pode ser considerado como desagradável para o 

trabalhador, porém o consumo efetuado com o salário voltado para o próprio interesse é capaz 

de superar o desprazer e compensá-lo havendo um equilíbrio de interesses. 

Quando um consumo é efetuado improdutivamente é um destruidor de valor, pois o 

valor acaba se perdendo desvantajosamente, como por exemplo: comprar uma garrafa de agua 

para saciar a sede impede a água de ser utilizada por outrem, portanto, é descrito como um 

gasto improdutivo.  

A gênese da riqueza não é a exploração da classe trabalhadora, mas sim a parcimônia, 

desde que o consumo produtivo preserva o valor e seu valor não é destruído diferente do 

improdutivo que a riqueza se perde e não amplia. Na teoria Smithiana a parcimônia é o fator 

principal do crescimento da riqueza, o esbanjamento é um consumo improdutivo e apenas o 

consumo produtivo enriquece.   

A riqueza dependerá do destino do dinheiro, são necessários investimentos produtivos 

que somente serão capazes de serem assegurados via um gerenciamento produtivo. A riqueza 

de um indivíduo está na orientação da riqueza produzida, caso o consumo seja improdutivo 
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será transformado em renda, caso seja efetuado um consumo produtivo será transformado em 

capital. 

A indústria seria mais suscetível à queda de preços mediante o seu grau de divisão de 

trabalho. Em defesa do liberalismo, Smith enfatizou que camadas mais pobres também se 

beneficiariam com a divisão do trabalho com o aumento da produtividade, apontando que 

acabará acarretando na queda dos preços dos produtos, quanto menos tempo para produzir 

uma mercadoria menor será seu valor no mercado, já que para gerar valor é considerado o 

tempo de trabalho contido.  

O papel do Estado para Smith é de garantir a defesa nacional, manter um sistema 

judiciário e manter obras e instituições públicas desde que o Estado nesta condição seja um 

gestor e não um provedor. O Estado também deve reduzir da intervenção sobre a vida privada 

e possibilitar ao mercado seguir o próprio fluxo natural e auto regulador, quanto mais livre o 

mercado mais eficaz e rápida será a auto regulação. 

 

1.3.O Estado para Peter Evans e a sua parceria com a economia 

 

Peter Evans (1993) defende a hipótese de que o Estado pode ser a solução de crises 

financeiras agindo como uma poderosa ferramenta para prosperar a economia, posto que o 

Estado implementaria táticas que exercem estímulo aos setores privados.  

Evans (1993) reconhece uma perspectiva Weberiana de burocracia qual os meios 

burocráticos são e devem ser capazes de proporcionar maior pragmatismo, um dos problemas 

que o Estado pode apresentar é a falta de burocracia, não o excesso. O Estado, para Evans, 

pode fortalecer laços econômicos e positivamente fomentar transformações.  

 

“Peter Evans afirma que uma nova onda, a “terceira onda” de reflexão sobre 

o papel do Estado começava a surgir a partir dos anos oitenta, onde a 
expectativa era de que o Estado, até então raiz do problema, poderia se 

tornar solução, mediante a implementação de programas de ajuste”. 

(RODRIGUES, 2016) 

  

 O Estado em Peter Evans (2005) pode diligenciar órgãos administrativos direta ou 

indiretamente e ser um capacitor de mudanças. Segundo Evans (2005), o Estado não deve ser 

apontado como um empecilho e muito menos como o principal causador de impedimento da 

expansão mercadológica. A intervenção Estatal deve ser efetiva juntamente com o mercado, 

uma relação de autonomia e simultaneamente de parceria. 
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“A nova imagem do Estado enquanto problema surgiu em parte devido ao 
seu fracasso em realizar as tarefas estabelecidas pela agenda anterior, mas 

não apenas por este motivo. Pelo menos em alguns casos, o Estado havia, de 

fato, promovido substantiva mudança estrutural, abrindo caminho rumo a um 

maior apoio à produção industrial local. Também se alterara a definição 
corrente de mudança estrutural.  

O decréscimo no crescimento do comércio mundial nos anos 70, associado à 

impressionante elevação das taxas de juros reais de fins desse período e o 
enxugamento dos empréstimos comerciais do início dos anos oitenta, 

obrigou os países em desenvolvimento a se concentrarem de novo nos 

ajustes às restrições impostas pela conjuntura internacional; daí a mudança 
estrutural passar a ser definida basicamente em termos de "ajuste estrutural". 

(EVANS, 1993) 

 

Evans (1993) defende que o Estado não deve ser ignorado: as mudanças econômicas 

desde meados dos anos 70 exigiram do Estado uma redefinição do seu exercício perante 

setores econômicos que reforça e incita organizações financeiras.   

Peter Evans (2005) propõe inserir a representatividade da sociedade civil no Estado. 

Segundo o autor, é preciso haver não somente uma relação entre o Estado e o mercado, pois 

uma política dualista não se sustenta, é fundamental um hibridismo entre público e privado. 

Em vista disso, o Estado precisa analisar cada setor priorizando sempre o que for mais 

favorável, o mercado precisa atender a demanda. O processo de autonomia inserida de Evans 

(2004) é de proceder com instituições privadas, ou seja, o Estado e a economia crescendo 

juntos. 

“A partir dos anos de 1970, a capacidade do Estado em promover o 

desenvolvimento começou a ser questionada. A crise econômica instalada 
em alguns países subdesenvolvidos associada à emergência do pensamento 

neoliberal como pensamento dominante levaram à um redimensionamento 

do papel do Estado. Ao invés de tentar entender as causas dos casos de 
fracasso do Estado enquanto promotor do desenvolvimento e buscar 

mudanças institucionais capazes de melhorar seu desempenho, “os críticos 

simplesmente demonizaram o Estado”. (EVANS, 2004, p.51). 
 

Na Europa, no início do século XX, as práticas de governo visavam apenas o 

desenvolvimento econômico do país, e não era levada em consideração a desigualdade social. 

Na América Latina, somente aproximadamente cem anos depois, no final do século XX que 

questões sobre desigualdade começaram a surgir, já na América do Norte, pela confiança da 

meritocracia do pensamento neoliberal, determinadas críticas eram consideradas 

insignificantes. 

 Existia uma hipótese distributiva qual considerava que os países que estavam se 

desenvolvendo em processo mais acelerado que outros e evidentemente do mesmo modo 

gerando riquezas aceleradamente iria inevitavelmente crescer em proporção desigual aos de 
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terceiro mundo. Porém, em última instância, os países que perdiam em termos de vantagens 

comparativas iriam por acabar fruindo depois de um reparo distributivo. 

Os países que cresceram mais lentamente acabaram por marginalizados do mercado 

global, e somente no final do século XX ficou visível que não haveria um projeto de equidade 

econômica entre os de primeiro e os de terceiro mundo.  

A proposta de Evans é que o Estado pode ter um papel positivo nas relações 

econômicas. O Estado pode ser um suporte econômico importante não somente em momentos 

de crescimento da economia, mas também pode se apresentar necessário em momentos 

delicados de recessão. 

 

 

1.4.Ciência Política e Estado em Max Weber 

 

Na concepção de Estado Weberiana (1919/2004) o Estado é imbricado na violência e 

dominação. O Estado é o detentor da violência legítima, detém o monopólio da violência, se 

mantém legitimo por possuir os meios administrativos legais e uso legal da força.   

A política Weberiana é definida pela disputa de poder e dominação. A dominação 

percute na esfera política em uma vez que consiste em relações assimétricas de poder que 

procuram atingir determinados objetivos, sendo eles motores de uma política ideal ou para 

fins egoístas, sendo neste último, quando a ação política é corrupta.  

Weber (1919/2004) tem o pressuposto de que o papel da racionalidade como aparato 

Estatal não é eliminar a previsibilidade, mas sim reduzi-la em busca de um favorável fim. Na 

compreensão Weberiana, esta fundamentação das ações deve fazer parte do método racional 

do agir político. 

“Para Weber, toda dominação manifesta-se como administração, ou seja, 
para viabilizar-se, ela necessita de um círculo de pessoas que, interessadas 

em manter a dominação e acostumadas a obedecer às ordens dos líderes, 

estejam permanentemente à disposição destes, encarregando-se das funções 
técnicas necessárias para conservá-la e distribuindo entre si os poderes de 

coação e mando necessários para o exercício dessas funções. Foi com base 

nesse conceito de associação política que Weber apresentou seu conceito de 

Estado”. (BIANCHI, 2014). 
 

Segundo Weber (1919/2004) a força motriz da política de Estado é a luta pelo poder, 

porém o poder deve ser virtuoso e não venoso, a política deve ser elaborada com qualidades 

indispensáveis para a manutenção do seu ofício. O político deve ser o político da causa e não 

um político que vive do poder para o poder. 
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Em Weber (1919/2004), ao longo do direcionamento político com a racionalização das 

condutas torna-se possível alcançar as devidas ambições. Apesar da noção de burocracia ter 

adquirido conotação negativa, para Weber (1919/2004), é denominada como uma ação 

racional legal que otimiza os meios administrativos Estatais necessários para potencializar o 

processo organizacional e agilizar os procedimentos. 

A perspectiva de Weber (1919/2004) retrata o Estado como a instituição de força 

legítima legal, porém o uso de violência não é o único meio de manifestar poder de controle, a 

dominação carismática é um exemplo visível de dominação não violenta que todo líder 

apresenta em algum grau. Weber destaca que a dominação nem sempre se apresenta em 

contexto institucionalizado, apesar de todo Estado apresentar a condição do exercício do 

poder legal atrelado a ele. 

As ações dos indivíduos constituem as relações políticas representadas pelo Estado. 

Segundo Weber (2006), os tipos de ações podem ser as de ação humana relativa à conduta 

humana e seus significados, assim como a ação social, que é definida por um sentido 

construído por meio da relação com o outro, a relação social ocorre quando os sujeitos agem 

segundo algum conteúdo partilhado uma vez que em sua maioria é assumido um vínculo 

mantido pela aceitação das mesmas regras. No entanto, a ação de ordem social será sucessiva 

quando o que foi legitimado mantém a ordem através da dominação legal.  

Neste aspecto, não é possível compreender a sociedade sem antes estudar os 

indivíduos. A função do Estado como instituição é de representatividade. O sentido dado a 

política não se refere a gênese da ação, mas o objetivo visando a partir da ação realizar o seu 

fim ou um fim o mais próximo possível da meta inicial. 

Considerando sempre que a realidade Weberiana é idealizada, não existe a 

possibilidade do método cientifico ser apresentado como uma noção do real propriamente 

dito, o que na verdade ocorre com o objeto de pesquisa após uma análise cientifica é na 

verdade uma aproximação do real. 

A consciência em Weber é o que concebe a realidade de fenômenos reduzidos e não de 

fatos e dados. Segundo sua perspectiva, apenas através da consciência que é possível 

desvendar a realidade, portanto, assim como a sociologia a ciência política é a ciência que se 

propõe interpretar as ações dos indivíduos engendrada em relações subjetivas qual o Estado 

engloba.  

Segundo Weber (1919/2004), a força motriz da política é a luta pelo poder, porém o 

poder deve ser virtuoso e não venoso, a política deve ser elaborada com qualidades 
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indispensáveis para a manutenção do seu ofício. O Estado em Weber (2006) é estruturado por 

dimensões políticas, quais o patamar político deve ser condicionado pela racionalidade e 

burocracia. 

 

 

 

1.5.O papel do Estado em Keynes 

 

O economista Keynes (1936/1996), propõe um Estado ativo no sentido de que sua 

operação deve colaborar com o capitalismo de mercado. 

 

“Keynes nos ensinou que a ação do Estado, através da política econômica, é 

um ingrediente básico do bom funcionamento do sistema capitalista. Ou 
seja, o ativismo do Estado é um complemento indispensável ao 

funcionamento dos mercados para se obter o máximo nível de emprego 

possível e, portanto, maximizar o nível de bem-estar da coletividade. Esta é a 
mais duradoura contribuição de Keynes”. (MOURA DA SILVA, 1996, p.20) 

 

A teoria Keynesiana contradiz a Lei de Say. A lei de Say sugere que cada venda 

corresponde a uma demanda, porém na teoria keynesiana existe uma compreensão que, na 

verdade, cada demanda corresponde a um compra. De acordo o economista Jean Say 

(1803/1983) não seria possível haver excesso de procura e oferta, porque sempre haveria uma 

propensão ao consumo e tudo produzido seria produzido de acordo com a demanda. 

 
“A política econômica com a participação do Estado foi inaugurada pelo 

presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt, no início da década de 

1930, para salvar o país da Crise de 1929. A medida que ficou conhecida 
como New Deal foi a salvação de um modelo liberalista que atingiu seu 

limite por diferentes motivos. O Estado foi chamado novamente à economia 

e foi condicionante de uma recuperação econômica naquele período. Em 
1936, John Keynes racionalizou a teoria intervencionista em seu livro 

intitulado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. A obra se tornou 

referência clássica para estudos de Economia, Administração, Sociologia e 

História e ainda hoje serve de base para muitas outras formulações teórica e 
práticas”. (GASPARETTO JÚNIOR, 2013) 

 

Para Say (1803/1983), sempre haverá alguma taxa de emprego e o desemprego é 

tratado com voluntário, apenas na teoria de Keynes o desemprego pode ser involuntário. A 

chamada política Keynesiana é a intervenção do Estado na economia, sendo que o Estado em 

Keynes deve intervir na economia com o propósito de diminuir o desemprego involuntário e 

intensificar as relações de mercado. 
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A teoria Keynesiana é uma teoria econômica heterodoxa.  A crise financeira, segundo 

Keynes (1996), foi desencadeada pela superprodução. Para a retomada do controle durante a 

grande depressão o Estado operou via resposta intervencionista de John Keynes, uma 

reestruturação do modelo econômico de livre mercado.  

 
“Quando se discute o papel do Estado na economia, sempre são lembradas as 

teorias de John Maynard Keynes desenvolvidas na década de 20 e 30 do 

século passado, no bojo da grande crise provocada pela quebra da bolsa de 

New York em 1929, que gerou um grave desequilíbrio conjuntural nos 
Estados Unidos e na economia mundial.  

Foi nesse cenário que se destacou um dos postulados no Keynesianismo: 

quando algo provoca desequilíbrio no mercado, ocasionando a retração no 
nível de consumo e/ou investimento por parte dos agentes privados, o Estado 

deve intervir na economia em graus e em áreas diversas tão quanto o 

necessário seja como evitar o desemprego e garantir o estado de bem-estar 
social”. (FEMENICK, 2014) 

 

A política de Keynes surgiu como resposta da antiga política marginalista de oferta e 

demanda de Say. Em Say (1983), e no marginalismo em geral, toma-se a priori o Homus- 

Economicus, aludido por Adam Smith na metáfora da “mão invisível” para explicar a teoria 

da auto-suficiência do mercado, teoria do liberalismo que mercado deve funcionar por si sem 

que haja interferência Estatal. 

O Estado, em 2008, atuou como uma entidade financiadora dos bancos como tentativa 

de amenizar o colapso, sendo assim, mais uma vez utilizou uma medida econômica 

Keynesiana. Em suma, o Estado investiu verbas públicas como tática para reequilibrar a 

estrutura econômica do país. 

A seguir, a figura 1- Síntese da superação da crise: 

 

   

Fonte: SlideShare- Ciclos econômicos de Keynes; Material didático: Profa. Dra. Delza Carvalho. 
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A superação da crise em Keynes está no papel fundamental do Estado em superar as 

recessões. Assim como na crise de 1929, a crise em 2008 medidas keynesianas foram 

adotadas para conter a crise. 

Tomando como referencias os teóricos acima discutidos, a monografia terá como 

marco analítico as teorias de Peter Evans e John Keynes, ambos autores trataram de analisar a 

função do Estado em tempos de crise no momento que a economia exibe instabilidade. 

 Nos capítulos seguintes, iremos analisar as estratégias adotadas durante os governos 

Bush e Obama. Serão abordadas as respostas diferenciadas para crise elucidando quais as 

táticas republicanas e democratas. Mesmo depois de anos após a crise da grande recessão do 

século XXI, Estados Unidos sofreu como o acumulo deficitário referente às dívidas de 

trilhões de dólares. 

Nos próximos capítulos, serão apresentadas estratégias teóricas de pensadores sobre 

política e sistema capitalista, expondo especialmente os princípios de ação do Estado em 

Keynes e o paralelismo entre autonomia/parceria mercadológica e Estatal de Peter Evans. Os 

autores citados destacam os interesses econômicos politicamente, e sua dinâmica com o 

Estado durante recessões.  

Será tomado como referência a teoria de autonomia e parceria mencionada por Evans, 

qual descreve o Estado como incentivador e investidor. Já em Keynes, será apresentado a 

teoria do papel do Estado pautado na regulação do mercado. O Estado em Keynes é 

intervencionista, no seu conceito a fundamentação do Estado demonstra contraste com os 

economistas liberais clássicos e utilitaristas. 
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CAPÍTULO II:  A GRANDE RECESSÃO EM 2008 

 

2.1.O estouro da bolha imobiliária: os reflexos da crise de crédito. 

 

Na imagem 2, podemos perceber as sucessões de acontecimentos depois do estouro da 

bolha imobiliária, pois expressa o quão intensa e contínua foi a crise em 2008. 

Figura 2 – A crise do Subprime: 

 

Imagem: site Fundamentos de Economia – UDF - Centro Universitário do Distrito Federal: a crise do Subprime. 

 

A crise em 2008 foi caracterizada pela decadência no sistema de créditos 

estadunidense. Em 2008, a crise teve como fator principal a falta de rigor de fiscalização para 

o cumprimento do acordo com credores. O desequilíbrio no setor privado prejudicou 

instantaneamente o mercado imobiliário atingindo drasticamente economia doméstica dos 

EUA, e as respostas aos períodos de oscilação refletiram os problemas deficitários no 

mercado global.   

A falta de pagamento dos títulos desestabilizou o mercado imobiliário fazendo 

despencar o seu valor. Foi justamente a fragilidade econômica através da falta de pagamento 

relativa ao comércio de crediários o motivo do efeito avalanche no setor das seguradoras, 

sendo que a falta de pagamento resultou no endividamento entre investidores: os compradores 

de apólices e bancos. 
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“O evento detonador da crise foi a falência do banco de 
investimento Lehman Brothers no dia 15 de setembro de 2008, após a recusa 

do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) em socorrer a 

instituição.  

Essa atitude do Fed teve um impacto tremendo sobre o estado de confiança 
dos mercados financeiros, rompendo a convenção dominante de que a 

autoridade monetária norte-americana iria socorrer todas as instituições 

financeiras afetadas pelo estouro da bolha especulativa no mercado 
imobiliário”. (OREIRO,  2011) 

 

A crise econômica se demonstrou claramente grave após a quebra do banco Lehman 

Brothers, considerado historicamente sólido, financeiramente influente e apontado como o 

quarto maior banco de investimento em Wall Street pela BBC (British Broadcasting 

Corporation). 

Segundo as notícias da BBC (2008), este fato despertou a necessidade de uma solução 

imediatista para o problema, reagiu via tomada de decisão Keynesiana, uma resposta que 

considerava o Estado atuar em parceria com a economia e instituições de modo que o Estado 

promovesse o apoio no desenvolvimento econômico do mercado.  

A falência do Lehman Brothers não foi repentina. O sistema de crédito dos EUA nos 

últimos anos apresentava histórico de inabilidade em sua gestão, o banco declarou falência 

com a crise das apólices subprime correspondente à queda abrupta das suas ações, melhor 

dizendo, por ter sua continuidade no ramo de créditos impossibilitada.   

Figura 3 – Falência do Banco Lehman Brothers: 

 

   

Foto de Oli Scarff Getty; Fonte: imagem do site Markets, 2016. 
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Já que não houve remuneração do que foi assegurado o sistema financeiro ficou 

estagnado, as operações de créditos permaneceram abaladas no mercado de compra de dividas 

intensificando a crise que na época saiu de um plano doméstico para um plano internacional. 

Lehman Brothers foi um dos bancos que declararam falência, não recebeu ajuda e 

quebrou. 

 

 
“A economia estava distorcida: entre dois terços e três quartos de toda a 

economia (do PIB) se relacionavam à atividade imobiliária: da construção de 

casas novas ou da compra de móveis e equipamentos para estas, ou dos 
empréstimos que tinham as próprias casas como garantia e que se 

destinavam a financiar o consumo. Isso era insustentável — e se mostrou 

insustentável.  

O estouro da bolha afetou inicialmente as piores hipotecas (as hipotecas 
subprime, feitas para pessoas de baixa renda), mas logo passaram a afetar 

todo o setor residencial. Quando a bolha estourou, os efeitos se ampliaram 

porque os bancos haviam criado uma série de produtos complexos que 
tinham por base as hipotecas. O pior foi que se dedicaram a apostas 

multibilionárias entre si e com outros corretores financeiros do mundo 

inteiro”. (STIGLITZ, 2010, p. 37) 

 

A economia, antes marcada por atitudes pragmáticas com excessos de autoconfiança, 

se tornou fragilizada pelo abarrotamento de débito. O episódio que reforçou essa nova 

configuração do mercado imobiliário, apesar das advertências de que novos investimentos 

trariam um efeito positivo, foi a falta de credibilidade que inviabilizou a existência de novos 

credores.  

Na época, um indicativo de solução para saída para crise foi o despertar de novos 

investimentos em apólices. Entretanto, o mercado continuou imobilizado o que impediu a 

injeção tributária, uma ação de movimentação financeira para rearranjo fiscal. A demanda 

caiu e, justo a partir da crise monetária, foi desencadeado o estopim do efeito dominó: 

 
“O curioso nesse episódio é que a falência do banco americano não chegou a 

ser um evento inteiramente inesperado. Pelo contrário, a precariedade da sua 

situação já era, à época, de domínio público. A deterioração teve trajetória 

lenta, acompanhando as perdas com investimentos em subprimes”. 
(TORRES FILHO; BORÇA, 2009).  
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Na Figura 4,  podemos ver uma manchete do jornal La Vanguardia sobre a gravidade 

da crise e seus impactos: 

   

Fonte: Jornal La Varguardia; Imagem: blog Direito administrativo. 

 

Foram intitulados como empréstimos subprime em razão de serem caracterizados por 

hipotecas creditadas a quem apresentava alto risco de não pagamento de dívidas por falta de 

estabilidade financeira. As instituições responsáveis pelo empréstimo subprime, concediam 

aos clientes considerados como não confiáveis o suficiente, assumindo os riscos. Assim, 

recorrendo a compra de dívidas para lucrar consideravelmente com a quitação através dos 

juros.   

“Foi um período alarmante. Podemos dizer que, nos meses imediatamente 

anteriores à crise, as taxas de risco aplicadas aos títulos do Lehman Brothers, 
assim como aos demais grandes bancos americanos, atingiram níveis 

extremamente elevados”. (TEIXEIRA FILHO, 2015, p. 7) 

 

Era aceito esse duvidoso auxílio financeiro, pois apesar arriscado os clientes subprime 

concordavam pagar juros maiores que por fim proporcionavam maior rentabilidade para as 

instituições. As agências bancárias repassavam as apólices a empresas e outras instituições 

financeiras como meio de diminuir os riscos de prejuízo, sendo essas mesmas instituições 

concessionárias de prestações baixas.  
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A crise no setor imobiliário foi agravada ainda mais pela inadimplência dos devedores. 

Os devedores foram incapazes de sustentar os empréstimos assim como os credores, porém 

em uma proporção menor.  

  Para Krugman (2009), além das inadimplências hipotecárias, a crise financeira 

foi também provocada por má gestão política por parte do Estado. Segundo o economista, o 

governo de George W. Bush e a política externa colaboraram para que houvesse altos juros 

que agravaram as inadimplências por seu desleixo administrativo, o que acabou acontecendo 

apesar de sua resposta Estatal mais imediatista quando comparada à crise de 1929. Mesmo 

com uma resposta imediata, a crise não perdeu a sua força de impacto inicial. 

            Para o economista Stiglitz (2010), a crise foi inesperada e ao mesmo tempo 

bastante intensa. A crise de 2008 se expandiu de forma global, que apesar de sua intensidade e 

impactos consideráveis em instituições, não foi uma crise duradoura.  

 

“A diferença entre essa crise e a profusão de outras que a precederam nos 

últimos 25 anos era que essa crise tinha o rótulo “Made in USA”. E, 
enquanto as crises anteriores ficaram confinadas, essa crise, “Made in USA”, 

se expandiu rapidamente pelo mundo inteiro”. (STIGLITZ, 2010) 

 

As apólices de seguro inadimplentes provocaram um efeito dominó que implicou na 

queda das ações e congelamento do fluxo financeiro qual a economia apresentou durante seu 

desequilíbrio um saldo negativo na balança comercial.  

Durante o período de crise, a economia ficou fragilizada principalmente pela 

importância do mercado no setor imobiliário como giro de capital. 

Para Stiglitz (2010), a influência do mercado de imóveis era bastante considerável por 

seu funcionamento responsável de por volta de três quartos de toda economia estadunidense.  

A compra de imóveis funcionava como uma força motor, uma agente de um ciclo para a 

gestão de empresas e outros tipos de associações públicas e privadas. Através dela era 

possível, além das compras de residências, conseguir uma alta taxa de lucro por parte dos 

crediários destinada no final ao mercado.  

 

2.2. Governo republicano de Bush1 

Teresa Bouza (2007) esclarece as medidas em pauta no decurso do governo Bush. Para 

Bouza (2007), o governo estadunidense diminuiu a taxa de juros utilizando os princípios 

                                                             
1 Esta seção toma como referência Teresa Bouza (2007). 
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liberais Laissez-faire como meio de controlar a inflação, fazendo os clientes subprime, que 

obtiveram casa própria mesmo sem boa avaliação de crédito, adquirirem apólices bancárias.  

Consequentemente, a dívida financeira sofreu aumento considerável de reajuste de 

preço responsável pelo descumprimento de pagamento, não foram consideradas as altas taxas 

de risco de não pagamento dos títulos e com juros altos a quitação das dívidas se tornou ainda 

mais inviável.  

Diferente dos clientes prime os clientes subprime eram de pouca confiabilidade, 

apresentavam um rico elevado de possível inadimplência. O estouro da bolha imobiliária 

induziu a inflação.  

Mesmo como termo de garantia de pagamento dos clientes que hipotecaram suas 

casas, as dívidas não foram quitadas, isso porque o valor dos imóveis entrou cada vez mais 

em declínio causando um “efeito dominó” entre credores primários e terciários.  

A aposta no modelo político Laissez-faire, a aposta na auto-regulação do mercado, 

desinibiu as instituições gerando autoconfiança, desse jeito, graças à ideologia 

fundamentalista do mercado neoliberal, foram confiados financiamentos de empréstimos em 

longo prazo sem preocupações futuras.  

A resposta para crise de 2008 foi uma solução de intervenção Estatal keynesiana 

igualmente efetiva na crise de 1929, onde o Estado apresentou um caráter auxiliar mediador. 

O banco central Fed (Federal Funds Rate) demorou a entender a proporção da crise.  

Houve uma demora na intervenção do Fed com os fundos financeiros federais, a 

lentidão tornou o cenário ainda mais crítico que demonstrou uma despreparação do que seria 

apropriado para enfrentar um colapso financeiro do porte.  

O banco Fed começou a compra de commercial papers, que eram títulos comerciais de 

financiamento, para manter o dinheiro circulando como ativo financeiro.  

O descumprimento das apólices proporcionou instabilidade das entidades que 

compraram as dívidas. As instituições foram afetadas pelo prejuízo financeiro por não 

pagamento de empréstimos, e tiveram a sua condição agravada pela oscilação da moeda.  

A crise prejudicou o Partido Republicano uma vez que foi associado o sentimento de 

desesperança política ao partido A instabilidade republicana favoreceu os democratas no 

lançamento do representante eleito no ano seguinte em 2009, Barack Obama.  

O governo Bush não demonstrou preparo para direcionar uma saída que diminuísse o 

déficit tributário, este fato contribuiu para que no decorrer de seu mandato a sua popularidade 

declinasse continuamente. 
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 A queda de popularidade republicana deteriorou a quantidade de apoio partidário do 

colégio eleitoral e prejudicou acordos políticos. O seu declínio foi agravado pela crise 

financeira imobiliária com o aumento da rejeição de George Bush na presidência o que 

favoreceu a ascensão democrata em 2009.  

Podemos perceber no gráfico 1 a queda da popularidade durante o governo George W. 

Bush. 

Gráfico 1 –  Bush Approval, by Party Affiliation 2002 – 2009: 

 

   

Imagem do Site Gallup Poll; Bush approval, by party affiliation. 
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CAPÍTULO III: A CRISE E O GOVERNO DE BARACK OBAMA 

 

3.1. A política de Obama  

 

Pedro Cirne (2008) destaca que mesmo antes do lançamento de candidatura de Obama 

a crise já havia se instaurado nos Estados Unidos, todos estavam cientes que o próximo 

presidente, que tomaria posso no ano seguinte em 2009, iria ter que lidar com o os problemas 

causados pela recessão e ter que planejar táticas para conter a instabilidade.  

Em 2009, Obama foi eleito derrotando o candidato republicano McCain, em uma 

disputa acirrada. Podemos observar no gráfico 2 a popularidade de ambos os candidatos à 

presidência.  

 

  

Imagem: Arte/Folha, disponível online. 

 

Um dos argumentos da oposição contra a candidatura de Obama se dirigia à 

inexperiência. McCain acusou Obama que, por motivos de inexperiência, não teria habilidade 

para lidar com uma crise econômica grave. Pedro Cirne (2008) acentua que na época os 

estadunidenses estavam sem esperanças que o governo republicano pudesse solucionar a 

recessão principalmente por associarem George W. Bush ao problema econômico que o país 

estava enfrentando. 

Por causa dessa associação entre o governo republicano e a recessão, o agravamento 

da crise foi positivo na campanha eleitoral de Obama, pois o mesmo apresentava um discurso 
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progressista de renovação de como as alianças políticas devem ser compactuadas inserido em 

um contexto que busca preservar equidade social. 

Heloísa de Assis (2008) aponta que a proposta de Obama foi uma proposta de 

equilíbrio social e crescimento econômico. 

Podemos perceber na figura 5 a divisão do país entre o candidato McCain e Obama. 

Os Estados progressistas apoiaram Obama e os conservadores McCain e a sua proposta de 

governo parecida com a política de George Bush. 

Figura 5 – Estados correspondente a conquista de votos majoritários de cada candidato: 

 

  

Imagem original New York Times; arte/Folha, disponível online. 

 

Para O jornal O Globo (2008), durante a campanha, McCain exaltou sua experiência e 

diminuiu a capacidade de Obama no gerenciamento de crises financeiras de grande porte por 

sua inexperiência política. Segundo o candidato McCain, não era condizente a quantidade de 

promessas possíveis a serem concretizadas por parte dos democratas pela dimensão da crise, 

pois a crise exigiria a atenção especial durante todo o mandato.  

O Globo (2008) assinalou que a estratégia usada pelos republicanos foi a promoção de 

um discurso que apontava uma suposta inabilidade por parte do candidato Obama e também 

as impossibilidades de execuções dos ideais progressistas. McCain acusou de demagogia as 

propostas de Obama pelo contraste entre a quantidade de promessas do candidato e tempo de 

mandato, além de também acusar a mídia de sensacionalista e favorecer a campanha 

democrata. 
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McCain manifestou seu descontentamento com a maneira democrata de fazer política. 

Segundo McCain, os democratas usaram os ideais progressistas para camuflar a extensão da 

crise ao longo de toda campanha. Como alternativa, Obama aproveitou para lançar uma 

imagem de político arrojado e inovador, pronto para fazer as mudanças que forem necessárias 

sem deixar de lado políticas de assistência social. 

Esta política que abarcava os problemas sociais, para os republicanos, não era o que os 

Estados Unidos precisavam em um período delicado, mas sim a pauta republicana voltada a 

política de austeridade.  A quantidade de apoio recebido pelos democratas decorreu da 

confiança depositada na pauta inovadora e a falta de convencimento de que o partido que teve 

uma porcentagem de culpa do desencadeamento da recessão poderia salva-lo da mesma. 

Paul Krugman (2008) destacou que um dos planejamentos de Obama era uma 

retomada da política progressista similar à política de Roosevelt2, o presidente conseguiu 

manter os Estados Unidos como principal economia mundial apesar da capacidade da crise de 

poder desestrutura-lo.   

Obama Foi reeleito em 2012 em uma disputa também acirrada, porém desta vez 

derrotando o candidato Mitt Romney e assim que eleito continuou tendo que manejar os 

reflexos de 2008: 

“O líder americano conseguiu ser reeleito apesar de a economia do país ter 

enfrentado, depois de 2008, sua pior recessão desde a Grande Depressão dos 
anos 30. Essa é a primeira vez desde Franklin Roosevelt (1933-1945) que 

um presidente conseguiu ser reeleito com uma taxa de desemprego tão alta 

quanto a de agora: 7,9% em outubro.  
Durante o discurso, Obama pediu união para que o país possa seguir em 

direção ao futuro e resolver problemas como o déficit, a dívida e a reforma 

da imigração. Segundo o líder americano, discussões e divergências fazem 

parte do processo democrático, mas é importante que os EUA estejam 
unidos para atingir objetivos comuns. 

"Nos próximos dias, vou sentar com os líderes dos partidos republicano e 

democrata para trabalhar nesses problemas. Temos muito trabalho a fazer", 
completou. "O trabalho de vocês (eleitores) também não termina com o fim 

da votação. Nossa nação não se define por aquilo que o governo faz pelas 

pessoas, mas sim por aquilo que as pessoas fazem por ela". (BALBINO, 
2012)  

 

Assim que Obama tomou pela segunda vez posse da presidência, expressou a 

consciência de que não seria fácil, e que a crise por vezes seria mais uma vez um problema na 

                                                             
2 O New Deal, em prol da superação da crise em 1929, foi um acordo de recuperação da economia durante o 

governo democrata que é o mesmo partido de Obama. A crise das hipotecas era frequentemente comparada à 

grande depressão no início do século XX e também relacionada ao sucesso da política democrata, que significou 
um ponto a favor ao longo da campanha de Obama, e o levou à segunda vitória consecutiva. 
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consecução das propostas de prática de governo. Em vista disso, Obama utilizou um esquema 

de reorganização política para tentar manter um cenário tradicionalmente polarizado a seu 

favor. 

Balbino (2012) considera que Obama continuou com suas medidas intervencionistas 

de subsídio Estatal Keynesianas para evitar mais quebras no setor privado, inclusive outras 

táticas como aumentar os impostos dos cidadãos que possuíram equivalente uma renda de 240 

mil dólares por ano para arrecadar uma quantidade maior de fundos públicos.  

Os republicanos criticaram a política de Obama pela proporção dos empréstimos 

Estatais, reprovaram a quantidade de dinheiro concedido dos cofres públicos e o aumento de 

impostos em proporção desigual entre pobres e ricos. 

 

“O ponto de partida deve ser a herança que Obama recebeu: a economia 

estava em queda livre no início de 2009. Como o relatório salienta, de forma 
totalmente correta: "É fácil esquecer como a economia dos EUA esteve perto 

de atingir uma depressão plena durante a crise. De facto, devido a uma série 

de medidas macroeconómicas... no primeiro ano da Grande Recessão... 
viram-se declínios maiores do que no início da Grande Depressão em 1929-

30”. (WOLF, 2017) 

 

A “herança” recebida por Obama pode ser traduzida como o endividamento monetário 

e inflação desenfreada, exatamente durante o governo de Barack Obama a crise se 

desenvolveu e se manteve durante um longo período irrefreável. Os Estados Unidos não se 

demonstravam tão abalados desde a Grande Depressão. Porém, agora nesta crise, foram 

arrastados junto com a fragilidade econômica estadunidense outros países como Japão, os 

países do Reino Unido e Itália. 

Para Wolf (2017), a eleição de Obama suscitou esperança em meio a crise, mesmo que 

de maneira amena Obama era bem aceito popularmente por expectativas de melhoras 

socioeconômicas, seja pela mudança de partido bem como plano administrativo. Esta nova 

política democrata enxergava como saída mudar a configuração do que entendido como fazer 

política para os republicanos. 

O novo plano consistia em injetar uma enorme quantia de dinheiro público na 

economia equivalente à por volta de US$ 1 trilhão líquido dos cofres públicos, uma enorme 

somatória de dinheiro para alavancar as instituições do setor privado e evitar que sua 

decadência piorasse o quadro financeiro notoriamente agravado.  

O analista de relações internacionais Paulo Wrobel (2001) estendeu a problemática 

dos ataques terroristas como problemas também econômicos. Um outro ponto era tratar com 
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extrema relevância os ataques terroristas sofridos pelo país, capazes de afetar diretamente na 

crise, além de lesar a esfera social de forma atroz.  

Os ataques terroristas no ano de 2001 prejudicaram a economia mundial, a crise afetou 

inesperadamente os principais motores da economia mundo. Embora as economias 

emergentes dos países periféricos ao capitalismo também tenham sido afetadas, a 

vulnerabilidade dos países de economia não tão desenvolvida, a inconstância mercadológica 

não foi de grande escala tão quanto.  

Durante o período de instabilidade no início dos anos 2000, podemos citar o Brasil 

como exemplo de êxito econômico durante 2001, em razão de ter um favorecimento 

econômico com a exportação de commodities. Portanto, os ataques terroristas são uma das 

causas de instabilidade econômica. 

Em 2012, durante o governo Obama, em contraste com o governo Bush, os impostos 

foram elevados para arrecadar mais dinheiro aos cofres públicos. Marco Prates (2016) 

acentuou que Obama efetuou uma distribuição tributária de equivalência ao salário anual dos 

contribuintes, aqueles que ganhavam mais pagariam mais impostos. 

 

“Obama afirmou em sua campanha que nenhuma família que ganhasse 

menos de “US$ 250 mil verá aumento de imposto sob qualquer forma” em 

seu governo. Mas desde 2009, quando assumiu, houve algumas exceções que 
– e isso fica a favor de Obama – não foram nada relevantes. A administração 

federal aumentou a taxação sobre cigarros e clínicas de bronzeamento 

artificial.  
Além disso, em 2014, será cobrada uma multa através do imposto de renda 

dos americanos que não tiverem plano de saúde, de acordo com o previsto na 

reforma do presidente. Enfim, a não ser que o cidadão seja um norte-
americano que fume, goste de fazer sessões de bronzeamento artificial e faça 

questão de não ter um plano de saúde, não terá sido afetado pelas medidas”. 

(PRATES, 2016) 

 

Obama, durante seus dois mandatos consecutivos, conseguiu formar assentamentos 

econômicos com mais fixidez do que nos períodos de ápice da recessão. Foi realizada uma 

política de incentivos econômicos por parte do Estado de aproximadamente um trilhão de 

dólares para auxiliar entidades privadas. Em contrapartida, Obama não conseguiu controlar os 

altos índices de desemprego no país e sanar as dívidas em oito anos de governo.    
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3.2. Táticas e acordos 

 

O período do governo Barak Obama foi de 20 de janeiro de 2009 à 20 de janeiro de 

2017. Obama assumiu em 2009 em uma época qual a economia estava sob forte efeito do 

estouro da bolha imobiliária. 

 

Em fevereiro ainda no mesmo ano em 2009: 

“O limite para o orçamento americano está previsto em lei desde 1917. 

Assim, a elevação do teto da dívida é um fato rotineiro. Desde 1939, quando 

foi estabelecido o modelo atual, esse limite foi elevado cerca de cem vezes. 

O presidente Barack Obama, por exemplo, mal começou seu primeiro 
mandato e teve de elevar o teto da dívida americana, de US$ 11,3 trilhões 

para US$ 12,1 trilhões”. (Jornal Estadão, 2013) 

 

 

Em dezembro do mesmo ano:  

“A crise leva déficit! 

O Senado dos EUA aprovou, por 60 votos contra 39, a elevação do teto da 

dívida do governo do país para US$ 12,4 trilhões, nível US$ 290 bilhões 

superior ao vigente até então. Em 2009, o governo americano acumulou um 
déficit orçamentário recorde de US$ 1,4 trilhão. Boa parte desse rombo 

ocorreu por conta dos desembolsos para conter a crise financeira iniciada em 

2008”. (Jornal Estadão, 2013) 

 

Leda Balbino (2012) defende a hipótese de que a crise, desde seu apogeu durante o 

governo democrata em 2009, ofuscou o primeiro mandato de Obama fazendo com que 

durante o segundo mandato sua vitória tenha sido acirrada o que o levou quase a ser rejeitado 

na eleição em 2012.  Para Balbino (2012), existe uma semelhança entre Obama e o antigo 

presidente Roosevelt: ambos ex-presidentes conseguiram ser reeleitos apesar de durante seus 

mandatos o país apresentar altas taxas de desemprego.                        

A administração de George Bush demonstrou ter competência para perceber que a 

crise precisava de uma resposta imediatista para impedir seu agravamento. O Estado precisou 

agir para não encarar uma crise ainda maior do que foi em 1929, sobretudo porque estava em 

jogo desestabilização em um nível global mais abrangente.  

Bush, durante seu governo, reconheceu a gravidade da crise rapidamente. Mesmo que 

a recessão tenha logo de início expressado um estado preocupante, houve atitudes para 

resgatar o possível no setor financeiro. Mesmo entendendo que a reação deveria ser a mais 
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rápida possível, o governo Bush não ficou livre da sua parcela de culpa no desencadeamento 

da recessão do subprime.   

Segundo a agência de notícias France-Presse (2008), na época de do estouro da bolha 

imobiliária, eram previstas medidas de austeridade por parte do presidente que viria substituir 

George W. Bush no ano seguinte em 2009. O principal obstáculo enfrentado no governo Bush 

foi a inabilidade para adaptar-se em situações adversas.  

 

 

3.3.  Too big to fail:  grandes demais para quebrar 

  

Os bancos classificados como indispensáveis para a economia eram grandes demais 

para desamparo do Estado, receberam uma assistência Estatal importante para impedir a 

falência, o Estado se sentiu obrigado a agir sabendo do prejuízo. Esta conjuntura, que 

incorporou atividades de parceria entre agentes privados e Banco Central, teve papel essencial 

para a permanência da existência de instituições consideráveis economicamente no país.   

Os investimentos nas instituições privadas não eram considerados um bom negócio 

para os cofres públicos, porém caso o Estado não tomasse uma atitude e um posicionamento a 

crise teria tomado proporções maiores incontornáveis. Para controlar a dimensão da crise, o 

Estado interferiu através de créditos de emergência para impedir a extensão do estouro da 

bolha. 

O Estado fez questão de assegurar a continuidade das principais entidades que tinham 

maior percentual de relevância na balança comercial. Era imprescindível a salvação das 

“colunas” que sustentavam a economia, pois estava em jogo a Estabilidade global com a 

inflação doméstica. O banco Lehman Brothers intensificou a crise, sua falência ocorreu pela 

quantidade de inadimplências dos credores e falta de capital para novos investimentos.  

No entanto, mesmo o Lehman Brothers não ter sido um dos brancos grandes demais 

para quebrar, não ter desencadeado a crise e apenas ser um dos resultados do desfalque 

financeiro, o banco famoso e tradicional não suportou sozinho porque não era requisito ser 

salvo. Os bancos de preferência eram os pilares de Wall Street principal motivo que 

demandou uma rápida resposta Estatal.  

O poder público percebeu que a proporção do problema aumentaria com um 

posicionamento Estatal neutro e desde então iniciou seu papel de contenção da crise. A grande 

aposta da esfera pública foi, por estar ciente do desfalque, buscar salvar entidades que de 
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maneira alguma poderiam falir por fazerem parte da estrutura econômica nacional. Mesmo 

que uma gigantesca somatória de dinheiro fora empregada para ajudar segurar o efeito 

avalanche o máximo possível, não foi o suficiente para estancar o descontrole orçamentário.  

O Estado, como não teve retorno o dinheiro público que disponibilizou, também 

sofreu um boicote financeiro gigantesco relativo a somatória de dinheiro que emprestou. 

Ainda assim, o Estado, mesmo não saindo ileso por causa da crise, conseguiu evitar um efeito 

avalanche ainda maior. O Estado evitou falências em massa, uma taxa de desemprego bem 

maior do que acabou acontecendo como reflexo e desvalorização drástica da moeda.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Como visto no decorrer da pesquisa, assim como a crise em 1929, a crise de 2008 

contou com a atuação do Estado para evitar problemas de proporções maiores. O Estado teve 

o papel de mediador entre público e privado na procura de um equilíbrio na conjuntura 

financeira do país.  

Durante dois governos de partidos opostos, republicanos e democratas, critérios 

diferentes foram empregados como resposta à crise imobiliária. O governo democrata aplicou 

o orçamento público como ferramenta para amortecer a fragilidade econômica do país. O 

autor Evans (2004), assinala que as transformações do capitalismo no final do século XX com 

o desenvolvimento da globalização, exigiram o reposicionamento do Estado.  

Peter Evans (2004) criticou que geralmente as preocupações dos intelectuais é do 

quanto o Estado deva interferir, porém, para Evans, o questionamento que deve ser feito é o 

de que maneira o Estado está inserido economicamente.  O conceito de autonomia inserida 

trata-se de um Estado, que em seu reposicionamento, atue em comunhão com entidades 

privadas de modo que ambos se desenvolvam. 

A rápida ação do Estado em 2008 evitou uma crise mais generalizada do que foi 

durante o período de quebra da bolsa em 1929, isso baseado que a economia no século XXI se 

apresenta uma dimensão globalizada, e quando se apresenta instável é capaz de obstruir o 

mercado de forma muito mais acentuada. Nesse sentido, a recessão recebeu um amparo 

público, de um modo cooperado entre os interesses do Estados e organizações privadas. 

Com a noção de que não era benéfico para o Estado injetar em instituições financeiras 

valores tão grandes, o Estado delimitou sua ajuda a organizações de prioridade, quais 

definitivamente não poderiam deixar de funcionar para o bem do país. Intermédio uma 

política Keynesiana, o Estado foi recomposto e incitou corporações privadas para o avanço 

econômico.  

As políticas utilizadas para conter a crise, tornaram visíveis que existe dependência 

entre o sistema capitalista e o Estado. Esta circunstância não significa que o ramo privado 

esteja manifestando fraqueza estrutural, mas sim que possa existir uma parceria que ambos, 

tanto público quanto privado, sejam reciprocamente beneficiados.  O Estado é uma entidade, 

que além de conivente, pode contribuir com o panorama das organizações privadas.  

Nesta crise, podemos perceber claramente a dependência que o sistema capitalista tem 

do Estado, e o Estado tem do capitalismo, pois um não é auto- suficiente sem o outro. As 
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corporações demonstraram que o Estado pode direcionar o capitalismo e faze-lo crescer sem 

que o Estado fique diminuído por causa disso. Na história do capitalismo, especialmente em 

momentos delicados de vulnerabilidade, o Estado elabora cenários favoráveis ao modelo 

capitalista, criando condições econômicas e políticas que sejam oportunas para que o sistema 

seja flexível diante obstáculos e não seja rompido. 
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