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   “A verdadeira dificuldade não está em aceitar idéias novas, mas 

escapar das antigas.” John Maynard Keynes 



 
 

 

 

RESUMO 

 

Uma crise econômica é um período de escassez do nível de produção, da comercialização e do 

consumo de produtos e serviços. A economia é cíclica, ou seja, combina etapas de expansão 

com fases de contração e esta sucessão de flutuações compõe os chamados ciclos econômicos. 

Este trabalho teve como propósito analisar como os agentes econômicos, especificamente as 

famílias, empresas e governos, se comportam diante das crises econômicas e políticas ocorridas 

entre o período de 1994 a 2014. Procurou-se por meio de reconstituição histórica, examinar as 

particularidades factuais, institucionais e utilizou-se de indicadores econômicos para 

compreender o comportamento das famílias, empresas e governos em tempos de crises. O que 

se observou a partir das análises realizadas é que todos os agentes econômicos sofrem como 

um “efeito dominó” os vestígios das crises, e que cada crise se difere da outra, o que é uma 

consequência direta de seu tempo histórico que promove sua particularidade. Porém alguns 

elementos estão sempre presentes e devem contribuir para desencadeá-las. 

 

Palavras-chave: Crises econômicas, Crises políticas, Agentes econômicos, Economia 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

An economic crisis is a period of scarcity in the level of production, commercialization and 

consumption of products and services. The economy is cyclical, that is, it combines stages of 

expansion with phases of contraction and this succession of fluctuations makes up the so-called 

economic cycles. The purpose of this study was to analyze how economic agents, specifically 

families, companies and governments, behave in the face of the economic and political crises 

that occurred between 1994 and 2014. A historical reconstitution was carried out to examine 

the factual, institutional and economic indicators were used to understand the behavior of 

families, companies and governments in times of crisis. What was observed from the analyzes 

carried out is that all economic agents suffer as a “domino effect” the vestiges of the crises, and 

that each crisis differs from the other, which is a direct consequence of is historical time that 

promotes its particularity. But some elements are always present and should contribute to 

unleash them. 

Keywords: Economic crises, Political crises, Economic agents, Brazilian economy. 
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INTRODUÇÃO 
 

 As crises econômicas são cíclicas e elas aparecem em diferentes espaços de tempo, em 

sua maioria, elas surgem de efeitos anômalos, pois opõe à ordem natural do desenvolvimento 

econômico. Já o crescimento da economia depende do aspecto de organização política e das 

estruturas sociais e institucionais de cada Estado. Esse processo descreve uma conjuntura de 

globalização que é a produção divida entre vários países, seja para criação de um produto, onde 

cada empresa cria uma parte, ou para criação do mesmo produto em vários países para redução 

de custos. Este processo é regido pela dinâmica capitalista, possibilitando aumentos nas 

interações entre as diversas economias e a internacionalização do capital. Assim, deve-se 

esperar que em um ambiente globalizado, as economias passem por ciclos econômicos cada 

vez mais sincronizados, principalmente quando choques relevantes atingem países 

desenvolvidos, que representam uma importante parcela da economia mundial. 

Deste modo, para Matias-Pereira (2009), os efeitos da globalização de redução de custos 

e vantagens competitivas no acesso a mercados regionais podem beneficiar ou prejudicar alguns 

países, regiões, segmentos, indústrias, trabalhadores, entre outros; pois, esse processo não é 

isento de risco e de efeitos nocivos para aqueles que apresentam algum tipo de desvantagem 

nesse novo cenário mundial. No atual nível de interdependência entre os mercados, as 

implicações podem generalizar-se para o âmbito global, a exemplo da crise financeira e 

econômica que se instalou a partir de setembro de 2008, de maneira progressiva, em diversas 

economias do mundo. 

Conforme Schumpeter (1931) as crises são eventos raros, de múltiplas causas, que 

acontecem por sucessão de eventos sobrepostos que provocam seu agravamento, com origens 

financeiras e institucionais, e não explicáveis pelos ciclos econômicos, porém as retrações 

cíclicas possam estar entre as causas dos desastres. Para Schumpeter (1988) as crises são uma 

constante do sistema de produção capitalista. Ao reconhecermos que o capitalismo é um sistema 

caracterizado por processos constantes de mudança, ou seja, é dinâmico e pode ser visto como 

um processo evolutivo.  

Para Bresser-Pereira (2008), uma crise financeira é onde instituições ou ativos 

financeiros se depreciam subitamente. Geralmente, cada crise financeira marca o fim de um 

ciclo de crescimento econômico. Para o autor, o sistema capitalista moderno conta com sistemas 
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financeiros sofisticados onde os investidores alicerçam o crescimento e assumem suas 

proporções crescentes, diante dos desafios da concorrência de escala internacional, e não existe 

crescimento econômico sem aumento do endividamento, apesar de o inverso nem sempre 

existir.  

Entretanto, quase sempre existe um responsável por escolha de prioridades e algumas 

decisões são realizadas pelos agentes econômicos, que são toda entidade com autonomia, capaz 

de realizar operações econômicas e de deter valor econômico (NUNES, 2008). Então, os 

agentes econômicos pode ser uma família, uma empresa, um mercado, ou um Governo, tendo 

cada tipo de agente uma ou mais funções diferentes das dos restantes no exercício de suas 

respectivas funções. Os agentes externos também são apontados como agentes econômicos 

porque, já que diante da globalização os países precisam se relacionar com outras economias, 

influenciando de forma generalizada, a todos agentes em suas decisões.  

Nesse sentido, esta tem sido uma das principais áreas de estudos dos economistas é a 

maneira de como os governos e como estes atuam diante de crises. Isto porque, de acordo com 

a convicção de cada governante quanto aos diferentes instrumentos de políticas econômicas, 

pode-se estimular uma ou outra variável da economia, gerando diferentes resultados para o 

produto. Além disso, sabe-se que as crises econômicas são cíclicas; apesar de apresentar 

períodos de certa estabilidade, em alguns momentos há crescimento e em outros há queda da 

atividade econômica, o que é um padrão do sistema capitalista.  

 

1.1 Problema e sua importância 

 

Então, após a recessão, em 2009, desencadeada pela crise financeira mundial de 2008, 

teve-se um forte crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil, em 2010 (7,5%), mas 

que não se sustentou. No período seguinte, 2011 a 2014, observou-se uma alternância entre 

resultados modestos de crescimento e de decrescimento do PIB, gerando, na verdade, uma 

média de crescimento baixo (AMORIM, 2008).   

O consumo oriundo das famílias é fundamental na economia de qualquer país. Isso 

porque, no momento em que elas obtêm uma mercadoria, seja ele produto ou serviço, cada 

integrante da família é conhecido como consumidor. Entretanto, diante de situações de crise 

econômica, como a instalada no Brasil, desde o início de 2014, observou-se que os brasileiros 

consumiram menos no segundo trimestre de 2018, conforme dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística IBGE (2018), fazendo com que o consumo das famílias ficasse 

praticamente estagnado, com alta de apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior.  
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Já as empresas, são consideradas polos econômicos e agentes responsáveis por uma 

parte das decisões na sociedade, seja contribuindo com a geração de emprego e renda da mesma, 

seja incentivando ações internas junto aos funcionários e fornecedores; ou seja, implementando 

boas práticas junto à sociedade, visando à solução de suas questões econômicas. Assim, as 

empresas são organizações responsáveis por garantir a maior parte das mercadorias, bens e 

serviços que abastecem a sociedade, tendo por finalidade saciar as necessidades dos indivíduos.  

No que concerne à indústria de transformação no Brasil, a recessão chegou com 

antecedência no ano de 2011, e já em 2014 se intensificaria, e se espalharia por toda economia 

nos anos de 2015 e 2016. E, somente em 2017, é que esse setor voltaria a crescer ainda sem 

muita força, segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial IEDI (2018).  

Logo, este inexpressivo crescimento médio no PIB, em 2017 de (1,0%) depois que em 

2010 o PIB ter crescido a uma taxa de (7,5%), seguido de grave recessão econômica e de uma 

frágil recuperação, formou um pano de fundo para descrever o processo trilhado pelas empresas 

brasileiras na época, que de maneira geral, foi de perda significativa na rentabilidade e um 

aumento no endividamento e no comprometimento do lucro operacional com despesas 

financeiras. De acordo com a análise do PIB entre os anos de 2010 a 2017 nota-se que, mesmo 

com o fim da recessão, em 2017, tais efeitos continuaram presentes, compondo o quadro de 

pouco dinamismo do investimento e da recuperação da economia brasileira na atualidade 

(COSTA, 2018). 

Já o Estado, desempenha um papel fundamental que visa corrigir as deficiências do 

mercado. De acordo com Koblitz (2019), na economia de mercado e republicana, as pessoas 

são tratadas de forma igualitária, e o sucesso no mercado é determinado pelas decisões 

individuais. Nestas economias, a política pública da prioridade aos mais pobres e acesso à 

educação. No nacional-desenvolvimentismo, destaca-se o poder público para favorecer 

benefícios para grupos privados, como medidas de proteção e crédito subsidiado em oposição 

a concorrência externa. Portanto, o Estado é um dos mais relevantes agentes econômicos e 

detém o poder de interferir nas relações de mercado entre consumidores e gestores de 

organizações.  

Por fim, quanto aos agentes externos, em virtude do crescimento das relações comercias 

entre os países, como consequência do processo de globalização, contemporaneamente, este 

pode ser compreendido como sendo também um agente econômico. Isso é possível a partir da 

compreensão do mercado externo enquanto consumidor dos produtos e serviços de um 

determinado país, concomitantemente ao fato das famílias poderem consumir as mercadorias 

que são produzidas no exterior, via importações, por exemplo (GIGLIO, 2002). 
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Isto posto, vale dizer que as transformações ocorridas na economia mundial, a exemplo 

das grandes crises econômicas e crises políticas. Com a grande depressão em 1929 e a crise 

financeira internacional de 2008, ambas originada nos Estados Unidos, e a consequente retração 

econômica, grande parte das outras economias sofreu os impactos desta crise financeira, 

levando à falência de diversas e grandes empresas consideradas sólidas, atingindo 

principalmente instituições financeiras. Logo, com base nisso, a realização desta pesquisa é de 

grande importância, pois almeja gerar uma melhor compreensão e entendimento de como os 

agentes econômicos se comportam em relação aos efeitos oriundos de crises econômicas e 

políticas.  

Isto porque, nota-se que a atual conjuntura de instabilidade dos mercados financeiros e 

das políticas públicas desenha um cenário de incerteza e tensão. Neste caso, geralmente, as 

famílias reagem diminuindo o seu consumo, as empresas reduzindo a sua produção e quadro de 

funcionários e o governo reage adotando medidas para incentivar o crescimento econômico 

gerando o aumento dos gastos públicos. Diante desses acontecimentos, o questionamento que 

este trabalho se propõe a responder é: como os agentes econômicos se comportam diante das 

crises econômicas e políticas e suas anomalias? E se existe diferenças em relação aos 

comportamentos dos agentes em relação às origens das crises, isto é, se econômicas e, ou 

políticas? 

 

1.2 Hipótese 

  

 Acredita-se que o governo reage às crises com intuito de estabilidade econômica, 

desenvolvendo políticas de incentivos fiscais, controle de inflação e fomento ao consumo, mas 

também com fins de projeção política. Já as famílias reagem às crises reduzindo o consumo e 

as empresas, cortam investimentos e reduzem a produção. Logo, espera-se encontrar 

similaridades em relação ao comportamento dos agentes econômicos considerando as 

principais crises econômicas e políticas que marcaram a economia brasileira entre 1994 a 2014.  

 

1.3 Objetivos 

 

1. 3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desde trabalho foi analisar como os agentes econômicos se          

comportam diante das crises econômicas e políticas em âmbito nacional entre 1994 a 2014. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

   

a) Identificar e descrever as principais crises econômicas e políticas em âmbito 

nacional e internacional; 

 

b) Apontar e analisar como os principais indicadores da economia brasileira podem 

evidenciar o comportamento dos agentes econômicos  

 

 

1.4. Metodologia 

 

 Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, utilizou-se de análise documental e 

exploratória, a partir de estudos publicados por instituições financeiras, agências 

governamentais e privadas, que representam autoridade máxima acerca dos assuntos relevantes 

para pesquisa. Além disso, fez-se uso de revisões bibliográficas em torno de autores que 

estudaram esta questão. 

O intuito de aplicar a técnica da análise documental, especificamente à revisão 

bibliográfica, é abordar as origens e impactos de crise que afetaram o Brasil, principalmente.  

Comumente, este tipo de pesquisa assume a forma, de acordo com Gil (2002), de uma pesquisa 

bibliográfica ou um estudo de caso. Por fim, ainda conforme Gil (2002) a pesquisa bibliográfica 

tem como principal vantagem permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos 

muito mais ampla, isto porque ela tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre determinado tema.  

Assim, para a elaboração deste trabalho foram utilizados indicadores econômicos, tais 

como PIB, Desemprego, Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Balanço de Pagamentos, que são 

considerados por Mata (2018) informativos essenciais e sinalizadores do comportamento do 

sistema econômico. De acordo com Lourenço e Romero (2002), os indicadores econômicos 

representam dados apontadores de comportamento individual ou integrado das diferentes 

variáveis e fenômenos componentes de um sistema econômico de um país, região ou estado. 

Em outras palavras, tais indicadores econômicos propiciam informações fundamentais para a 

tomada de decisão e delineamento de projeções, tanto para agentes públicos (governo) quanto 

para os agentes privados (empresas e consumidores).  
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Para Mata (2018) as perspectivas da teoria econômica e a formulação de políticas 

econômicas são elaboradas nas variáveis tratadas de maneira agregada; ou seja, para analisar o 

comportamento destas variáveis no tempo e suas inter-relações, compreende-se que se utilizam 

os indicadores econômicos, que, por sua vez, influenciam de formas peculiares o 

comportamento das famílias, empresas e governo.  

Para analisar o comportamento dos agentes econômicos foram coletados dados do PIB,  

Desemprego, Taxa de Câmbio, Taxa de Juros, Balanço de Pagamentos, Índice de Confiança do 

Consumidor e Índice da Produção da Industrial da Indústria Geral, entre o período de 1994 a 

2014, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e Fundação Getúlio Vargas (FGV), e foram feitas análises gráficas para 

associar o comportamento dos indicadores econômicos em relação ao período das crises 

econômicas ou políticas no Brasil. Então, neste trabalho utilizou-se os seguintes indicadores e 

suas características: a taxa de variação anual do PIB, os valores de PIB per capita de 2000 a 

2014 foram atualizados a partir das Contas Nacionais - Brasil 2010-2014, divulgadas em 

17/11/2016  e os demais resultados de 1996 a 2016 foram atualizados a partir das Contas 

Nacionais Trimestrais de 07/03/2017; o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA); 

Desemprego anual, percentual das pessoas que procuraram, mas não encontraram ocupação 

profissional remunerada entre todas aquelas consideradas ativas no mercado de trabalho, grupo 

que inclui todas as pessoas com dez anos ou mais de idade que estavam procurando ocupação 

ou trabalhando na semana de referência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE); Taxa de câmbio anual, que é a taxa de câmbio comercial para compra de Real 

(R$) / Dólar Americano (US$); Taxa de Juros, Overnight/Selic mensal; e, Balanço de 

Pagamentos anual, para este indicador foi utilizado o saldo total do balanço de pagamentos 

anual em bilhões de dólares para análise do comportamento dos agentes. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – CONCEITOS DE CRISES 

 

O conceito de crise sobre a óptica de sua evolução histórica surgiu inicialmente nas 

áreas de teologia, medicina, direito e transmitia a oposição de escolhas entre alternativas 

extremas (KOSELLECK, 2006). A partir do século XVII, o termo crise se expandiu para a 
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economia, política, história e psicologia, sendo posteriormente bastante aplicado como 

referência às Revolução Francesa e Americana.  

Na área da História, de acordo com o Koselleck (2006) a crise passaria a representar um 

novo senso de tempo, indicando e intensificando o fim de um período. Ainda segundo o autor, 

as interpretações econômicas para o conceito de crise datam da metade do século XIX, e foram 

vistas como ocorrências causadas pelo próprio sistema capitalista e, as teorias de crises 

econômicas começam a influenciar percepções políticas e sociais.  

Fernand Braudel (1969) identifica as crises como parte da estrutura do capitalismo. 

Além disso, o autor classifica o conceito de economia-mundo como a economia de uma porção 

do planeta, na medida em que essa parte compõe um todo econômico. A economia-mundo, 

segundo Braudel (1969), se reparte em zonas, formadas pelo núcleo central, as zonas 

intermediárias e as margens. Assim, as crises nessas estruturas operariam descentragens e 

recentragens da economia mundo; ou seja, o deslocamento de centro deste sistema. Braudel 

(1969) afirma que, então, por exemplo, que a crise de 1929 se estabeleceria, nessa hipótese, 

como principal fator da recentragem da economia mundial nos Estados Unidos, saindo do polo 

da Inglaterra.  

Candeias (2011), por sua vez, concorda com a visão estruturalista de Braudel (1987) e 

afirma que as crises são naturais em sociedades em que o capitalismo é o sistema que prevalece. 

O autor define crises orgânicas como sendo caracterizadas por uma condensação e 

entrelaçamento de várias crises. Nessa definição, segundo Candeias (2011), são englobados 

tanto eventos econômicos quanto políticos.  

Assim, associa-se a formação dos partidos políticos às crises políticas. Nos Estados 

Unidos, a consolidação do Partido Republicano é um exemplo desta relação, uma vez que este 

se originou devido a várias adversidades tanto políticas quanto econômicas na década de 1850. 

As crises geram alterações na dinâmica dos regimes de governo do Estado, e reformulam os 

paradigmas e as identidades das instituições políticas. 

 Em democracias em que o sistema partidário é bem desenvolvido, tal como nos Estados 

Unidos, que se encontra como objeto de análise, é possível observar como crises políticas, 

econômicas ou de representatividade afetam a dinâmica deste sistema. A estrutura do sistema 

partidário reflete os alicerces do próprio Estado; então, as variações partidárias ocasionadas por 

fenômenos associados às crises são relevantes para determinar as oscilações nas dinâmicas 

políticas (SARTORI, 1982).  

Além disso, as demandas da sociedade também são pertinentes, uma vez que são 

refletidos por posturas adotadas pelos partidos, a partir dos canais de expressão e canalização 
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(SARTORI, 1982). Assim, Bobbio (1987) disserta sobre a importância dessa influência da 

população nas alterações das estruturas políticas do Estado e denomina crise por meio do 

conceito de demanda de participação, que ocorre por parte de estratos da sociedade no processo 

de formação das decisões políticas. 

 Para Gramsci (1934), tal demanda se intensifica nos momentos de transformações 

econômicas e sociais. Pode-se notar, assim, tal intensificação das demandas de participação nos 

momentos de crise e transformações sociais, que culminam na modificação das relações de 

poder. Nesses períodos de alterações políticas, nota-se a necessidade de novas organizações no 

sistema partidário.  

Berstein (2003) também associa a emergência de crises com modificações no sistema 

político e partidário. Berstein (2003) analisando os estudos de La Palombara e Weiner (1969), 

afirma que “as crises se conceituam como rupturas que justificam a emergência de organizações 

que traduzam as demandas e tendências de opinião e que sejam capazes de criar novas políticas” 

(LA PALOMBARA e WEINER, 1969 apud BERSTEIN, 2003, p.67).  

Além disso, Berstein (2003) compara o surgimento dos partidos modernos com 

fenômenos estruturais das crises inseridos em longa duração, o que aponta um pensamento 

similar ao de Braudel (1987) a respeito de crises estruturais. As agregações e desagregações 

nos sistemas políticos estão ligadas, então, às alterações na estrutura, que podem ser analisados 

a partir de estudos em recortes temporais de longo prazo. 

Ademais, como crise, Berstein (2003), também entende que diversos fatores podem ser 

responsáveis pela alteração da estrutura política, tais como guerras, fenômenos econômicos, 

alterações demográficas, crises de legitimidade e de participação, entre outros. Os partidos, 

conclui Berstein (2013), sobrevivem com a condição de responder a problemas fundamentais 

colocados pela sociedade, o que pode ser entendido de maneira similar à abordagem de Bobbio 

(1987) a respeito da influência das demandas de participação na reformulação das organizações 

políticas. 

 

2.1 Keynes em relação às características da crise  

 

A visão Keynesiana possui dois aspectos, o primeiro refere-se à crítica à visão 

neoclássica fundamentada na autorregulação e na Lei de Say. Para os economistas neoclássicos, 

dada uma disponibilidade de recursos para um determinado nível de produção, o sistema 

econômico é autorregulado e tende a atuar em nível de pleno emprego dos recursos disponíveis; 

ou seja, é um sistema eficiente. Deste modo, Keynes utiliza o princípio da Demanda Efetiva, 
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onde a economia, ao invés de ter apenas um valor de equilíbrio, possui várias possibilidades de 

equilíbrio e todas praticáveis. Portanto, não há a necessidade da economia atuar no nível de 

pleno emprego, podendo operar eficientemente em níveis sub-ótimos (KEYNES, 1936).   

O segundo aspecto está ligado ao fato de que Keynes acredita ser possível alterar o 

comportamento dos agentes econômicos, por meio de política econômica, que atuará, por sua 

vez, nos limites impostos pela economia de mercado. Então é possível alterar os níveis de 

atividade da economia sem a necessidade do controle e propriedade dos meios de produção.  

Então, a visão keynesiana abandonou a visão neoclássica do equilíbrio e trouxe a ideia 

do capitalismo com um sistema instável, sujeito a profundas e cíclicas crises, sem pleno 

emprego. Logo, o desenvolvimento e o crescimento econômico passaram a ser visto como um 

processo que pode ser induzido ou acelerado por políticas econômicas, além das de mercado, 

sendo inclusive possível a recuperação do atraso, diferente da ideia do simples crescimento 

econômico via mercado.  

Para Keynes (1936) o comportamento dos agentes econômicos se interpreta com o 

conceito de racionalidade limitada. Pois, os indivíduos se preocupam com o que irá acontecer 

no momento em que tomam suas decisões. Assim, a atual crise do século XXI mostra a 

incapacidade de prever o comportamento dos agentes econômicos pela interpretação do 

‘homem econômico’ neoclássico, sendo que uma aplicação da racionalidade é a hipótese dos 

mercados eficientes, para qual o mercado é operado por agentes com racionalidade ilimitada, 

os quais baseiam suas decisões na utilidade esperada e formam expectativas não-esperadas 

quanto a eventos futuros. Deste modo, os mercados eficientes e as bolhas econômicas não se 

formariam, ou durariam por um curto período de tempo.  

Neste caso, em fenômeno de depressão da atividade econômica, a substituição de uma 

fase ascendente por outra descendente geralmente ocorre de forma repentina e violenta. Dessa 

forma, as crises ao longo da história que se dão em processos de transição da fase descendente 

para ascendente é usualmente lenta. Assim, Keynes (1936, p. 294) diz que,  

 

 

qualquer flutuação no investimento, não compensada por uma variação 

corresponde na propensão a consumir, resulta necessariamente, numa 

flutuação no emprego [...] a eficiência marginal do capital depende não apenas 

da abundância ou da escassez existente de bens de capital e do custo corrente 

da produção dos bens de capital, mas também das expectativas correntes 

relativas ao futuro rendimento dos bens de capital (KEYNES, 1936, p. 294). 
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Portanto, Keynes (1936) interpreta que qualquer exemplo concreto sobre o ciclo 

econômico se depara com uma grande complexidade, sendo necessário utilizar todos 

instrumentos de análise que desenvolveu ao longo da formulação da sua teoria. Dessa forma, 

Keynes acredita que o caráter essencial do ciclo econômico quanto à sua regularidade de 

ocorrência e duração se deve principalmente ao modo como flutua a eficiência marginal do 

capital.  

Ainda conforme Keynes, observa-se o mundo econômico com viés do lado da demanda 

agregada; dessa forma, um choque monetário tem efeitos positivos sobre o emprego e sobre o 

nível de produto no curto prazo. Tanto na visão keynesiana, quanto na monetarista, à suposição 

é de que os agentes econômicos têm expectativas adaptativas, ao contrário das expectativas 

racionais dos novos-clássicos1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tais como, Richard Froyen, Robert Lucas, Milton Friedman, Tomaz Sargent e Neil Wallacen.  



 
 

 

 

22 

CAPÍTULO 3 – PRINCIPAIS CRISES ECONÔMICAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 

As crises econômicas são cíclicas e se reproduzem periodicamente num regime liberal, 

e, como a sociedade se organiza em um sistema capitalista, propenso às crises, estas ocorrerão 

a cada período de tempo indeterminado, tanto em âmbito nacional ou internacional. Na Figura 

(1) apresenta-se, de forma esquemática, uma linha do tempo contendo as principais crises 

econômicas políticas, nacionais e internacionais e quais foram os impactos que trouxeram para 

o Brasil, de forma direta e/ou indireta.  

 

Figura 1 – Linha do tempo das principais crises econômicas com maior reflexo no Brasil 

                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Para elaboração dos textos sobre as crises utilizei distintos autores, para crise de 1889 me baseie no autor 

Gustavo Franco, a de 1929 no autor Eric Hobsbawm, a de 1956 no autor Guido Mantega, a de 1999 no autor Luiz 

Filgueiras, a de 2008 no autor Stephen Kanitz e a de 2014 no autor João Pedro Caleiro. 

Nota: para cada crise dizer em que autor vc se baseou. Exemplo. a Crise 1889 baseou no autor tal, a de 1956 no 
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Conforme análise da Figura (1) compreende-se que nesta linha do tempo descreve-se de 

forma breve as crises que se destacou no Brasil e no mundo. Por isso, o foco desta pesquisa é 

justamente estudar como os agentes econômicos reagiram a estas crises econômicas.   

  

3.1 Encilhamento: a mais marcante crise do período de transição para o Brasil 

República  

 

De acordo com Schulz (1994, p.183) a crise do Encilhamento foi uma “bolha econômica 

que ocorreu no Brasil, entre o final da Monarquia e início da República, e estourou durante a 

República da Espada (1889 a 1894), desencadeando uma crise financeira e institucional”. O 

então Ministro da Fazenda, Ruy Barbosa, sob a justificativa de estimular a industrialização no 

país, adotou uma política baseada em créditos livres aos investimentos industriais garantidos 

pelo aumento da emissão do papel moeda.  

Pelo modo em que o processo foi legalmente estruturado e gerenciado, junto com a 

expansão dos capitais financeiros e industriais, gerou-se uma desenfreada especulação 

financeira em todos os mercados e uma forte alta inflacionária, causadas pela desconfiança 

oriunda de determinadas práticas no mercado financeiro, como excesso de lançamento de ações 

sem lastro (CARVALHO, 2004). Logo, o sucesso da nova etapa de desenvolvimento 

econômico que o Encilhamento, em tese, pretendia, dependia de se conseguir criar um ambiente 

favorável, tanto em realocação da poupança interna, quanto dos investimentos externos. Porém, 

  

devidos aos poderes extraordinários conferidos aos seus condutores, os 

interesses privados acabaram se sobrepondo ao interesse público. Em um 

cenário lento e em desenvolvimento, em crescimento econômico, distribuição 

de renda e da educação e de confianças financeiras (NASSIF, 2007, p.20). 

 

Então, o que ocorreu foi um agravamento da concentração de renda, sobrevalorização 

da renda em detrimento à atividade produtiva, generalização da falência, ignorância e 

desconfiança em relação ao funcionamento dos mercados, além do aumento geométrico da 

dívida pública e estagnação da economia (FRANCO, 2005).  

De acordo com Carvalho (2004), são apontadas três razões principais para o fracasso 

desse movimento especulativo como impulsor do desenvolvimento: i) falta de visão mais ampla 

de Estadista para coordenar, corrigir e ajustar o processo em seu andamento; ii) escolha dos 

políticos e financistas que comandaram o processo, já que os interesses pessoais destes 

superaram o interesse geral; e, iii) o deslumbre com a possibilidade de enriquecimento pessoal 
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rápido, tanto por parte dos gestores da economia da época, que trabalharam para se beneficiar 

do movimento; quanto da multidão de pequenos especuladores, que prejudicou a si própria ao 

se deixar manipular, ajudando a inflar uma bolha econômica, participando do processo sem ter 

vocação, conhecimento e experiência mínima necessária para que, atentando aos detalhes 

legais, pudessem tentar tirar o real proveito do movimento, dispondo de estratégias de 

negociação próprias e controle de risco individual.  

Embora o estouro da bolha tenha se dado entre 1890 a 1891, seus efeitos econômicos e 

políticos se espalharam ao longo de toda década 1890, sendo amenizada somente ao final do 

governo de Campos Sales (1898-1902), com Rodrigues Alves no comando da economia 

brasileira; porém a um custo social, devido ao caráter tradicional e ortodoxo das medidas de 

ajuste econômico adotadas em consonância com solicitações do grande capital internacional. 

Em especial, algumas das figuras notáveis do Encilhamento tiveram seus bens congelados e/ou 

confiscados, além de sofrer processos públicos e administrativos, entre eles estava Ruy 

Barbosa, que teve que se exilar na Europa (FRANCO, 2005). 

 

3.2 Crise de 1929: A Grande Depressão e seus efeitos na economia brasileira 

 

Pereira (2006, p.102) descreve que “o dia 24 de outubro de 1929, [...] é considerado o 

início da grande depressão, mas a produção industrial americana já havia começado a cair a 

partir de julho do mesmo ano, causando um período de leve recessão econômica”. Quando os 

valores de ações na bolsa de Nova Iorque caíram drasticamente, e tornou-se notícia em todo o 

mundo, ocorreu o crash2 da bolsa (PEREIRA, 2006). Para Galbraith (2010, p.53) “a grande 

depressão, também conhecida como Crise de 1929, foi uma grande crise econômica [...] que 

persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial”.   

Para Galbraith (2010) o efeito da crise de 1929 foi sentido no mundo inteiro. Assim, 

outros países, além dos Estados Unidos, foram atingidos pela grande depressão, como 

Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, França, Itália, Países Baixos e Reino Unido. 

A quebra na bolsa de valores de Nova Iorque piorou o cenário de recessão já existente, causando 

grande deflação e queda nas taxas de venda de produtos, gerando também o fechamento de 

várias empresas comerciais e industriais, e elevando as taxas de desemprego em todo o mundo 

(GALBRAITH, 2010).  

 
2 O termo crash significa estouro da bolha especulativa.  
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Hobsbawm (1997, p.92) “considera o pior e o mais longo período de recessão 

econômica do século XX”. Este período de depressão econômica causou altas taxas de 

desemprego, quedas do PIB de diversos países, bem como quedas na produção industrial, 

preços de ações, e em praticamente todo o medidor de atividade econômica, em diversos países 

no mundo (FORTES, 2009).  

Quanto aos efeitos da crise de 1929 no Brasil, segundo Hobsbawam (1997, p.188) “o 

Estados Unidos era o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação deste 

produto diminuiu e o preço do café brasileiro caiu.” Para que não houvesse uma desvalorização 

excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Galbraith (2010, p.155) 

aponta que “os cafeicultores se recusaram a diminuir o plantio. Dessa forma, para comprar o 

café, o governo brasileiro começou a se endividar com empréstimos a juros altíssimos, devido 

à grande depressão”. Com a diminuição da oferta do café, foi possível manter o preço do 

principal produto brasileiro da época. Enquanto o Estado brasileiro se endividava, os 

cafeicultores investiam no setor industrial, iniciando a industrialização brasileira, mas sem 

serem guiados por um Projeto de Desenvolvimento Nacional (HOBSBAWM, 1997). 

Além disso, neste período, o Brasil passou por um grave problema cambial. De acordo 

com Prado Júnior (1945), a queda nas exportações, provocada pela crise de 1929, gerou um 

desequilíbrio na balança comercial brasileira. O Brasil sem indústrias sólidas, exportava apenas 

café e outros produtos agrícolas, como algodão, cacau e borracha. Como não eram produtos 

essenciais para o consumidor, suas compras poderiam ser interrompidas a qualquer hora; e com 

o aprofundamento da crise, houve redução da demanda externa e a queda dos preços 

internacionais do café, desta forma o déficit comercial do país cresceu rapidamente.  

 

3.3 Crise do Petróleo: contextualização e relação com a economia brasileira 

 

O petróleo é um recurso natural esgotável, ou seja, quanto mais próximo de se chegar 

ao fim, mais caro fica, fator que resulta numa grande disputa financeira. Além disso, o Oriente 

Médio detém maiores reservas, enquanto os Estados Unidos e a Europa são maiores 

consumidores, o que ocasiona em diversos conflitos entre essas regiões. A crise do petróleo 

ocorreu justamente em momentos em que os países exportadores e membros da Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e do Golfo Pérsico impediram a distribuição da 

matéria-prima para os Estados Unidos e países europeus.  
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A primeira fase da crise do petróleo ocorreu em 1956 depois do presidente do Egito na 

época, Gamal Nasses, nacionalizar o Canal de Suez, até então propriedade de uma empresa 

Anglo Francesa. O Canal é uma importante passagem para exportação de produtos da região 

para países ocidentais, que em virtude dessa crise, teve seu abastecimento interrompido, com o 

bloqueio do Canal, levando a um aumento súbito do preço do petróleo (GALVÊAS, 1985). A 

segunda fase da crise petrolífera ocorreu entre os anos de 1973 e 1979 em protesto ao apoio 

prestado pelos Estados Unidos a Israel durante a Guerra do Yom Kippur3, aumentando o preço 

do petróleo em mais de 400% (GALVÊAS, 1985).  

Em 1960, na cidade de Bagdá, os cinco principais produtores de petróleo do mundo, a 

saber: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, fundaram a OPEP. A crise do petróleo 

aconteceu em quatro fases, todas depois da Segunda Guerra Mundial, provocada pelo embargo 

dos países membros da OPEP e Golfo Pérsico, cancelando a distribuição de petróleo para os 

Estados Unidos e países da Europa.  

Deste modo, um dos maiores abalos sofridos pela economia mundial foram causados 

pelas crises do petróleo, que acarretaram um longo período de recessão, incluindo a queda do 

nível de atividade econômica, desemprego, inflação e estagnação do comércio entre países 

(SOLOMON, 1979). Em tempo, destaca-se que a região petrolífera do Golfo Pérsico foi 

descoberta em 1908 no Irã, a partir deste período, toda a região começou a ser visada 

estrategicamente e explorada (ABREU, 1989).  

Segundo Baer (1979, apud LANDAU, 1982) a criação da OPEP foi uma forma de 

organização intergovernamental permanente, objetivando administrar de forma centralizada a 

política petrolífera dos países membros, perante uma política de achatamento e reduções de 

preços praticados pelo monopólio das grandes empresas petroleiras ocidentais, chamadas de 

sete irmãs, quais sejam: Standard Oil, Royal Dutch Shell, Mobil, Gulf, BP, Standart Oil of 

California e Chevron.  

Cerqueira (2006) aponta que os três objetivos da OPEP eram: i) aumentar a receita dos 

países-membros, a fim de promover o desenvolvimento; ii) assegurar um aumento gradativo do 

controle sobre a produção de petróleo, ocupando o espaço das multinacionais; e, iii) unificar as 

políticas de produção. Assim, a OPEP aumentou os royalties pagos pelas transnacionais, 

alterando a base de cálculo, e as sobrecarregou com impostos. Logo, a crise do petróleo foi 

desencadeada num contexto de déficit de oferta e de uma série de conflitos envolvendo os 

 
3 Guerra do Yom Kippur é conhecida como Guerra Árabe-Israelense de 1973, Guerra de Outubro, Guerra do 

Ramadão ou ainda Quarta guerra Árabe-Israelense, foi um conflito militar ocorrido de 06 de outubro a 26 de 

outubro de 1973, entre uma coalizão de estados árabes liderados por Egito e Síria contra Israel. 
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produtores árabes da OPEP, além de uma excessiva especulação financeira (MANTEGA, 

2008).  

Já, a terceira fase da crise petrolífera ocorreu em 1979, durante adversidades políticas 

no Irã e a consequente deposição de Xá Reza Pahlevi4, o que desorganizou todo o setor de 

produção no Irã, fazendo com o que os preços aumentassem. Entre os anos de 1979 e 1981 o 

preço nominal do barril de petróleo aumentou de US$ 13,00 para US$ 34,00 dólares. Na 

sequência da Revolução Iraniana, travou-se a Guerra Irã e Iraque, nos anos de 1980 a 1988, no 

qual foram mortos mais de um milhão de soldados de ambos os países, e tendo o preço do barril 

de petróleo disparado em face da súbita diminuição da produção de dois dos principais 

produtores mundiais de petróleo (MANTEGA, 2008).  

Por sua vez, a quarta fase da crise do petróleo, ocorreu durante a Guerra do Golfo, em 

1991, depois que o Iraque, governado por Saddam Hussein, ter invadido o país vizinho, Kuwait, 

um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Com a invasão das forças militares dos 

Estados Unidos e dos países aliados, os iraquianos foram expulsos de Kuwait. Contudo, os 

iraquianos incendiaram alguns poços de petróleo do emirado, provocando uma crise econômica 

e ecológica (MANTEGA, 2008). 

No Brasil, o primeiro choque do petróleo ocorreu em 1956, e também gerou uma 

inflação mundial, da qual o país não escapou. E, mesmo sendo um assunto extremamente 

relevante para o país neste período, este cenário da crise do petróleo não foi tratado como 

prioridade, e um dos efeitos sobre a economia brasileira foi alta da inflação. O segundo choque 

do petróleo teve início em outubro de 1973, e neste período o Brasil não foi diretamente atingido 

pela decisão da OPEP, visto que o bom relacionamento com as nações produtoras garantiu o 

fornecimento. Então, para dar folga ao milagre econômico5, o governo passou a tomar mais 

empréstimos no exterior. Com isso, a dívida externa do país saltou de US$ 17,2 bilhões, em 

1974, para US$ 43,5 bilhões, em 1978 (BATISTA, 2014).  

O terceiro choque do petróleo, em 1979, ajudou a compor o precário cenário da 

economia brasileira na década de 1980, com o encolhimento do PIB, moratória da dívida 

pública e a alta da inflação. Já o quarto choque do petróleo, no ano de 1991, deixou o setor de 

 
4 Posteriormente conhecido como Reza Xá, o Grande. Foi o primeiro monarca da dinastia Pahlavi, e considerado 

o responsável por grandes modernizações em seu país, tais como uma série de reformas econômicas, sociais e 

políticas com a intenção declarada de transformar o Irã em uma potência global, modernizando a nação, estatizando 

determinadas indústrias e concedendo o direito de voto às mulheres. 
5 Milagre econômico brasileiro é a denominação dada à época de crescimento econômico elevado durante o 

Regime Militar no Brasil, entre 1969 e 1973. A economia brasileira cresceu cerca de 11,1% durante o período do 

milagre econômico. No início do período, o crescimento do PIB estava em 9,8% ao ano, chegando a 14% em 1973. 

Nesse mesmo período a inflação teve queda de 25,5% para 15,6%. 
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serviços brasileiro estagnado, e a agricultura e a indústria mostraram relevante volatilidade 

(DIAS, 1993).  

Contudo, a economia brasileira, a partir de 1993, voltou a apresentar taxas mais 

expressivas de crescimento, alcançadas, em parte, pela recuperação da indústria e da 

agropecuária (JASPER, 2016). Entretanto, as taxas de inflação neste período flutuavam 

bastante, acompanhando as mudanças externas e internas.  

 

3.4 A crise cambial brasileira na década de 1990: a desvalorização do real em 1999  

               

Em 1994, o governo brasileiro, com a implementação do Plano Real, conseguiu 

controlar a inflação, entretanto dado o crescimento instável da economia, associada à 

sobrevalorização do real frente ao dólar e moedas consideradas fortes, como o Yen e Euro, 

houveram consequências negativas para a economia do Brasil, como o aumento dos déficits 

comerciais e enfraquecimento da indústria nacional (LOUREIRO, 2007).  

A crise da desvalorização do real, em 1999, começou em uma situação de deterioração 

das condições de custo, prazo e volume do financiamento externo voluntário, disponível para 

tomadores públicos e privados da economia brasileira. A acelerada trajetória de queda das 

reservas internacionais em um quadro de ruptura das condições pregressas de financiamento 

externo, tornou a situação ainda mais grave em virtude dos riscos de aumento dos preços, 

desestímulos aos investimentos e desindustrialização, advindos da desvalorização do real, 

principalmente quando o Banco Central do Brasil (BACEN) abriu mão do regime de bandas 

cambiais, e começou a operar sob o regime de câmbio flutuante.  

De acordo com Filgueiras (2006, p.31), “a implementação de políticas econômicas 

deflacionistas (juros elevados e baixo investimento estatal), associadas a um câmbio semifixo 

sobrevalorizado, gerou, ao longo dos anos, um grave acúmulo de problemas econômicos 

estruturais”. Em desvantagem, o setor de exportação, cujos produtos ficaram mais caros, pois 

os valores refletiam no poder de compra da moeda nacional, e, portanto, as vendas no exterior 

caíram. Por outro lado, o setor de importação da economia brasileira fortaleceu diante da 

facilidade de importar produtos valorados em dólar, pois estes se tornaram relativamente mais 

baratos. 

Além disso, os altos índices de juros tinham uma função dupla no modelo de 

fortalecimento econômico. Primeiro, ajudava a manter o fluxo de capitais artificial estrangeiro 

para o país, que era necessário para manter o equilíbrio com a balança de pagamentos. Segundo, 

reduzia os juros, que por sua vez ajudava a controlar o consumo e consequentemente a inflação. 
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Contudo, a redução no consumo contribuía para o crescimento do desemprego e o aumento do 

endividamento privado (LOUREIRO, 2007).  

Miranda (1999), por exemplo, investigando os determinantes das crises cambiais e 

ataques especulativos no Brasil, no período de 1982 a 1999, encontrou fortes evidências 

estatísticas de que a desvalorização ocorrida em 1999 esteve relacionada aos fundamentos 

macroeconômicos da economia. Esta ênfase foi dada às seguintes variáveis: oferta de moeda 

nacional, taxa real efetiva de câmbio, taxa internacional de juros, liberalização dos controles 

sobre fluxo de capitais, reservas internacionais, produto interno bruto, saldo da balança 

comercial, nível externo de preços e taxa de câmbio de venda fixada pelo governo.  

Interpretação similar é fornecida por Cardoso e Helwege (1999) em um trabalho 

elaborado para a conferência realizada pelo National Bureau Economic Research (NBER) 

sobre a crise brasileira de 1999. O argumento desenvolvido pelos autores para a explicação da 

crise em pauta tem como base a teoria dos Déficits Gêmeos - seguindo a argumentação de 

Krugman (1979). De acordo com essa teoria, os déficits externos podem ser interpretados como 

uma consequência direta dos déficits públicos e dos excessos de demanda da economia.  

Para o caso brasileiro, especificamente, o ajuste fiscal insuficiente levou o governo a 

manter as políticas monetária e creditícia em níveis reduzidos e a moeda apreciada, com o 

objetivo básico de dar prosseguimento à estabilização de preços. Some-se a isso o fato de o 

câmbio apreciado dava suporte à entrada desenfreada de bens e serviços importados no país, 

permitindo o equilíbrio entre oferta e demanda, além de garantir uma maior concorrência 

interna. Ademais, os elevados diferenciais de juros internos e externos forneciam altas taxas de 

retorno para investidores, garantindo a entrada constante de fluxos de capitais no país. 

Segundo Vegas (1999, p.17) “para manter este sistema funcionando por mais tempo, foi 

necessário injetar algumas dezenas de bilhões de dólares na manutenção do câmbio semifixo e 

das altas taxas de juros”. A maior parte destes recursos veio do crescimento da dívida externa 

e a outra parte teve origem nos processos de privatizações de empresas estatais. Ressalta-se que 

no período de 1994 a 2000, a dívida pública saltou de US$ 120 bilhões para US$ 250 bilhões, 

que resultou na desnacionalização de serviços e empresas (GONÇALVES, 2000).  Além disso, 

criticava-se a manutenção de um câmbio valorizado por longos períodos, já que a estabilização 

da inflação havia sido alcançada em 1995. Por fim, mesmo com o crescimento da carga 

tributária e todos os cortes das despesas públicas, a dívida externa e a dívida pública 

continuaram a crescer (LEVY, 2001). 

Destaca-se que a crise asiática de 1997, seguida da crise russa de 1998, provocaram uma 

queda no preço das commodities exportadas pelo Brasil e reduziram o crédito externo, 
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aceleraram a redução da oferta de crédito internacional e dificultaram a captação de dólares no 

exterior. A consequência foi a dificuldade de manutenção de um câmbio sobrevalorizado, como 

era até então. Ademais, as privatizações, não eram mais suficientes para o país garantir o 

financiamento de infraestrutura pública, e os juros elevados, não atraíram mais capitais 

internacionais, além de inviabilizar o crescimento interno (MACADAR, 1999). Então, o choque 

de preços no exterior, após as eleições de 1998 no Brasil, fez este desequilíbrio se tornar ainda 

maior e na segunda quinzena de janeiro de 1999, o governo brasileiro iniciou os preparativos 

para a desvalorização da moeda doméstica. 

No dia 13 de janeiro de 1999, Gustavo Franco, o presidente do BACEN, pede demissão, 

sendo substituído por Francisco Lopes, que anunciou uma nova modalidade de controle 

cambial, que foi denominada de banda diagonal endógena e alteração do piso e do teto do 

câmbio, que eram respectivamente, R$1,12 e R$1,22 para R$1,20 e R$1,32. Com a alteração 

do teto da banda cambial, a expectativa do governo era que a saída de dólares, que havia 

chegado ao valor de US$1 bilhão, se interrompe. Na prática, esta alteração do teto da banda 

cambial e do piso possuía uma desvalorização de 8,26% do real, isto que o governo julgava ser 

suficiente para acabar com a saída de dólares do país. No entanto, o dólar atingiu o teto da 

banda, no mesmo dia, obrigando o governo a vender dólares para atender ao teto 

preestabelecido e no dia seguinte, a situação continuou, e em dois dias, o país perdeu cerca de 

US$2,8 bilhões de reservas cambiais (AVERBUG, 2000).  

Já no dia 15 de janeiro de 1999, as reservas internacionais estavam em US$32 bilhões. 

Até então, Francisco Lopes, presidente do BACEN, decidiu deixar de intervir no mercado 

cambial, permitindo a flutuação do câmbio, vendo que a fuga de dólares não tinha cessado, e 

temia por uma redução maior das reservas. Com isto, o real desvalorizou-se rapidamente, 

atingindo, em 28 de janeiro do mesmo ano, o patamar de R$1,9824, bem como atingiu um pico 

de R$2,1647 em 03 de março de 1999 (MACADAR, 1999). Em março de 1999, após um forte 

aumento de juros onde o piso estava em 25% e um teto de 41% para uma taxa única de 45%, 

isto acarretou uma forte queda da cotação do dólar, e no dia 14 de abril de 1999, chegou a 

R$1,6575. Com este cenário, houve uma redução dos juros, que atingiu o patamar de 19% em 

dezembro de 1999. E a cotação do dólar continuou a oscilar entre R$1,73 e R$1,98, no período 

de 1999 e 2000, e terminou o ano de 1999 com a cotação em R$1,789, e o ano 2000 em R$1,956 

(AVERBUG, 2000). 

Em 02 de fevereiro de 1999, Malan, Ministro da Fazenda na época, demite o presidente 

do BACEN, e contrata o economista Arminio Fraga. Naquele momento, existiram inúmeras 

consequências da desvalorização do real em 1999, o país teve custos elevados para que as 
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medidas sortissem efeitos, algumas de formas positivas e outras negativas. A primeira 

consequência positiva foi o fim do escoamento de dólares das contas externas brasileiras, que 

foram gastos para manter o real sobrevalorizado frente ao dólar. Associado a isto, o Brasil teve 

o aumento da dívida pública e que só foi controlado com a queda do déficit na balança de 

pagamentos.  

Além disso, a carga tributária teve um crescimento no período entre 1999 e 2002, 

passando da faixa de 25% para 37%. Entretanto, ressalta-se o início de uma possível crise 

política no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que sustentava o discurso da 

estabilidade econômica em cima da estabilidade do real (CASTRO, 2002). 

Ademais, as empresas brasileiras que fizeram empréstimos em dólar no exterior tiveram 

grandes perdas, pois viram suas dívidas crescerem rapidamente em reais, em consequência 

dessas implicações no curto prazo. Houve também, segundo Castro (2002, p.19) “o crescimento 

da inflação, onde o índice geral de preços do mercado (IGP-M) passou de 1,79% em 1998 para 

20,10% em 1999, a redução do déficit da balança comercial de US$ 6,5 bilhões em 1998 para 

US$1,2 bilhões no ano de 1999 e US$ 0,7 bilhões no ano de 2000”. Também, em janeiro de 

1999 houve uma redução dos juros, de 41% ao ano para 19% em dezembro de 1999.  

Ademais, observou-se que o setor de importação da economia passou a lidar com preços 

mais elevados e consequentemente teve uma redução do consumo de produtos importados. 

Portanto, pode-se notar que a inflação, cujo patamar era de 1,78% em 1998, teve um salto para 

mais de 20% em 1999 (CASTRO, 2002). 

Entretanto, diferente de outras crises dos anos de 1990, a desvalorização do real, em 

1999, acabou se mostrando, de modo geral, positiva para economia brasileira. Assim, a 

desvalorização do real fez com que houvesse crescimento nas receitas para a maior parte dos 

setores produtivos e de exportação, que são os setores da agricultura, pecuária, extrativismo e 

industrial, do Brasil. Deste modo, resultou em facilitar as exportações, e a redução das 

importações ajudou a indústria nacional a se reaquecer (FILGUEIRAS, 2006).  

No campo das relações internacionais, o Brasil e Argentina, mantinham paridade 

cambial com o dólar até 1999. O Brasil possuía uma paridade semifixa e a Argentina, além de 

uma paridade fixa, tinha a dolarização da economia interna; isto é, o dólar circulava como 

moeda corrente no país (FILGUEIRAS, 2006). Portanto, neste processo, que se deu ao longo 

do período 1999 a 2000, ocorreu um agravamento da situação das contas externas da Argentina, 

o que acelerou a pressão pela desvalorização cambial e a desdolarização da economia 

Argentina. Assim, a crise econômica global de 2000 e 2001, marcada pela crise na bolsa de 
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valores da NASDAQ no EUA e a falência da Enron 6, piorou a situação da Argentina ainda mais, 

visto que esta foi obrigada a desvalorizar o câmbio em 2001. Além disso, salienta-se que as 

opções discutidas na época, na Argentina, para tentar solucionar o problema eram: desvalorizar 

o câmbio ou deixar o Mercosul (FILGUEIRAS, 2006). 

 

3.5 Crise financeira de 2008  

 

A crise financeira de 2008 se deu a partir de uma sucessão de falências de instituições 

financeiras nos Estados Unidos e na Europa, que participavam de todo o complexo do sistema 

financeiro mundial, tendo como marco a quebra do tradicional banco americano Lehman 

Brothers, no dia 15 de setembro de 2008 (OLIVEIRA, 2008). Essa onda de falência estava 

relacionada ao que os economistas denominaram de “bolha imobiliária” (KANITZ, 2009).  

Para evitar um colapso, o governo norte-americano reestatizou as agências de crédito 

imobiliário, Fannie Mae e Freddie Mac, privatizadas em 1968, injetando US$ 200 bilhões de 

dólares nas duas agências. Essa medida foi considerada a maior operação de socorro financeiro 

feito pelo governo norte-americano até então. 

Então, a origem da crise dos subprimes7 tem sua primeira causa no estouro da “bolha da 

internet”, em 2001, quando o índice NASDAQ8 chegou a 5.132,52 pontos. Segundo Krugman 

(2009, p.78) “para combater a recessão, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos 

(FED) precisava de mais do que uma recuperação rápida; necessitava aumentar dramaticamente 

as despesas das famílias para compensar o moribundo investimento das empresas”. Logo, o 

FED adotou uma política de taxas de juros muito baixas e de redução das despesas financeiras, 

induzindo os intermediários financeiros e imobiliários a incitar uma clientela cada vez maior a 

investir em imóveis, principalmente por meio da Fannie Mae e da Freddie Mac, que já vinham 

crescendo muito desde que diferentes governos e políticos dos Estados Unidos as usaram para 

financiar casas aos mais pobres, e em contrapartida dava garantia aos investimentos feitos por 

essas duas empresas. Logo, bancos de vários países do mundo, atraídos pelas garantias do 

governo norte americano, acabaram emprestando dinheiro às imobiliárias (KANITZ, 2009). 

 
6  A Enron Corporation foi uma companhia de energia americana, localizada em Houston, Texas. Empregava cerca 

de 21 000 pessoas, tendo sido uma das empresas líderes no mundo em distribuição de energia (eletricidade, gás 
natural) e comunicações, mas decretou falência. 
7 Subprime em sentindo amplo é um crédito de risco, concedido a um tomador que não oferece garantias suficientes 

para se beneficiar da taxa de juras mais vantajosa. 
8 NASDAQ: Mede a variação de preço das ações de empresas de informática e telecomunicações. 
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No Brasil, o economista Roque (2008), acreditava que a crise financeira não afetaria 

significativamente o Brasil. Porém, devido à globalização dos negócios, todos os países do 

mundo sofreram alguma alteração em seus planos econômicos devido à crise, sendo em maior 

ou menor grau. No Brasil, o efeito imediato foi à baixa das cotações das ações em bolsas de 

valores, provocada pela venda maciça de ações a especuladores estrangeiros, que objetivavam 

repatriar seus capitais a fim de cobrir suas perdas nos países de origem. Em razão disso, ocorreu 

também uma súbita e expressiva alta no dólar, que só seria ultrapassada pela alta no início de 

2016 (GASPARIN, 2011). 

Além disso, grandes empresas brasileiras exportadoras, sentiram a falta de crédito no 

mercado mundial para concretizar seus negócios com parceiros estrangeiros. Isto porque a crise 

financeira que atingiu grande parte dos países desenvolvidos também afetou o comércio externo 

(OREIRO, 2018).  

Logo, neste cenário de crise, empresas como Embraer e Cummins, por exemplo, que 

têm seus faturamentos altamente dependentes de vendas ao exterior, tiveram que cortar postos 

de trabalho e reduzir drasticamente o ritmo de produção. Grandes empresas siderúrgicas no 

Brasil também desligaram alguns fornos. Em efeito cascata, empresas menores, geralmente 

fornecedoras de insumos desses grandes conglomerados, também foram atingidas (KANITZ, 

2009). 

Entretanto, como o governo de Fernando Henrique Cardoso realizou inúmeras reformas 

econômicas, como o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional (PROER), implementando sistemas mais rígidos de controle ao sistema 

financeiro doméstico, o Brasil ficou menos exposto ao centro da crise. Além disso, a economia 

brasileira, no ano de 2008, se encontrava numa posição bem mais confortável para enfrentar os 

efeitos adversos da crise do que em situações de crises anteriores (GASPARIN, 2010).  

De acordo com Oreiro (2018) os modelos econômicos, de metas de inflação, câmbio 

flutuante e responsabilidade fiscal, adotados pelo país, desde o fim dos anos 1990, fez com que 

houvesse proteção da economia nacional, por meio da obtenção consistente de reservas 

cambiais e de forte credibilidade internacional. Todavia, apesar de tais medidas e de condições 

econômicas nacionais favoráveis, por estar incluso no comércio mundial, o Brasil ainda assim 

sentiu efeitos colaterais da crise de 2008. De imediato, os maiores prejuízos com a crise foram 

das empresas que especulavam com derivativos de câmbio.  
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3.6 Crise econômica e política no Brasil desde 2014 

 

A crise econômica que o Brasil tem enfrentado, desde 2014, teve como agravante a crise 

política e se manifestou de várias formas. A candidata Dilma Roussef, do Partido dos 

Trabalhadores (PT), pelo seu segundo mandato presidencial, venceu a eleição de 2014, 

derrotando Aécio Neves, candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Porém, 

a vitória foi por pouca diferença de votos, e com isso estas eleições se tornaram um marco 

histórico, por ter sido a disputa presidencial mais acirrada até então (MÁXIMO, 2014).  

A campanha presidencial foi marcada por controvérsias e histórias conturbadas, e 

principalmente devido à Operação Lava Jato, que é um conjunto de investigações, ainda em 

andamento em 2019, pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de mil mandados de 

busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando 

apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais pagos em 

propinas, que trazia à tona um enorme esquema de corrupção que atingiria em massa, toda a 

classe política brasileira (MÁXIMO, 2014). 

Em 2015, a crise econômica e política e a operação Lava Jato em andamento, fez com 

que, ao longo do ano, milhões de pessoas fossem às ruas protestar, alguns contra o governo e 

outros em defesa da presidente Dilma, em todo território nacional. Em dezembro do mesmo 

ano, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, aceitou um pedido de impeachment 

contra Dilma pelo crime de responsabilidade fiscal. O Senado Federal afastou a presidente 

Dilma Roussef por 180 dias, em 12 de maio de 2016. Logo, Michel Temer, o vice-presidente 

eleito, assumiu interinamente o cargo. Em 31 de agosto, o Senado fez o julgamento final do 

processo de impeachment da presidente Dilma e a destituiu do cargo em caráter definitivo.  

Por sua vez, o presidente Temer, se envolveu em controvérsias devido a ministros de 

seu governo que também estavam sendo investigados na Operação Lava Jato, bem como o 

próprio presidente, em seus primeiros meses frente à presidência da República. O escândalo 

veio a público com áudios divulgados do ex-presidente da Transpetro9, Sérgio Machado, em 

delação premiada, onde havia relatos de pagamento de propina a políticos em contratos da 

empresa (GARCIA, 2016). 

 
9 Transpetro é a maior processadora brasileira de gás natural. Atua nas operações de importação de petróleo e 
derivados, gás e etanol. A acusação envolve pagamento de propina em contratos e licitações da Transpetro, 

subsidiária da Petrobras, e empreiteiras. Os acusados foram José Antônio de Jesus, por corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro; José Roberto Soares Vieira, por lavagem de dinheiro; Adriano Silva Correia, por lavagem 

de dinheiro; e Luiz Fernando Nave Maramaldo, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. 
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Em 17 de maio de 2017, em uma gravação de áudio, um dos donos da empresa JBS10 

frigorífico, Joesley Batista, teria dito a Temer que estava pagando ‘mesada’ a Eduardo Cunha, 

a fim de que o mesmo permanecesse ‘calado’ na prisão. Os proprietários da JBS também 

disseram, em delação premiada, que gravaram o presidente Michel Temer autorizando a 

‘compra do silêncio’ do deputado Eduardo Cunha, quando ele já se encontrava preso pela Lava 

Jato (JÚNIOR, 2017).   

Diante desse cenário político, houve vários protestos populares e dúvida se Temer 

poderia continuar na presidência da república do Brasil. Logo, os escândalos afetaram a 

tramitação das reformas propostas pelo governo que visavam à recuperação econômica. Então, 

apesar do governo de Temer ter sobrevivido a esse e a vários outros escândalos, houve um 

desgaste da imagem política do presidente (CAPUCCI, 2017). 

É importante ressaltar também que os mercados mais líquidos e sujeitos a movimentos 

especulativos de curto prazo, como o mercado de câmbio e a Bolsa de Valores, são os primeiros 

a responder quando algum escândalo surge no país (CAPUCCI, 2017). Após a delação 

premiada do empresário Joesley Batista, que envolviam o presidente Temer, no âmbito da 

Operação Lava Jato, a bolsa de valores do Brasil (B3) sofreu forte queda, bem como o real. 

Logo, destaca-se que crises de cunho político afeta a economia ao aumentar as incertezas e 

afastar investimentos. 

Para o economista Hegedus (2016), ao se referir sobre a queda do PIB do Brasil, este 

afirmou que esse foi um resultado de uma crise de confiança, de instabilidade política e queda 

de investimentos. Em seguida, também afirmou que o governo de Dilma só conseguiria reverter 

esta desconfiança se atacasse o problema do desequilíbrio fiscal de frente, mas mostrou que, 

por exemplo, um possível retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF), imposto que incide sobre transações financeiras, que foi proposto pelo governo Dilma, 

não teria chance de ser aprovado, devido à falta de apoio no Congresso. Assim, o impeachment 

de Dilma e o início do governo Temer não foram capazes de impedir a crise política e 

econômica do país (CALEIRO, 2017).  

Já, Gustavo Franco (2017), presidente do BACEN durante o governo de FHC, 

antecessor de Lula, afirmou que a crise foi inteiramente auto infligida e que as causas estão 

relacionadas às medidas macroeconômicas locais equivocadas que deram errado. Segundo 

Orair (2017, p.16), ex-ministro do governo Lula, que antecedeu o governo Dilma, “houve um 

 
10 JBS S.A. é uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953. É uma das maiores indústrias de alimentos do 

mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango e no processamento de 

couros. 
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exagero nos gastos e subsídios, gerando um aumento da dívida pública e o endividamento das 

famílias”. Assim, Barbosa (2017) chegou à seguinte conclusão sobre a origem da crise: 

 

A crise de 2014/2017 da economia brasileira teve como origem uma série de 

choques de oferta e demanda, na maior parte ocasionada por erros de políticas 

públicas que reduziram a capacidade de crescimento da economia brasileira e 

geraram um custo fiscal elevado. A taxa de crescimento do produto potencial 

da economia brasileira saiu da faixa de 4% ao ano para menos de 2% ao ano. 

Ao mesmo tempo, o setor público brasileiro abandona um superávit primário 

de 2,2% em 2012 e gera um déficit primário de 2,7% em 2016. O esgotamento 

da Nova Matriz Econômica (NME), devido à perda de capacidade financeira 

do governo reduziu diversos investimentos da economia brasileira a partir de 
2015, com a forte redução do investimento da Petrobras sendo um exemplo 

marcante. A crise de sustentabilidade fiscal que se seguiu elevou o risco país, 

a taxa de juros de longo prazo e a incerteza, reduzindo consumo e investimento 

de forma substancial em 2015 e 2016. A recomposição de preços e a política 

monetária necessária para recolocar a inflação na meta também contribuem 

para a recessão, principalmente devido à perda de credibilidade do Banco 

Central. Por último, a consolidação fiscal de 2015 devido à pouca duração e 

intensidade não deve ter contribuído de forma significativa para recessão atual 

(BARBOSA, , 2017, p.58). 

 

Portanto, entre os anos de 2011 e 2012, a Nova Matriz Econômica (NME), representou 

o conjunto de políticas adotadas, sendo estas de forte intervenção governamental na economia 

que combinaram política fiscal com severidade no investimento e política monetária com a 

queda da taxa de juros, crescimento de gastos, intervenção em preços e concessões de subsídios 

(CAPUCCI, 2017). Assim, a economia brasileira encontrou-se formalmente em recessão a 

partir do segundo trimestre de 2014, segundo o Comitê da Datação de Ciclos Econômicos 

(CODACE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Porém, compreende-se que viria uma forte recessão, visto que indícios começaram a 

aparecer em 2014, quando foi registrado um pequeno crescimento do PIB, de 0,5%. Em 2015, 

foi registrada uma retração de 3,8 e em 2016 o PIB per capta caiu 11%. Já em 2017, no primeiro 

trimestre, foi registrado um pequeno crescimento do PIB, de 1% (MARTELLO, 2015). 

Consequentemente, a recessão registrada desde 2014, teve como base o desvio das 

contas públicas. Em 2015, o déficit foi de R$32,5 milhões e em 2016 foi de R$155,8 bilhões. 

Com isso, o país contabilizou a maior dívida externa até então. Assim, as contas do setor público 

registraram um déficit primário de R$155,7 bilhões em 2016 (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2017). 

Cabe ainda ressaltar que, diante dos fatos, o desemprego é um importante efeito adverso 

de crises econômicas, e que no ano de 2014, ainda não havia dado sinais que iria ter um 

crescimento surpreendente. Na média do ano, a taxa de desemprego foi de 4,8% de acordo com 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2014). Além disso, segundo informações 
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da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), também realizada pelo IBGE (2014), observou-se um 

desemprego médio de 6,8% (CAPUCCI, 2017).  

Então, a crise econômica e política, fez o desemprego crescer entre os anos de 2015 e 

2016. Segundo o IBGE (2017), a taxa média anual do desemprego em 2015 foi de 8,5%, e em 

2016 foi de 11,5%. Em 2016, no último trimestre, a taxa de desemprego no país estava em 12%, 

representando 12,3 milhões em números absolutos de desempregados. O índice mais alto do 

desemprego foi registrado em março de 2017, quando o país estipulava aproximadamente 14,2 

milhões de desempregados, uma taxa de 13,7%. No mês seguinte, em abril do mesmo ano, foi 

registrada uma pequena queda de 0,1% no desemprego, que foi a primeira desde 2014, e indo 

para 13,6%.  

Destaca-se que antes da crise econômica e política no Brasil, em 2014, especificamente 

em fevereiro desse ano, segundo Gandra (2017, p.21) “havia 6,6 milhões de desempregados no 

país e este número mais que dobrou desde então até março de 2017, quando se contabilizou 

13,4 milhões de pessoas sem trabalho”. O governo criou, na tentativa de melhorar a economia, 

várias medidas, em sua maioria, vistas como impopulares.  

As principais medidas adotadas foram: a Lei da Terceirização, que permite a 

terceirização do trabalho também para atividade-fim; a reforma trabalhista, que foi uma 

significativa alteração na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); o Novo Regime Fiscal, 

emenda constitucional que estabeleceu um teto para o crescimento dos gastos do Governo 

Federal por 20 anos; e, a proposta de reforma da Previdência que ainda, em 2019, tramita nas 

instâncias do governo (CALEIRO, 2017).  

No início de 2017, existiam previsões para uma recuperação na economia, mas havia 

um entendimento da sociedade, e em particular dos estudiosos da área, que este processo se 

estenderia por um longo tempo. Em junho de 2017, o PIB subiu 1% no primeiro trimestre, deste 

modo, este crescimento do PIB caracteriza apenas o fim da recessão técnica e que, portanto, 

seria leviano decretar que a crise tinha acabado, mesmo porque o desemprego continuava alto 

e existiam dúvidas sobre o futuro da economia do país (GAZZONI, 2018).  

Em tempo, salienta-se que o governo liberou saque do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) das contas inativas, em uma tentativa de amenizar os efeitos negativos da crise, 

o que permitiu reduzir a inadimplência e aumentar o consumo. Segundo o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, foram sacados do FGTS R$41,8 bilhões de 24,8 

milhões de contas inativas, desde a implementação da medida que ocorreu em março de 2017. 

Em 01 de março de 2018, foi divulgado pelo IBGE que o PIB brasileiro, em 2017, subiu 1%, 

após dois anos consecutivos de retração. De acordo com o levantamento feito pela 
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Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 2017, notou-se 

que os recursos decorrentes dos saques nas contas inativas do FGTS geraram um impacto 

positivo de R$10,8 bilhões nas vendas do varejo entre março e julho do mesmo ano (GAZZONI, 

2018). 
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CAPÍTULO 4 – O COMPORTAMENTO DOS AGENTES ECONÔMICOS EM 

RELAÇÃO ÀS CRISES E INDICADORES ECONÔMICOS NO BRASIL 

 

Neste capítulo, discutiu-se como os agentes econômicos: famílias, empresas e governo, 

se interagem, e como eles se comportam diante cenários de crises, sejam elas políticas ou 

econômicas. Também se abordou o comportamento de alguns dos principais indicadores 

econômicos em relação às crises de 1999, 2008 e 2014 no Brasil, de modo a entender como os 

agentes econômicos se comportaram nestes períodos; e por fim, entender se há ou não 

similaridades quanto aos comportamentos dos agentes considerando tais crises.  

Para compreender este processo foram utilizadas, como casos, as crises de 1999, 2008 

e 2014, pois para estes períodos foi possível levantar informações para uma análise, baseada 

em estatística descritiva, prévia e posterior às referidas crises. Assim, de acordo com Mata 

(2018) utilizou-se os indicadores econômicos, tais como, PIB, Desemprego, Taxa de Câmbio, 

Taxa de Juros e Balanço de Pagamentos11, com vistas a entender o comportamento dos agentes 

econômicos, a saber: família, empresas e governo.  

 

4.1 Análise do comportamento dos agentes em relação às variações em indicadores 

econômicos no período da crise cambial brasileira de 1999 

 

A crise da desvalorização do real em 1999 no Brasil se resume em queda das reservas 

internacionais e ruptura do financiamento externo, advindos do regime de bandas cambiais que 

começou a operar sob o regime de câmbio flutuante. Portanto, com base na revisão de literatura 

apresentada no capítulo 3 desta monografia; nesta subseção, buscou-se compreender o 

comportamento dos agentes econômicos em relação às variações de alguns indicadores 

econômicos em relação à crise de 1999.  

 Para a crise de 1999, analisou-se os seguintes indicadores: Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC), Produção da Industrial da Indústria Geral, PIB, Desemprego, Taxa de 

Câmbio, Taxa de Juros e Balanço de Pagamentos. Deste modo, o comportamento desses 

indicadores foi apresentado considerando o, período de 1994 a 2004 conforme Figura (3), de 

modo a demonstrar como cada agente econômico se comportou antes, durante e depois da crise 

de 1999. Em tempo, ressalta-se que se considerou cinco anos antes e cinco anos pós crise, de 

modo a ter uma perspectiva temporal do efeito da crise. Vale lembrar também que, em 1994 o 

 
11 Utilizou-se o saldo referente ao balanço de pagamento anual. 
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governo brasileiro elaborou o Plano Real e conseguiu controlar a inflação e reduzir a taxa de 

juros, que assolava o país desde a década de 1980.  

 

Figura 2 – Comportamento de indicadores econômicos no período de 1994 a 2004 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEA e IBGE.  

 

A partir dos indicadores econômicos apresentados na Figura (3) observou-se que em 

1999 no ano da crise, o PIB estava em baixa, apresentando uma taxa de variação de 0,50%, 

devido à baixa taxa de crescimento da década 1980 e no início de 1990, que acarretou em 

redução no consumo das famílias conforme indicado pelo ICC que prosseguia em estabilidade 

no período de 1994 a 1998 e com a crise cambial em 1999 chegou a 90,40% a.a.; sendo assim, 

contribuiu para o crescimento do desemprego que chegou a uma taxa de 10,40% a.a., em 1999. 

Além disso, notou-se que neste mesmo período, que o comportamento das empresas, medido 

pelo índice de produção industrial se manteve estabilizado, visto que em 1999 estava com a 

taxa de 83,01% a.a., e em 2002 se manteve em crescimento até 2004. Além disso, observou-se 

também a desvalorização da moeda real em relação ao dólar no período analisado, onde em 

1994, R$ 0,84 equivalia a US$ 1,00 e chegou, em 2002, a equivaler a R$ 3,53; ou seja, uma alta 

desvalorização da moeda.  
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Portanto, verificou-se com base no comportamento dos indicadores econômicos 

apresentados na Figura (3) que estes apontaram que após a desvalorização do real, em 1999, o 

país retomou à, sua taxa de crescimento, onde o PIB, em 2004, fechou o ano com a taxa de 

variação anual em 5,80%, o mesmo apresentado em 1994.  

De acordo com a análise da Figura (4), notou-se que o saldo do balanço de pagamento, 

em 1999, apresentou uma queda e chegou a US$ - 7822.04 bilhões de dólares e depois seguiu 

crescente até 2001. 

 

Figura 3 – Comportamento do balanço de pagamentos em relação à taxa de variação anual do 

PIB no período 1994 a 2004 

 

  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEA e IBGE. 

 

Conforme apresentado na Figura (4), o crescimento do saldo do balanço de pagamento 

após 1999, está associado à mudança no regime de política econômica, cujo marco foi à adoção 

do regime de câmbio flexível em janeiro de 1999. Deste modo, as medidas adotadas pelo 

governo visaram a retomada da confiança dos agentes econômicos, como meio de garantir 

maior estabilização da economia.  

Logo, de modo geral o que se observou em relação ao comportamento das famílias, 

empresas e governo, em relação aos efeitos da crise cambial de 1999, foi que o PIB retomou o 
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crescimento, o saldo do balanço de pagamento voltou a ser positivo, a taxa de juros permaneceu 

em queda, a taxa de câmbio se manteve em estabilidade, a inflação ficou em baixa, o nível de 

desemprego diminui, nível de produção industrial aumentou, gerando mais emprego e 

aumentando o nível de confiança do consumidor.  

 

4.2 Análise do comportamento dos agentes em relação às variações em indicadores 

econômicos no período da crise financeira de 2008 

 

O início da crise de 2008 é dado quando o mercado financeiro entrou em colapso, 

provocado pelo pedido de concordata do Banco Lehman Brothers o que levou a uma sucessão 

de falências de instituições financeiras nos Estados Unidos e na Europa, que participavam de 

todo o complexo sistema financeiro mundial, a fim de cobrir suas perdas nos países de origem. 

Então, considerando, o pensamento keynesiano, quando existe uma instabilidade financeira ela 

não é tratada como uma anomalia, mas como resultante do próprio método de operação nos 

mercados financeiros.  

Deste modo, o modelo institucional dos mercados financeiros determina a probabilidade 

de uma especulação ocorrer. Portanto, as crises financeiras não são exclusivamente 

consequência dos comportamentos irracionais dos agentes; e, com isso, não possui um sistema 

de regulação adequado e resulta da mesma característica de operação nos mercados financeiros 

globais.  

Assim, para o caso da crise de 2008, analisou-se os seguintes indicadores: Índice de 

Confiança do Consumidor, Produção da Industrial da Indústria Geral, PIB, Desemprego, Taxa 

de Câmbio, Taxa de Juros e Balanço de Pagamentos, no período de 2003 a 2013, conforme se 

apresenta na Figura (5), de modo a inferir sobre o comportamento dos agentes econômicos em 

relação aos efeitos da crise de 2008. 
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Figura 4 – Comportamento de indicadores relacionado à crise de 2008 no período de 2003 a 

2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEA e IBGE. 

 

De acordo com a análise da Figura (5) ressalta-se que entre 2004 a 2009 estava em plena 

ascensão o mercado de crédito brasileiro, que veio a desacelerar apenas perante a crise 

financeira internacional, fazendo com que as famílias aumentasse o seu consumo, onde que em 

2008 o ICC chegou a taxa de 131,80%, observou-se que a taxa de juros em 2003 era de 23,39% 

a.a., e em 2013 foi para 8,23% a.a. Logo, em um cenário de redução da taxa de juros, em geral, 

há uma tendência de incentivo ao consumo das famílias. Então, a crise internacional que teve 

como ponto de origem os Estados Unidos, afetou o Brasil a partir do mês de outubro de 2008 e 

fez com que o PIB acumulasse uma queda de 5% de 2008 para 2009. Dessa forma, 

compreendeu-se que o comportamento de famílias e empresas, gera, por sua vez, o crescimento 

do PIB. Logo, observou-se que o PIB recuou para -0,10% a.a. em 2009; nesta situação, pode-

se analisar que as empresas tiveram queda em sua produção.  

Também se notou, em 2007, que a taxa de câmbio equivalia a R$ 1,77 e apresentava 

uma tendência decrescente, e após a crise de 2008 a taxa de câmbio obteve uma alta e fechou o 

ano em R$ 2,34. Observou-se também que após cincos anos, com as oscilações econômicas, a 

taxa permaneceu com o mesmo valor. Dessa forma, entende-se que o consumo de bens 

importados diminua entre os consumidores e as empresas.  
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Ressalta-se também que a demanda de crédito está fortemente correlacionada com as 

decisões de gasto dos agentes. Quanto maior o volume de gastos que cada agente planeja, maior 

sua necessidade de recursos, que podem advir da sua própria renda/riqueza ou de terceiros. 

Partindo do princípio de que a incerteza é um elemento intrínseco às decisões de consumo e, 

principalmente, de investimento, as mesmas estarão sujeitas a um maior/menor 

otimismo/pessimismo dos agentes acerca do futuro (KEYNES, 1936). 

Quanto à similaridade do saldo do balanço de pagamento e a taxa de variação do PIB, 

apresenta-se na Figura (6) o comportamento dessas variáveis a fim de capturar o efeito delas 

sobre as ações do governo. 

 

Figura 5 – Comportamento do balanço de pagamentos e da taxa de variação anual do PIB no 

período de 2003 a 2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEA e IBGE.  

 

A partir da análise da Figura (6) verificou-se que em 2007 o saldo do balanço de 

pagamentos chegou ao patamar de US$ 87484.25 bilhões de dólares, então com o balanço de 

pagamento cujo saldo é positivo por um determinado período, pode-se dizer que isso decorre 

do fato de haver maiores entradas de recursos tais como, os oriundos dos serviços, vendas e 

produtos, entre outras, que mais do que compensaram as saídas de recursos e com isso houve 

um acúmulo de reservas. Neste caso, mesmo com os efeitos adversos sobre a economia nacional 
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decorrentes da crise, no período analisado (2003 a 2013), o governo conseguiu arcar com seus 

gastos sem incorrer em déficit. Cabe dizer também que se observou que após a crise em 2008 

o saldo do balanço de pagamento obteve uma forte queda fechando o ano em US$ 2969.07 

bilhões de dólares, impactando na importação de compras de produtos, serviços e entre outros 

para os agentes econômicos.  

 

4.3 Análise do comportamento dos agentes em relação às variações em indicadores 

econômicos na crise política e econômica desde 2014 
 

 

Para análise da crise que se iniciou 2014, verificou-se os seguintes indicadores: Índice 

de Confiança do Consumidor, Produção da Industrial da Indústria Geral, PIB, Desemprego, 

Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Balanço de Pagamentos. Deste modo, apresentam-se na 

Figura (7) o comportamento desses indicadores considerando o período de 2009 a 2018, de 

modo a demonstrar como cada agente econômico se comportou antes, durante e depois da crise 

de 2014. Em tempo, ressalta-se que se considerou cinco anos antes e quatro anos pós crise na 

análise de modo a ter uma perspectiva temporal do efeito da crise. Ressalta-se que mesmo após 

as eleições presidências em 2018 e mudanças de governo em 2019, o Brasil se encontra em 

cenário de instabilidade econômica e política. 
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Figura 6 – Comportamento dos indicadores relacionado à crise de 2014 entre o período de 

2009 a 2018 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEA e IBGE.  

 

Conforme apresentado na Figura (7) notou-se que após a crise de 2014, de modo geral, 

os indicadores apresentaram efeitos negativos para a economia brasileira, onde se verificou um 

período de recessão via análise do PIB (2014 a 2016). Este período de recessão econômica 

advindo de crise econômica e política, pode ter gerado o aumento na taxa de desemprego ao 

ponto tal, que em 2017, havia e 13,2 milhões de pessoas desocupadas, afetando diretamente os 

agentes, e limitando o consumo das famílias e empresas.  

Ressalta-se também que a taxa de câmbio dobrou o valor no período analisado, saindo 

de R$ 1,74 em 2009, para R$ 2,66 em 2014. Com base na revisão de literatura feita sobre a 

crise econômica e política no Capítulo 3 deste trabalho, pode-se suspeitar que o agente governo 

na tentativa de melhorar a economia, criou várias medidas, em sua maioria, vistas como 

impopulares.  

Por fim, apresenta-se na Figura (8) o saldo do balanço de pagamentos do governo e a 

taxa de variação anual do PIB no período de 2009 a 2014.   
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Figura 7 – Análise do comportamento do balanço de pagamentos em relação à taxa de 

variação anual do PIB no período de 2009 a 2014 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEA e IBGE. 

 

De acordo com a análise da Figura (8), observou-se que o saldo no balanço de 

pagamento se mostra vulnerável a taxa de variação do PIB, visto que após o ano de 2011, onde 

verificou-se um acumulado de US$ 58636.81 bilhões de dólares; e em 2013 notou-se uma queda 

de US$ -5926.49 bilhões. Assim, entende-se que o saldo positivo do balanço de pagamento é 

capaz de refletir sobre quais decisões políticas e econômicas o governo deve-se arcar. 

 

4.4 Similaridades do comportamento dos agentes quanto às crises de 1999, 2008 e 

2014 

 

As crises econômicas e políticas que foram apresentadas ao decorrer deste trabalho, 

como a de 1999, 2008 e a de 2014, estão ligadas a uma série de fatores econômicos, políticos, 

institucionais, seguidos pelos cenários recessivos caracterizados pelas falências empresariais, 
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e se existiram diferenças em relação aos comportamentos dos agentes em relação às origens das 

crises; isto é, se econômicas e, ou políticas.  

De acordo, a Teoria Keynesiana se pode medir o grau de riscos em uma crise de cunho 

econômica, dessa forma, o conceito de ergocidade ou de não-ergocidade representa uma 

-0,10

1,90

0,50

46650,99

58636,81

-5926,49

10832,66

-10000,00

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

U
S$

 B
IL

H
Õ

ES

TA
X

A
 D

E 
V

A
R

IA
Ç

Ã
O

 A
N

U
A

L 
D

O
 P

IB
 (

%
)

ANO

PIB Saldo Balanço de Pagamento



 
 

 

 

48 

descrição estatística dos universos de análise nos quais existe certeza ou incerteza acerca dos 

eventos passados ou futuros. Em termos estatísticos, a ergocidade implica na igualdade entre 

médias espaciais e temporais de processos estocásticos, tais como, média, desvio padrão, 

variância e etc (DAVIDSON, 2003). Deste modo, a Tabela (1) apresenta todos os indicadores 

econômicos demonstrados neste trabalho como, PIB, Desemprego, Taxa de Câmbio, Taxa de 

Juros, ICC, Produção Industrial e Saldo de Pagamentos, no período de 1994 a 2018, no Saldo 

de Balanço de Pagamentos não foi realizado o cálculo entre o ano de 2014 a 2018 pois não 

havia dados. Portanto, é apresentado na Tabela (1) os cálculos de desvio padrão, variância e 

média. 

 

Tabela 1 - Análise de dados conforme a Teoria Keynesiana 

Anos/ 

Indicadores 

PIB Desemprego Taxa de 

Câmbio 

Taxa de 

Juros 

ICC Produção 

Industrial 

Saldo Balanço 

de Pagamentos 

1994 5,80 6,70 0,84 68,91 108,50 79,29 7215,20 

1995 4,20 6,70 0,97 53,38 105,10 80,73 12918,90 
1996 2,20 7,60 1,04 27,46 107,00 81,75 8666,10 
1997 3,40 8,50 1,12 25,02 106,40 85,26 -7907,16 
1998 0,30 9,70 1,21 29,08 100,70 83,50 -7970,21 
1999 0,50 10,40 1,79 25,85 90,40 83,01 -7822,04 
2000 4,40 10,20 1,95 17,44 97,20 88,44 -2261,65 
2001 1,40 10,10 2,32 17,34 94,20 89,87 3306,60 
2002 3,10 9,90 3,53 19,19 93,70 92,31 302,09 
2003 1,10 10,50 2,89 23,39 108,40 92,31 8495,65 
2004 5,80 9,70 2,65 16,25 125,40 99,77 2244,03 
2005 3,20 10,20 2,34 19,06 130,60 103,19 4319,46 
2006 4,00 9,20 2,14 15,09 133,40 106,13 30569,12 
2007 6,10 8,90 1,77 11,88 -131,80 112,42 87484,25 
2008 5,10 7,80 2,34 12,49 140,70 115,67 2969,07 
2009 -0,10 9,10 1,74 9,94 141,20 107,28 46650,99 
2010 7,50 8,20 1,67 9,76 159,70 118,60 49100,50 
2011 4,00 7,30 1,88 11,62 156,40 119,06 58636,81 
2012 1,90 6,70 2,04 8,50 161,80 115,94 18899,55 
2013 3,00 7,10 2,34 8,23 146,10 117,83 -5926,49 
2014 0,50 7,50 2,66 10,91 117,90 85,09 10832,66 

2015 -3,80 8,50 3,90 13,27 85,53 40,20 - 

2016 -3,60 11,50 3,26 14,02 106,95 37,10 - 

2017 1,00 12,70 3,31 9,96 99,67 53,10 - 

2018 1,10 11,90 3,87 6,42 106,79 58,80 - 

     Desvio Padrão 10030,07723 
     Variância 100602449,3 

     Média 1909,30 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEA e IBGE. 

 

Conforme analisado na Tabela (1), o cálculo do desvio padrão é a medida de risco ou 

volatilidade da economia e precisa de apenas de único valor para permitir a previsão da 

distribuição da probabilidade dos futuros retornos dos ativos. Portanto, para Keynes, quanto 
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maior o desvio padrão maior será o seu risco, desde modo, poderá prever a probabilidade dos 

riscos quanto a ganhos ou perdas.  

Logo, constatou-se que as famílias, de modo geral,  enquanto agente econômico, 

geralmente, sentem os efeitos adversos de crises de forma mais aguda que os demais agentes, 

em relação ao desemprego, ao consumo, a inflação e/ou taxa de juros, seja ela para cobrir 

alguma medida imposta pelo governo ou um plano para estabilização da economia.  

No que tange ao comportamento das empresas, quando estas se deparam com cenários 

de crise, observou-se que, comumente, as mesmas reduzem o nível de produção o que implica 

também no aumento do nível de desemprego e na redução da atividade econômica e, por 

consequência, redução da arrecadação do governo. Eventualmente, notou-se que o governo não 

cria medidas para o agente empresa se permaneça durante um período de crise ou recessão, 

sendo assim, percebeu-se que uma das alternativas vista pelas empresas seja o 

contingenciamento dos gastos, que se entende por demissão dos trabalhadores.  

Quanto ao agente governo, verificou-se que, de modo geral, que as medidas adotadas 

seja, em reduzir o investimento público no país, aumentar o arrecadamento de impostos, 

contingenciar os gastos públicos em toda esfera do poder federal, criar planos econômicos que 

seja para estabilização econômica, redução da inflação, taxa de juros ou desemprego. Por fim, 

com base nas análises realizadas, não é possível afirmar se existem padrões entre os agentes em 

relação às origens das crises, tanto nas de cunho econômico ou político, mesmo que as crises 

sejam arcadas por períodos de dificuldades tanto para famílias, empresas e governo.  
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O objetivo principal desde trabalho foi analisar como os agentes econômicos se          

comportam em relação aos efeitos das crises econômicas e políticas no Brasil. Para chegar a 

tais resultados, utilizou-se como referencial teórico a escola keynesiana para interpretar as 

crises de 1999, 2008 e 2014, e também utilizou-se de indicadores econômicos, tais como, Índice 

de Confiança do Consumidor, Produção da Industrial da Indústria Geral, PIB, , Desemprego, 

Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Balanço de Pagamentos,  para compreender o comportamento 

dos agentes em período de crises. Deste modo, notou-se que existem poucas semelhanças entre 

as crises, pois cada uma possui a sua história, sua origem, seus personagens e suas soluções; 

sendo assim, cada agente econômico tem sua peculiaridade quanto ao seu comportamento, em 

relação a efeitos de uma crise.  

Portanto, diante das crises econômicas e políticas, os agentes econômicos reagem em 

“efeito dominó”, provocando uma série de eventos semelhantes de média, longa ou infinita 

duração, deste modo, as famílias reagem com perda da renda, redução do consumo, o agente 

família é o que mais sofre neste elo entre os três agentes, a família precisa de renda para 

sobreviver, pois elas são as ofertantes de mão de obra para o mercado e na maioria da vezes os 

planos criados pelo governo não são suficientes para suprir a necessidades encontradas devido 

a crise instalada no país; por sua vez, as empresas cortam os investimentos (demissão de 

funcionários) e reduz à produção ou até mesmo declaram falências, pois se o governo não ajuda 

com uma algum “plano” ou “incentivo” a empresa não consegue se manter no mercado; e, o 

governo reage com intuito de estabilidade econômica, mas também com fins de projeção 

política para que em anos posteriores ele possa se reeleger novamente. E por fim, este assunto 

sobre o comportamento dos agentes em relação aos efeitos de crises econômicas e políticas é 

amplo e novas pesquisas devem ser realizadas para tentar verificar padrões de comportamentos, 

inclusive com uma periodicidade maior e também a partir de outras estratégias metodológicas.    
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