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RESUMO

Os anos de 1929 e 2008 foram marcados por crises econômicas que causaram 
problemas a níveis mundiais, influenciando as medidas políticas em diversos países,  
inclusive o Brasil. A primeira crise teve como causa a superprodução de alimentos 
agrícolas  e  industriais,  a  crise  de  2008  por  sua  vez  teve  sua  causa  devido  a 
especulações imobiliárias.  Nos períodos da crise o Brasil  atravessava momentos 
diferentes políticos e econômicos, enquanto em 1929 a crise econômica mundial  
abalou a oligarquia agrária que governava o país, causando não apenas uma crise 
econômica, mas também uma crise política, porque outros grupos insatisfeitos com 
os governantes aproveitaram este momento para assumir o poder. Na crise de 2008 
o  Brasil  vinha  de  um  período  de  estabilização  adotada  com  o  Plano  Real, 
crescimento econômico e expansão de mercado e comércio. Visando identificar o 
grau de conhecimento das pessoas sobre as crises econômicas de 1929 e 2008, foi 
aplicado  um  questionário.  O  resultado  mostrou  que  a  maioria  das  pessoas 
entrevistadas tem mais conhecimento da crise de 2008 do que a de 1929. Também a 
maioria dos respondentes gostou das medidas que o governo adotou, no período da 
crise de 2008.

Palavras chaves: crise, administração pública e economia.



SUMMARY

The  years  1929  and  2008  were  marked  by  economic  crises  that  have  caused 
problems to global levels, influencing policy in different countries, including Brazil. 
The first crisis was caused by the overproduction of agricultural and food industry, the 
2008 crisis had its turn causes due to real estate speculation. In periods of crisis, 
Brazil had different political and economic times, while in 1929 the global economic 
crisis has shaken the agrarian oligarchy that ruled the country, causing not only an 
economic crisis but a political crisis, because other groups dissatisfied with the rulers 
seized this time to take over. In the crisis of 2008 Brazil had a stabilization period 
adopted by the Real Plan, economic growth and market expansion and trade. To 
identify the degree of knowledge of people about the economic crises of 1929 and 
2008 a questionnaire was administered. The result showed that most of the people 
interviewed  have  more  knowledge  of  the  2008  than  the  1929  crisis.  Most 
respondents also liked the measures the government adopted, during the 2008 crisis.
 
Keywords: Economic, crisis and public administration.
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1. INTRODUÇÃO

A economia (em latim, Oeconomica, que significa: disposição, ordem, 

arranjo e deriva também da palavra grega oikos - casa, nomos – administração, 

organização, ou seja oikonomia -administração da casa) é utilizada desde o inicio da 

civilização, onde o homem possuía atividades econômicas como a troca de 

mercadorias produzidas por ele mesmo e que mais tarde evoluiu para o comércio. 

Os Fenícios foram mestres na arte de negociar superados apenas pelas grandes 

navegações que possibilitaram a descoberta das Américas, mas que tinha como seu 

intuito inicial o comércio com as Índias (Pinheiro, 2012).

O Brasil, ao longo da história, atravessou diversos problemas em sua 

economia e neste trabalho buscou-se analisar os abalos econômicos mundiais de 

1929 e 2008, que afetaram o Brasil e quais as medidas utilizadas pelos gestores 

públicos em relação aos desempregos, inflação, recessão e outras consequências 

negativas que atrapalham qualquer país durante uma crise.

As medidas adotadas, pela equipe econômica nessas duas crises, 

foram realizadas conforme a necessidade do Brasil naqueles momentos. Na crise de 

1929 foi realizada uma política voltada ao crescimento industrial e na de 2008 uma 

política de incentivos fiscais e oferta de crédito para a manutenção da economia. A 

pergunta a ser feita caso ocorra uma nova crise: a máquina da administração pública 

está preparada para enfrentá-la? Como os acertos e erros do passado podem 

auxiliar nas decisões futuras?

1.1. Contextualização
A presente pesquisa tem por finalidade explicar por meio de pesquisa 

com autores teóricos que abrangem o tema de economia brasileira nas crises de 

1929 e 2008.

Com base nos dados colhidos serão analisadas a situação econômica 

mundial e do Brasil, as medidas tomadas pelos gestores públicos para enfrentar a 

crise, quais as consequências dessas decisões e o que se pode tirar de lição sobre 
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as situações apresentadas para aproveitar em nosso dia a dia de futuro gestores 

públicos.

1.2. Definição do problema

As crises de 1929 e 2008 provocaram problemas econômicos por todo 

o mundo, no Brasil não foi diferente, por isso este trabalho trata, especificamente, de 

como essa crise afetou nosso país em 1929 e 2008. Para isso como a nossa gestão 

pública foi modificada em 1929? Quais as ações tomadas pelos gestores públicos e 

será que as medidas tomadas surtiram efeito? As medidas adotadas foram feitas da 

melhor forma?

 

1.3. Relevância do estudo

Este  estudo  visa  mostrar  as  medidas  adotas  pelos  governos  na  área 

econômica com o objetivo de fornecer  experiências aos governos futuros com a 

finalidade  de  contornar  futuras  crises  e  reforçar  a  economia  e  principalmente 

preparar os gestores públicos para lidarem com ameaças externas e internas.

1.4. Delimitação do problema

O  presente  estudo  será  realizado  com  dados  históricos  econômicos  no 

Brasil  no período das crises ocorridas nos anos de 1929 e 2008.  As ações dos 

governos brasileiros também serão estudadas para verificar as mudanças na área 

da Administração Pública e Economia.

1.5. Estrutura do estudo

O  presente  estudo  tem  a  estrutura  exploratória  investigativa  sobre  as 

decisões  dos  gestores  públicos  brasileiros  perante  as  crises  econômicas  que 

atingiram o mundo nos anos de 1929 e 2008 e abalaram a economia brasileira.
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O Capítulo 2 será sobre a análise de pesquisa nas crises ocorridas nos 

anos de 1929 e 2008, sendo a crise de 1929 ocorrida por causa de superprodução 

agrícola e industrial nos Estados Unidos da América (EUA) que entraram em uma 

recessão e acabou abalando toda a economia mundial capitalista que dependiam do 

modelo adotado pelos americanos. O Brasil por sua vez sofreu com a crise devido 

ao fechamento dos mercados que importavam o café, gerando uma crise econômica 

que abalou a classe política causando uma mudança no comando do país. Tem-se, 

também,  a  crise  de 2008,  sua  origem novamente  nos  EUA devido  a  uma crise 

imobiliária  e  que  derrubou  as  bolsas  de  valores  americanas  e  que  também se 

espalhou para o mundo todo, mas neste momento o Brasil estava mais estável tanto 

politicamente como economicamente.

O Capítulo 3 será sobre a metodologia utilizada no presente trabalho a fim 

de  alcançar  o  seu  objetivo,  utilizando  o  método  de  pesquisa  bibliográfica  e  de 

pesquisa de campo, sendo o de pesquisa utilizado no capítulo 3,  enquanto o de 

entrevista no capítulo 5.

O Capítulo  4 será  sobre uma pesquisa realizada com o intuito  de obter 

informações de um grupo de pessoas, a fim de verificar se elas conhecem as crises 

estudadas e se puderam perceber seus e efeitos e causas em se tratando da crise 

mais recente.
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral é analisar as medidas que os gestores públicos adotaram nas 

crises e como o povo foi influenciado com as medidas dos governos.

2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir ao objetivo geral, foram traçados os objetivos específicos: estudar 

as  crises  de  1929  e  de  2008,  suas  origens  e  influencias  no  Brasil;  analisar  os 

problemas causados pelas  crises  no Brasil;  identificar  as  medidas tomadas pelo 

governo brasileiro  para  estimular  a  economia;  e  fazer  uma análise  das medidas 

tomadas durante as crises e observar suas consequências.
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3. AS CRISES ECONÔMICAS DE 1929 E 2008

3.1 A Crise de 1929

A década de 1920 foi um período marcado pelo término da primeira 

Guerra Mundial. Os países europeus estavam arrasados e com isso a indústria dos 

Estados  Unidos  da  América  (EUA),  principalmente  as  de  bens  de  consumo, 

obtiveram um grande crescimento devido à demanda de armas, equipamentos e 

alimentos. Para aproveitar este momento, os EUA utilizaram pesquisas em métodos 

de produção, tendo no aperfeiçoamento da produção de séries a grande guinada na 

produção de eletrodomésticos e automóveis (PAZZINATO; SENISE, 1997).

Ao contrário do que ocorreria na Europa, esta foi uma época de ouro para 

os Estados Unidos, principalmente a década de 20. Os norte americanos saíram 

lucrando com a Primeira Guerra, pois durante esse conflito se tornaram os maiores 

fornecedores de armas e alimentos para praticamente todo o continente europeu. 

Embora participassem da guerra, seu território não serviu de palco de luta. Portanto, 

quando  o  conflito  chegou  ao  fim,  os  EUA se  apresentava  com  uma  acelerada 

produção industrial, os cofres abarrotados de divisas obtidas com a exportação e a 

invejável situação credora da maioria das grandes nações (PAZZINATO; SENISE, 

1997).

A Grande Depressão, como é conhecido o período envolvendo a crise de 

1929, ocorreu entre as duas grandes guerras mundiais, e espalhou-se ao redor do 

mundo  atingindo  a  incrível  marca  de  mais  de  40  milhões  de  pessoas 

desempregadas,  causando um verdadeiro caos em dezenas de países (COSTA; 

MELLO, 1999).

A década de 1920, pode ser descrita como uma década em que o mundo 

finalizava  a  Primeira  Guerra  Mundial,  com  uma  Europa  destruída  e  os  EUA 

fortalecidos por tornar-se fornecedor de alimentos e produtos industrializados. Para 

isso os meios de produção foram desenvolvidos e receberam muitos investimentos.
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Os  EUA,  observando  que  produção  industrial  era  um  fator  que 

possivelmente traria  vantagens para o país,  resolveram adotar  algumas medidas 

para que esse crescimento continuasse e uma dessas medidas foi a adoção pelo 

governo  de  uma  alta  sobre  a  taxa  que  incidia  sobre  os  produtos  que  eram 

importados a fim de proteger a sua indústria. Outra medida tomada foi em relação ao 

mercado interno, que também, deveria ser incentivado e, para isso, foi  oferecido 

crédito  para  os  consumidores,  a  fim  de  alimentar  todo  o  mercado  interno.  Isso 

causou uma grande euforia a todos. A população começou a buscar a compra de 

automóveis,  rádios,  telefones  e  eletrodomésticos  em  geral,  criando  uma  falsa 

aparência  de  bem  estar,  consolidando  o  padrão  do  “modo  de  vida  americano” 

(american way of life) (PAZZINATO; SENISE, 1997).

A economia da Europa sofria muito logo após o término da guerra e se 

aproveitando desta situação os EUA começaram a oferecer crédito a vários países 

que antes da guerra eram credores dos EUA. Essa atitude era necessária por parte 

dos países europeus e  tinham como principal  objetivo reconstruir  seus países e 

melhorar a economia (PAZZINATO; SENISE, 1997).

Medidas  adotadas  por  muitos  países  atualmente  foram adotadas  já 

pelos  EUA na  década  de  1920,  aumento  de  crédito  para  incentivar  o  consumo 

interno, sendo um dos fatores que contribuiu para o crescimento econômico neste 

período.  A oferta  de  empréstimos  para  outros  países  também  ajudou  os  EUA 

ganharem força frente aos demais países.

O  crescimento  acelerado  dos  EUA como  já  observado  tinha  a  sua 

principal vertente na indústria e economia aquecida, mas toda essa onda positiva 

encobria a formação de imensas fortunas ilícitas, baseadas na proibição e consumo 

de bebidas alcoólicas, chamado no período de Lei Seca, fez estimular a atividade 

dos gangsters, especialmente tanto na manufatura e distribuição de bebidas, como 

no contrabando, nos jogos de azar, nas drogas e na prostituição. O pior de tudo era 

que toda essa corrupção era realizada com o consentimento de altas figuras do 

governo (PAZZINATO; SENISE, 1997).
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A  área de produção de alimentos  no campo também foi  fortemente 

incentivada tendo a necessidade de cada vez mais exportar para a Europa, fazendo 

a  área  de  plantio  de  alimentos  principalmente  a  de  trigo  aumentar 

consideravelmente.  Os  preços  negociados  pelos  produtos  agrícolas  eram  bons, 

fazendo que o fazendeiro americano também entrasse na euforia generalizada, o 

que fez com que vários deles hipotecassem suas terras junto aos bancos a fim de 

obter  financiamentos  para  a  expansão  das  propriedades  e  a  mecanização  da 

produção, para cada vez produzir mais (PAZZINATO; SENISE, 1997).

A euforia do crescimento econômico vinha da industria e do campo, o 

dinheiro  investido  era  feito  com  a  certeza  que  seria  recuperado  com  lucro,  o 

mercado  europeu  dependia  dos  produtos  produzidos  pelos  americanos  que  não 

enxergavam risco nenhum em sua economia.

No  período  entre  guerras,  as  grandes  potências  procuraram 

reestruturar suas economias. Nesse sentido, adotaram tarifas protecionistas e cada 

nação  buscou  diversificar  sua  produção  interna,  tentando  se  autoabastecer  nos 

setores agrícola e industrial. O volume de comércio internacional sofreu uma brusca 

queda,  colocando  em  evidência  a  fragilidade  do  sistema  capitalista  ainda 

marcadamente  baseada  na  livre  concorrência.  A superprodução  de  grãos  norte 

americana não encontrou mais mercado e os preços começaram a baixar. Com os 

preços  baixos  os  agricultores  começaram  a  pagar  altas  taxas  para  o 

armazenamento  de  suas  enormes  safras,  e  com  isso  não  conseguiram  mais 

resgatar sua divida acumulada, o que os levou à falência  (PAZZINATO; SENISE; 

1997).

O campo começou a apresentar problemas econômicos e nas cidades 

as indústrias e o consumo que eram grandes, começou a apresentar  problemas 

tendo em vista que a população que era assalariada não acompanhou os lucros dos 

donos  das  indústrias  e  com  isso  o  poder  de  compra  foi  se  retraindo.  E  para 

aumentar  o  problema  começou  a  surgir  a  mecanização  industrial  fazendo  que 

milhares de pessoas fossem demitidas, e o governo não prevendo esta situação se 

deparou  com uma grande  massa  desempregada  e  nenhum plano  para  amparar 

essas pessoas. O mercado externo começou a se fechar a fim de se recuperar 
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comercialmente,  o  que aliado a todos estes fatores relacionados começassem a 

gerar uma crise nos EUA (PAZZINATO; SENISE, 1997).

O fechamento do mercado europeu para os produtos americanos fez que a 

demanda fosse consumida pelo mercado interno, que era movido a salários baixos e 

não conseguiu manter o consumo das indústrias e do campo.

A crise eclodiu por todo o país, os empresários americanos viriam a 

diminuição de seus lucros. Uma das saídas que viram em imediato foi  realizar a 

especulação  das  ações  de  suas  empresas,  aumentando  seus  valores.  Os 

investidores vendo a alta dos preços de formas exageradas começaram a desconfiar 

e lançaram seus títulos à venda a partir de fins de setembro de 1929. No maior 

centro financeiro americano,  Wall Street em Nova York, no dia 24 de outubro de 

1929  milhões  de  títulos  que  até  então  eram  negociados  normalmente  não 

encontraram compradores causando uma a chamada quebra na bolsa de valores, 

tida  como a  mais  importante  do  mundo no  momento.  Esse  dia  foi  chamado de 

Quinta feira Negra. Essa quebra ocasionou um efeito dominó em todas as bolsas 

americanas  e  consequentemente  em  todas  as  bolsas  de  valores  das  nações 

capitalistas  que  se  baseavam  no  consumo  e  modelo  americano  (PAZZINATO; 

SENISE, 1997).

Essa  crise  na  Bolsa  de  Nova  York  acarretou  uma  enorme 

desvalorização dos papéis financeiros e levou os bancos e empresas à falência, 

fazendo cair os preços dos produtos industrializados e agrícolas, forçando drásticos 

cortes  nos  custos  e  na  produção.  Nas  indústrias  os  operários  foram  demitidos 

milhares  e  o  mercado,  que  já  estava  mostrando  sinais  de  retração  entrou  em 

colapso.  A  Grande  Depressão  devastou  os  EUA,  que  baseou  sua  economia  na 

superprodução industrial e agrícola, incentivo ao mercado interno saturado que não 

conseguiu mais absorver a produção muito rapidamente para atender à demanda 

externa e interna no período da guerra e pós-guerra (PAZZINATO; SENISE, 1997).
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As decisões de aumentarem os valores das ações para manterem seus 

lucros por parte dos investidores americanos fez a crise estourar em 1929, esta ação 

foi mais uma que aprofundou os problemas econômicos nos EUA. 

Para tentar explicar essa Grande Depressão pode-se classificar essa 

crise como sendo um  circulo vicioso da seguinte maneira: queda de exportações, 

superprodução,  menor  lucro,  diminuição  da  produção,  desemprego,  baixa  no 

consumo  interno,  menores  investimentos,  mais  desemprego,  maior  queda  de 

consumo e assim, sucessivamente, até a queda da Bolsa de Nova York em 1929 

(PAZZINATO; SENISE, 1997).

Os Estados Unidos estavam com a crise instalada e tiveram que pedir 

a  repatriação  dos  capitais  emprestados  até  então  aos  europeus,  e  como 

consequência não conseguiam mais oferecer crédito para os estrangeiros. Além dos 

europeus  os  países  produtores  de  matérias-primas  também  foram  atingidos, 

sobretudo  os  latino-americanos  que  não  encontravam  mais  onde  colocar  suas 

exportações, como o Brasil, com o café, e a Argentina, com o gado  (PAZZINATO; 

SENISE, 1997).

O  modelo  capitalista  de  sucesso  sofreu  com a  crise,  as  propostas 

liberais  de  controle  cambial  e  deflação  não  surtiam  efeito,  o  capitalismo 

concorrencial  já  não  era  tido  como  exemplo.  Os  EUA trouxeram  não  só  crise 

econômica para o seu país, mas trouxe a crise para todos os países que dependiam 

dele para manter suas economias (PAZZINATO; SENISE, 1997).

A grande expansão econômica americana havia  parado e com isso 

trouxe uma crise iniciada em seu solo e que foi difundida para todo o mundo. A crise 

americana trouxe problemas internos e uma das medidas de precaução foi parar de 

importar produtos de outros países, fazendo que a crise chegasse a outros países 

que dependiam das exportações para os EUA. 

O Brasil, na década de 1920 possuía no poder as oligarquias agrícolas 

e tinha no café seu carro-chefe de exportação, mas com a crise internacional de 

1929 os americanos pararam de comprar o nosso café e para tentar conter esse 
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problema o governo começou a comprar o café dos produtores pelo mesmo preço 

adotado até então no mercado. Com o tempo o café começou a envelhecer e novas 

safras  estavam  chegando  e  na  tentativa  de  não  desvalorizar  as  moedas  locais 

tiveram que queimar os estoques (PAZZINATO; SENISE, 1997).

Além  do  café  outros  produtos  sofreram  com  o  fechamento  do  mercado 

externo como o açúcar, cacau e algodão. O açúcar teve a sua decadência devido a 

concorrência da Ásia e América Central, mesmo com os investimentos em usinas 

mecanizadas no início do século XIX. O algodão sofreu com a crise de 1929, porém 

já em 1933 começou a se recuperar inclusive chegando a aumentar a sua área de 

plantio até a chegada da Segunda Guerra Mundial. A borracha era um produto com 

alta demanda para os EUA, recebendo inclusive investimentos para aumentarem a 

sua produção, mas com a crise de 1929 os investimentos e exportações pararam. 

Com o mercado externo fechado os agricultores brasileiros começaram a produzir 

produtos para o mercado interno como arroz, feijão e outros(COSTA; MELLO, 1999).

O Brasil  tinha a  sua economia baseada na exportação de produtos 

agrícolas, com a crise no mundo todo; as produções não tiveram mais destino e os 

produtores de café que detinham o poder do país ainda tentaram que o Estado 

bancasse seus lucros, mas esta solução não funcionou.

As  medidas  adotadas  não  surtiram  efeito  e  pior,  só  agravaram  a 

economia interna, e como consequência fez disparar o desemprego e a inflação. As 

oligarquias  rurais  que  estavam  no  poder  agora  estavam  enfraquecidas,  abrindo 

possibilidades  que  outros  grupos  tentassem  chegar  ao  poder  do  país,  como 

operários  vindos  do  setor  industrial,  estudantes,  intelectuais  e  militares,  que 

acusavam o atual governo da crise que o país enfrentava devido a dependência 

externa e dos atrasos de investimentos e estrutura (PAZZINATO; SENISE, 1997).

A  política  adotada  no  país  era  em  função  do  lucro  obtido  da 

monocultura como abordado anteriormente, ou seja, basicamente da exportação de 

café,  e  que também possibilitou que o Brasil  entrasse em seu primeiro  ciclo  de 

industrialização. Isso porque os cafeicultores realizaram instalações em São Paulo, 
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que tinha como reduto o pólo da cafeicultura. Esse processo foi possível devido a 

proteção  do  governo  e  políticas  favoráveis  de  câmbio  junto  aos  cafeicultores 

(PAZZINATO; SENISE, 1997).

Voltando  á  crise  de  1929,  o  Brasil  assim  como  os  países  latinos 

americanos foram abalados com a crise nos EUA obrigando a reduzir a exportação 

de café  e  também a reduzir  a  importação de produtos  industrializados (COSTA, 

2008).

A solução adotada pelo governo não surtiu efeito, pois todas as ações 

feitas eram para beneficiar os próprios grupos que estavam no poder, mas neste 

meio conturbado da crise a solução era investir em uma alternativa iniciada em São 

Paulo através da industrialização.

A balança  comercial  do  Brasil  estava  desfavorável  devido  à  baixa 

demanda de exportação e com isso as importações tiveram que ser diminuídas. 

Essa diminuição não foi tão ruim para o país, pois possibilitou o estimulo de uma 

série de iniciativas ligadas à produção industrial para substituir os bens importados 

(COSTA, 2008).

A industrialização foi ganhando força devido à necessidade de buscar 

novas rendas tendo em vista a crise nos meios de produção agrários. A política de 

substituição das importações não foi  apenas uma oportunidade econômica,  mas 

uma  forma  de  fugir  da  dependência  exclusiva  da  produção  de  monocultura 

exportadora (COSTA, 2008).

O Brasil na crise de 1929 chegou a industrialização bem depois que 

muitos países, não de uma forma voluntária, mas de uma solução em meio a crise 

devido a necessidade de substituição dos produtos importados e de movimentar a 

economia em outro setor diferente da monocultura agrária.

A crise de 1929 não foi apenas uma crise econômica no Brasil, mas 

também foi uma crise política devido ao enfraquecimento da oligarquia cafeeira e o 
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crescimento de outros  setores políticos,  acarretando a “Revolução de 1930”  que 

significou a passagem do Brasil agrário para o Brasil industrial (COSTA, 2008).

A  Revolução  de  1930  ocorreu  devido  a  um  conflito  entre  grupos 

políticos oligárquicos que controlavam o Brasil que se revezavam no poder entre 

paulistas e mineiros.  Na eleição de 1930 a chapa composta por  Getúlio Vargas, 

governador  Gaucho,  foi  apoiada  pelos  mineiro  que  reivindicavam a  sua  vez  de 

comandar o país, porém o resultado das eleições foi a favor do candidato paulista 

Julio Prestes.  Como os mineiros não queriam que os paulistas continuassem no 

poder  não  acataram  o  resultado  das  eleições,  e  com  medo  de  manifestações 

ocorridas como a tenentista em 1922, foi feito um golpe e Getúlio Vargas assumiu 

provisoriamente a chefia do governo brasileiro (COSTA; MELLO, 1999).

A transformação política chegou devido a necessidade de atender às 

novas exigências de desenvolvimento, principalmente do ponto de vista político. E 

conforme as mudanças foram acontecendo as elites oligárquicas buscaram se unir 

às forças emergentes que eram representadas na nova burguesia industrial e das 

camadas  médias  urbanas.  A Revolução  de  1930  foi  realizada  com o  apoio  dos 

“tenentes”,  composto  de  lideranças  militares  egressas  da  revolta  de  1922, 

comprometidos com um projeto de reformas modernizadoras (COSTA, 2008).

A Revolução de 1930, então, não foi uma revolução que veio do povo, 

mas sim de uma briga de oligarquias que compunham os grupos que governavam o 

Brasil  e  devido  a  uma  briga  pelo  poder  romperam  com  o  auxílio  de  algumas 

camadas da sociedade que não concordavam com a administração do país.

A “nova”  política  no Brasil  era  controlada  agora  por  Getúlio  Vargas que 

presidiu o país durante 15 anos divididos em 3 períodos. Os primeiros quatro anos 

de presidência no governo provisório,  três anos de governo constitucional  e  oito 

anos de ditadura. Os primeiros quatro anos de governo de fato aconteceram devido 

a Revolução de 1930 e foi marcado pela concentração de poderes nas mãos do 

Executivo  Federal,  em consequência  da dissolução  dos corpos  legislativos  e  da 

nomeação de interventores para os governos estaduais (COSTA, 2008).
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Na área da Administração Pública destaca-se a criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, que estabeleciam uma nova forma de gerir estes 

setores tão importantes para a economia. Ainda dentro da área administrativa houve 

os  revolucionários  chamados  de  “tenentes”  alocados  em  posições  dentro  do 

governo, e alguns nomeados como interventores nos estados, trazendo suas ideias 

e a marca da ruptura com o antigo pacto oligárquico (COSTA, 2008).

As  políticas  adotadas  durante  o  governo  Vargas  eram centralizadoras  e 

baseadas  na  ampliação  e  consolidação  da  nova  classe  de  burguesia  industrial  

brasileira, sem, no entanto deixar de dar atenção as oligarquias rurais e as massas 

urbanas.  Durante  o  seu  governo  teve  que  lidar  com diversas  revoltas  devido  a 

insatisfação de setores que não tinham participação no governo. As revoltas tinham 

grande força e foi em São Paulo, que aconteceu a Revolução de 1932, que tinha 

objetivo  de derrubar  o  governo Vargas e promulgar  uma nova constituição,  mas 

depois de sufocada ela forçou o governo a convocar uma constituinte e em seguida 

a promulgação da Constituição em 1934 (COSTA, 2008).

A  “vontade”  da  população  foi  realizada  e  a  nova  Constituição  foi 

promulgada  em  1934,  dentre  as  medidas  adotadas  destacam-se:  direitos  aos 

cidadãos; restabelecimento do Poder Legislativo; autonomia aos estados; mudança 

nos níveis de descentralização que vigoravam na República Velha; concentração de 

recursos e competências no nível da União; uniformização das denominações dos 

cargos de governador e prefeito, além de padronizar os limites para a organização e 

as  atribuições  dos  legislativos  estaduais;  e  implementação  do  federalismo 

cooperativo, com a repartição dos tributos, que procuravam beneficiar os municípios, 

e a coordenação de ações entre as três esferas de governo (COSTA, 2008).

A constituição trouxe várias mudanças necessárias para uma nova era 

política, porém devido às mudanças em nível de poderes a nova Constituição teve a 

sua  vida  muito  breve.  Os  setores  que  não  admitiam ter  seus  poderes  limitados 

começaram a se  mobilizar  contra  o  governo,  que eram formados  pela  oposição 

político-partidária,  a  ação  organizada  do  movimento  integralista  e  a  ação 

revolucionária dos comunistas. Todo esse movimento apenas facilitou que o governo 



21

encontrasse um pretexto para realizar um golpe de Estado, ocorrido em novembro 

de 1937, e que instituindo o novo período de governo de Vargas chamado Estado 

Novo (COSTA, 2008).

O período de governo denominado Estado Novo aconteceu de uma 

forma  ditatorial,  promovendo  o  fechamento  do  Congresso  Nacional  e  das 

assembleias legislativas. Dentre as ações realizadas destacam-se: a suspensão das 

garantias  constitucionais;  destituição  dos  governadores eleitos;  centralização dos 

recursos; extinção das bandeiras e os hinos estaduais; perseguição e prisão dos 

adversários e oposicionistas; e outorgou uma nova constituição, cujo nome foi dado 

de polaca (COSTA, 2008).

A indústria começou a ganhar mais incentivo por parte do governo, por 

meio de investimentos necessários como infra-estrutura nas áreas de transporte, 

energia,  aço  e  outras  matérias  primas  com  o  objetivo  de  dar  continuidade  ao 

processo  de  industrialização.  Na  área  econômica  o  governo  começou  a  se 

posicionar de forma estratégica a fim de ditar o rumo financeiro do país, mas para 

isso teve que modificar as estruturas utilizadas que até então que eram formadas 

por um Estado patrimonialista, ou seja baseado em um governo onde o público é 

tratado como privado pelas pessoas que estão no poder (COSTA, 2008).

As reformas administrativas no setor público eram necessárias com o 

objetivo de superar o modelo clientelista e anárquico de administração oligárquica, e 

o  governo  Vargas  procurou  realizar  mudanças  em  duas  vertentes  principais.  A 

primeira baseada no controle da crise ocorrida em 1929 e dar suporte para que a 

indústria  brasileira  desenvolvesse.  A segunda  era  melhorar  o  setor  burocrático 

público por meio de padronizações, normatizações e implantação de mecanismos de 

controla nas áreas de pessoal, matéria e finanças (COSTA, 2008).

A  nova  política  de  otimização  da  Administração  Pública  realizou 

mudanças  com  a  finalidade  de  controlar  e  desenvolver  vários  setores  que 

necessitavam  de  atenção  e  políticas  favoráveis  para  o  seu  desenvolvimento. 

Segundo Lima Junior apud Costa (2008) “até 1939, haviam sido criadas 35 agências 



22

estatais; entre 1940 e 1945 surgiram 21 agências, englobando empresas públicas,  

sociedades  de  economia  mista  e  fundações”.  Com  estes  dados  pode-se 

complementar  que  até  1930  existiam  12  empresas  públicas,  e  no  período 

correspondente entre 1930 e 1945, foram criadas 13 novas empresas, sendo 10 do 

setor  produtivo,  dentre  elas:  a  Companhia  Vale  do  Rio  Doce  e  a  Companhia 

Siderúrgica Nacional. Ambas, atualmente, foram privatizadas (COSTA, 2008).

O governo Vargas foi  marcado desde o  seu governo provisório  por 

medidas  visando  à  racionalização  dos procedimentos  administrativos  públicos.  E 

desde o seu discurso de posse, apresentou sua plataforma de governo, em que se 

propunha a promover uma série de reformas, entre elas a criação de um Ministério 

de  Instrução  e  Saúde  Pública;  a  remodelação  do  Exército  e  da  Armada;  a 

reorganização do aparelho judiciário; a “consolidação das normas administrativas, 

com o intuito de simplificar a confusa e complicada legislação vigorante, bem como 

de refundir os quadros do funcionalismo, que deverá ser reduzido ao indispensável, 

suprimindo-se  os  adidos  e  os  excedentes”  (Wahrlich,  1975:7-8).  No  intuito  de 

enxugar o Estado buscou cortar despesas improdutivas, realizou a reorganização do 

Ministério da Agricultura, a revisão do sistema tributário e a instituição do Ministério 

do Trabalho (COSTA, 2008).

Como  medidas  concretas  de  sua  gestão,  Vargas  criou  em  1930  a 

comissão permanente de padronização e logo em 1931 consolidou com a comissão 

permanente  de  compras,  ambas  voltadas  para  a  aquisição  de  material.  A 

Constituição de 1934 propôs na área de pessoal o princípio do mérito e a partir de 

1935 foram realizadas reformas e reajustes a fim de normatizar os cargos e salários 

para os servidores públicos civis (COSTA, 2008).

Um dos marcos na constituição de 1934 foi  a  inclusão de leis  que 

tratavam  diretamente  de  direitos  aos  trabalhadores,  entre  eles  a  proibição  de 

diferenças salariais devido a diferença do sexo, idade, nacionalidade ou estado civil, 

definição  de  salários  mínimos  regionalizados,  jornada  de  trabalho  de  oito  horas 

diárias, direito de descanso semanal, regulamentação de profissões, proibição de 

empregar jovens menores de 14 anos, e em empregos noturnos jovens menores de 

16 anos (COSTA; MELLO, 1999).
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A constituição de 1934 tem como grande destaque o incorporação de 

vários  direitos  trabalhistas  que não  haviam até  então,  o  que levava  a  trabalhos 

exploratórios no sentido de jornadas de trabalhos, diferenças salariais devido ao 

sexo, e a exploração de menores de idade que desde muito cedo eram explorados.

O grande marco na área da Administração Pública no Brasil foi criado 

neste período através do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

que foi efetivamente organizado em 1938, e trouxe novas diretrizes até então não 

organizadas no setor público. Esse novo departamento tinha como objetivo realizar 

as seguintes medidas:

- definir e executar a política para o pessoal civil; 

- realizar a admissão mediante concurso público;

- realizar a capacitação técnica do funcionalismo;

- promover a racionalizar os métodos no serviço público; e

- elaborar o orçamento da União. 

Esse novo Departamento também possuía seções nos estados, a fim 

de facilitar a descentralização e adaptar conforme a necessidade local as normas 

vindas do governo central às unidades federadas sob intervenção. (COSTA, 2008)

Então o DASP era tido como a “primeira experiência de reforma de 

largo  alcance  inspirava-se  no  modelo  weberiano  de  burocracia  e  tomava  como 

principal referência a organização do serviço civil americano” (COSTA, 2008, 17).

O DASP foi  criado com a finalidade de ser  uma agência  capaz de 

modernizar  a  Administração  Pública  do  Brasil.  Entre  as  suas  funções  ela  era 

responsável  por  implementar  mudanças  na  administração,  elaborar  orçamentos, 

selecionar  e  contratar  servidores,  realizar  treinamento  do  pessoal,  racionalizar  e 

normatizar as compras e os contratos firmados, além de gerir o estoque de material 

adquirido. (COSTA, 2008)

O  governo  Vargas  utilizava  o  DASP  também  como  um  órgão  de 

consulta do presidente e dos ministros. E além do DASP foi criado do Departamento 
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de Imprensa e Propaganda que auxiliou o governo em sua ditadura do Estado Novo,  

controlando os meios de comunicação e toda a imprensa. (COSTA; MELLO, 1999) 

Quando estuda-se Administração Pública no Brasil,  cabe destacar a 

criação da DASP,  pois  tem um significado grande na tentativa  de racionalizar  a 

administração no país. Com este departamento foram organizados diversos setores 

públicos,  realizados  estudos  no  sentido  de  controle  e  compra  de  material  e  se 

começou a pesar em como organizar a gestão de pessoas.

O serviço realizado pelo DASP foi bem sucedido até meados de 1945, 

pois após este período as empresas públicas que possuíam seus próprios estatutos 

começaram a realizar nomeação de pessoal sem realização de concurso público,  

devido a possibilidade de tornar facultativa este tipo de seleção. (COSTA, 2008)

A seleção do pessoal pelo favoritismo e não pelo mérito em diversos 

órgãos  públicos  brasileiros,  demonstraram  um  sistema  dominado  por  práticas 

patrimonialista, ou seja práticas de pessoas que confundem o público e o privado.  

(COSTA, 2008)

Como  comentado  anteriormente  o  DASP  chegou  no  sentido  de 

organizar a Administração Pública, mas no termo de gestão de pessoal encontrou-se 

resistência  em  um  modelo  adotado  como  regra  desde  a  monarquia  que  é  o 

patrimonialismo, tratando do público como sendo privado, e as contratações eram 

feitas pela escolha e não pelo mérito.

3.2 A Crise de 2008

O ano de 2008 foi marcado por uma crise financeira que o mundo não 

havia mais sofrido desde o crack da Bolsa de Valores em Nova York, no ano de 

1929. Entre estes períodos pode-se destacar algumas crises que afetaram o mundo 

de alguma forma mas não com o mesmo efeito, mas trouxeram alguns prejuízos 

para  dezenas de países.  A crise  do México  em 1994 foi  causada pela  crise  de 

balança de pagamentos mais a especulação financeira e a fuga de capitais, que 

causaram uma  crise  política  interna  do  México.  A crise  na  Ásia  em com início 



25

Tailândia devido ao colapso financeiro do Thai baht devido a adoção de um câmbio 

flutuante com a tentativa de evitar a fuga de capitais em parte devido ao estado. A 

grande  baixa  das  importações  resultante  de  desvalorizações  possibilitou  a 

reabilitação das reservas cambiais. Com a situação piorando, a crise se espalhou 

para o Sudeste Asiático e o Japão, afundando cotações monetárias, desvalorizando 

mercados de ações. Então, tem-se uma crise regional que se tornou internacional.

Apesar  de  causarem  um  grande  impacto  na  economia  na  área 

financeira as duas crises tem origens diferentes. A crise de 1929 foi causada pelo 

excesso de produtos agrícolas, baixos salários, barreiras alfandegárias, queda no 

consumo de mercado interno e a especulação de ações na bolsa de valores. A crise 

de 2008 teve uma origem devido a uma desestruturação no sistema imobiliário e que 

causou recessão nos Estados Unidos da América (EUA) (REBÊLO, 2010).

A crise  de  2008  teve  início  nos  EUA.  Para  explicar  a  crise,  cabe 

lembrar que os americanos desde muito tempo possuem um hábito de consumo 

muito intensso que muitos chamam de “modo de vida dos americanos” já falada na 

crise de 1929. Para manter este modo de vida muitas pessoas recorriam a hipotecas 

de seus imóveis com a finalidade de obter dinheiro suficiente para manter o padrão 

de vida e de consumo e ainda sobrar dinheiro para pagar as prestações (REBÊLO, 

2010).

As crises tiveram origens diferentes uma devido a uma superprodução 

mal  estruturada  e  outra  devido  a  facilidade  de  crédito  apoiada  em  hipotecas  e 

consumo  exagerado,  mas  ambas  causaram  grande  desestabilização  aos 

americanos e seus efeitos foram sentidos por dezenas de países.

O hábito comum de consumo dos americanos foi aproveitado pelos bancos 

que começaram a oferecer crédito chamado de “subprime” (do inglês subprime loan 

ou subprime mortgage) é um crédito de risco, que eram oferecidos com juros mais 

altos que os praticados no mercado, pois eram disponibilizados especialmente para  

pessoas com histórico duvidoso nas operações de crédito (REBÊLO, 2010).



26

O mercado de créditos subprime estava aquecido e as companhias 

especializadas em hipotecas precisavam para oferecer a novos empréstimos, então 

elas foram atrás de mais dinheiro e a fonte onde conseguiram o dinheiro foi através 

de investidores de Wall Street. Esses investidores emprestaram o dinheiro que as 

companhias precisavam e em contrapartida as hipotecas foram transformadas em 

papeis negociáveis na bolsa de valores. (REBÊLO, 2010)

O  bom  negócio  trazia  um  ótimo  histórico  e  fez  que  os  Bancos 

começassem a negociar os papeis, esse negócio trazia tanta solidez que começou a 

ser negociado internacionalmente. Rapidamente os papeis foram adquiridos pelos 

investidores  do  mundo  todo  e  por  bancos  devido  a  confiança  apresentada. 

(REBÊLO, 2010)

Nota-se que o hábito de consumo dos americanos podem ajudar a 

economia girar de forma aquecida, porém a forma que eles começar a consumir  

hipotecando seus imóveis através de empréstimos com juros mais altos que os do 

mercado causou esse colapso econômico. 

A crise começou a se desenhar quando os preços dos imóveis nos 

EUA iniciaram uma tendência de alta, causada principalmente pelo interesse dos 

proprietários em conseguirem uma hipoteca cada vez maior.  Esse aumento fez 

crescer  o  número  de  inadimplentes  e  que  não  conseguiam cumprir  com suas 

obrigações, criando a chamada “bolha habitacional” (REBÊLO, 2010).

A bolha habitacional começou a criar a crise de 2008 e só se agravou 

porque os proprietários dos imóveis com medo de perder dinheiro demoraram a 

baixar  os  preços  dos  imóveis,  e  quando  o  fizeram o  sistema de empréstimos 

subprime já estava comprometido (REBÊLO, 2010).

 A crise de 2008, para alguns autores como Paul Krugman citados no 

texto  de  (REBÊLO,  2010),  ex-Prêmio  Nobel  de  Economia,  não  pode  ser 

responsabilidade apenas dos bancos,  mas sim do  que  ele  chama de “sistema 

bancário  paralelo”,  composto  por  agentes  financeiros  que  ofereciam  crédito 

subprime  as  pessoas  e  repassavam  os  empréstimos  obtidos  a  instituições 
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financeiras, que por sua vez transformavam essas dívidas em collateralized debt  

obligation (títulos garantidos por dívidas). (REBÊLO, 2010)

A origem da crise com empréstimos a pessoas com problemas de 

crédito e que aceitavam hipotecar seus imóveis para manterem o consumo tem 

como vilões os Bancos e os agentes financeiros que se aproveitaram da situação 

para conseguirem juros acima do mercado.

As negociações de empréstimos se caracterizaram como um negócio 

muito  rentável  em que os  investidores recebiam taxas de juros  mais  altas  em 

relação aos bancos e conseguiam crédito com juros mais baixos. (REBÊLO, 2010)

A crise  foi  tomando  forma  e  os  agentes  financeiros  continuavam 

oferecendo crédito, no momento a atitude correta seria parar a oferta de crédito na 

tentativa  de  restabelecer  o  sistema  financeiro,  mas  o  grande  rendimento  do 

negócio acarretou o aumento do número de inadimplentes e por conseqüência o 

agravamento da crise. (REBÊLO, 2010)

Como  as  medidas  tomadas  só  agravaram  a  situação  financeira 

americana a crise originária nos EUA se espalhou para o mundo inteiro. Com base 

em publicações retiradas no jornal  o  Estado de São Paulo entre 04/10/2008 e 

13/03/2009, observa-se alguns acontecimentos como conseqüência da crise:

- empresas que tiveram suas finanças comprometidas como a Bear 

Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Washington Mutual e a seguradora AIG.

-  as  bolsas  de  valores  tiveram  resultados  negativos  nunca  antes 

alcançados como a Dow Jones e Nikkei (Japão). No Brasil a Bovespa teve um 

prejuízo de R$ 20 bilhões em capital externo.

- muitas instituições financeiras, tidas como instituições sólidas, foram 

abaladas pela  crise  de tal  forma que o governo americano teve que intervir  e 

aumentar  a  sua  participação  nas  ações,  a  fim  de  preservar  o  mercado.  Por 

exemplo:  o  caso  do  Citigroup  que  teve  a  participação  do  governo  americano 

aumentada para 36%.
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- na área das montadoras de carro, outro setor forte americano, tem-

se  a  General  Motors  e  a  Crysler  fechando  fábricas  pelo  mundo  inteiro  e  que 

também tiveram que ser socorridas pelos EUA.

- o desemprego nos EUA chegou a marca recorde de 9,8%.

- países europeus como Portugal,  Itália,  Irlanda,  Grécia e Espanha 

passaram por período forte de crise entrando em grandes endividamentos.

A crise causou uma desestabilização financeira mundial, causando o 

fechamento  de  empresas,  aumento  de  desemprego,  queda  no  consumo  e 

desaceleração na economia. (REBÊLO, 2010)

A crise americana ocasionou fechamento de empresas, aumento de 

desemprego, crise na oferta de crédito e mais uma vez seus efeitos passaram suas 

fronteiras abalando vários países que se apoiavam na economia americana.

O Brasil em 2008 estava em um período de crescimento econômico, 

com o mercado interno aquecido e desemprego com índices baixos e para manter 

o país nesta situação foram criados benefícios fiscais às empresas no intuito de 

que a crise vinda dos EUA não abalasse o país. (REBÊLO, 2010)

 Os  benefícios  concedidos  buscaram  alguns  setores  chaves  da 

economia  como  a  ajuda  por  parte  da  Caixa  Econômica  Federal  através  de 

financiamentos  as  construtoras  a  fim  de  manter  aquecida  uma  atividade  da 

economia que estava com altos índices de produtividade. (REBÊLO, 2010)

A  redução  do  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  (IPI)  que 

incidiam sobre os materiais de construção foi  outro incentivo do governo neste 

ramo da economia (REBÊLO, 2010).

As ações do governo principalmente possibilitando a continuidade dos 

financiamentos de construções e a redução de IPI, foram medidas que auxiliaram 

muito o país a se manter de uma forma mais estável frente uma crise que vinha de 

uma forma muito negativa.
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Outras ações do governo a fim de amenizar a crise foram:

-  injetar  2  bilhões  de  dólares  no  mercado  para  fortalecer  as 

instituições financeiras e garantir o crédito no mercado a fim de manter o consumo 

interno.

- redução dos juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia (Selic).

- incentivo de financiamento da economia através do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

- manutenção da oferta do crédito por parte dos bancos públicos, que 

no período da crise teve um aumento nos empréstimos de 29,7%.

-  redução  de  impostos  no  mercado  de  automóveis  e  na  de 

eletrodomésticos na chamada “linha branca”.

As medidas adotadas pelo governo surtiram efeito no Brasil e como 

exemplo, a venda de carro que devido ao incentivo fiscal, teve uma média em 2008 

de vendas dentro da media habitual e no ano de 2009 as vendas bateram recorde,  

parando o crescimento somente com o corte do incentivo fiscal (REBÊLO, 2010).

Além da área de construção outros setores foram beneficiados com o 

incentivo do governo, o que possibilitou que várias empresas mantivessem suas 

produções e quadro de funcionários.

A  venda  de  eletrodomésticos  e  o  setor  de  serviços  com  um 

crescimento de 1,2% no período da crise ajudaram a manter o mercado aquecido, 

fazendo o Brasil a sair da crise já em 2009 apresentando um crescimento no PIB 

de 1,9%. (REBÊLO, 2010).

Os EUA por sua vez para sair da crise tiveram que utilizar o seu fundo 

de reserva, que proporcionou uma injeção de 700 bilhões de dólares na economia, 

mas na realidade os EUA só superaram a crise no final de 2009 e início de 2010. 

(REBÊLO, 2010).

Os EUA como um país muito forte economicamente pode contar com seus 

fundos de reserva a fim de sanar os problemas causados pela crise de hipotecas,  
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auxiliando empresas como montadoras a continuarem funcionando e na tentativa 

de não aumentar o número de desempregados e estagnação da economia.

Tanto na crise de 1929 como na de 2008, o Brasil conseguiu superá-

la antes dos EUA, pois foi afetado com menos intensidade, do que os americanos.  

Isso também foi um dos fatores que possibilitou a sua reestruturação antecipada 

(REBÊLO, 2010).

O  governo  brasileiro  com  o  intuito  de  garantir  que  o  índice  de 

emprego continuasse baixo ofereceu ajuda as empresas para se instalarem com 

maior  segurança  em  áreas  estratégicas  através  de  incentivos  fiscais.  Como 

exemplos  têm-se a Ford que no final  de  2009 confirmou um aporte  de  quatro 

bilhões de reais para serem utilizados entre 2011 e 2015 na remodelação das 

fábricas localizadas no nordeste (REBÊLO, 2010).

Os bancos também foram socorridos pelo governo brasileiro através 

de  verbas  liberadas no  intuito  de  manutenção  da oferta  de  crédito  no  mesmo 

patamar oferecido no pré-crise. Com isso os lucros dos bancos no quarto trimestre 

de 2009 foram grandes, o que auxiliou a sobrevivência da parte financeira do país 

(REBÊLO, 2010).

Os bancos e montadoras obtiveram ajuda do governo, pois os bancos 

eram ferramentas essenciais para que a oferta de crédito continuasse e o mercado 

interno continuasse aquecido e consumindo.

Nota-se  que  o  governo,  de  uma  forma  mais  direta,  atuou  na 

implantação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado no governo 

Lula, ao moldes de política de Roosevelt (keynesianismo), que injetando dinheiro 

em  obras  públicas  ajudando,  assim,  toda  a  economia  brasileira  a  enfrentar  e 

superar a crise (REBÊLO, 2010). 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA

O  presente  trabalho  é  uma  pesquisa  exploratória  e  bibliográfica,  pois  foi 

realizada com pesquisas em livros e artigos contendo as decisões de cada governo 

brasileiro envolvendo a gestão pública durante as crises econômicas mundiais nos 

anos de 1929 e 2008. 

Os  procedimentos  realizados  são  pesquisas  em obras  que  descrevem as 

crises econômicas nos anos de 1929 e 2008 e suas respectivas consequências no 

Brasil e tentar descrever como o governo agiu para controlar essas crises através de 

decisões dos gestores públicos que estavam no governo em cada período citado. 

O  universo  de  pesquisa  compreende  os  períodos  de  crise  econômica 

ocorridos nos anos de 1979 e 2008, buscando analisar quando a crise começou a 

afetar  o  Brasil  e  suas  consequências  principalmente  em  virtude  das  decisões 

tomadas pelo governo.

A pesquisa  tem  cunho  qualitativo a  fim  de  procurar  todos  os  elementos 

ocorridos nas décadas de 1920 e 2000, e também quantitativo tendo em vista que foi  

aplicado  um  questionário,  para  complementar  o  trabalho  e  verificar  o  nível  de 

conhecimentos das pessoas, foi aplicado um questionário nos meses de agosto e 

setembro de 2013, a fim de verificar qual o grau de conhecimento sobre as crises 

econômicas.

Por acessibilidade, o referido questionário foi aplicado no local de trabalho do 

pesquisador. As pessoas que participaram da pesquisa possuem alguma formação 

acadêmica,  dentre  elas:  Administração,  Contabilidade,  História,  Engenharia 

Cartográfica e Engenharia Militar. No entanto, apesar dos esforços para se obter o 

maior  número  de  respondentes,  somente  10  (dez)  pessoas  entregaram  o 

questionário preenchido.
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5. RESULTADOS DA PESQUISA

O resultado da pesquisa apontou que 100% dos entrevistados trabalham no 

Rio de Janeiro, RJ, numa entidade pública.

Quando questionados sobre se sua atividade profissional tem ligação com a 

área da econômica, questão 3, os respondentes informaram que não trabalham com 

atividade ligada a economia.

A questão  5,  que  tratava  de  exercer  atividade,  teve  como  resposta  que 

nenhum deles estava exercendo uma atividade econômica na crise de 2008.

Os demais indicadores são apresentados na seguinte proporção: 

- 10 % das pessoas trabalhavam com algo correspondente a economia em 

2008;

- 80 % viram que a instituição sofreu com a crise de 2008;

- 60 % gostaram das políticas adotadas pelo governo para conter a crise de 

2008;

- 40 % acreditam que poderiam ser tomadas outras medidas protecionistas 

para evitar a crise de 2008;

- 100% das pessoas entrevistadas conhecem a história da crise do petróleo 

de 1979.

- 90 % não lembram quais foram as medidas adotadas pelo governo em 1979 

para conter a crise do petróleo;

- 100 % das pessoas entrevistadas acreditam que em 2008 o Brasil estava 

mais bem preparado para enfrentar uma crise, do que em 1979.

- 60% acreditam que o Brasil possui estrutura econômica e Gestores capazes 

de superar qualquer crise econômica.

Analisando os dados obtidos na pesquisa observa-se que a crise de 2008 é 

mais lembrada do que a de 1929, e muito disto é em função da idade as pessoas, só 

estudaram através de livros no ensino médio, ao contrário da crise de 2008 que é 

mais recente e de fácil  lembrança principalmente pelo alarde causado pela mídia 
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colocando a crise em todos os meios de comunicação, além de diversos cortes de 

custos realizados em instituições e órgãos públicos no período.

Apenas 10% dos entrevistados trabalham com algo que lida diretamente com 

dinheiro, contrato e licitações e que sofre diretamente com as medidas econômicas 

adotadas pelo governo como cortes de gastos e verbas.

Outro  dado  que  se  destaca  é  que  60%  dos  entrevistados  acreditam nas 

políticas econômicas do país e dos Gestores Públicos responsáveis pelo controle 

econômico. A explicação pode ser devido à estabilidade econômica alcançada pelo 

Brasil  na  década  de  1990  e  que  até  hoje  é  controlada  causando  uma  maior 

segurança às pessoas em poder investir e programar o futuro devido a estabilidade 

econômica.

O gráfico  1,  adiante,  demonstra  que a  maioria  das pessoas entrevistadas 

gostou das medidas que o governo adotou, no período da crise de 2008.

Gráfico 1 - Pessoas que gostaram das medidas adotadas pelo governo em 2008

Fonte: A pesquisa

Esse resultado pode ter  sido  obtido,  porque as  medidas funcionaram e o 

Brasil conseguiu passar bem por essa crise, sem sofre tanto como foi em 1929 e 

outras  crises  em  que  não  havia  estruturas  suficientes  para  contê-la  como 

recentemente.

Gostaram 
das 
medidas do 
governo

Não 
gostaram 
das 
medidas do 
governo
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crises de 1929 e 2008 como foram observadas, neste trabalho, tiveram 

sua origem nos EUA e acabaram causando uma desestabilização econômica para 

além do território americano. A primeira crise teve como causa a grande produção 

industrial americana que esbarrou em barreiras comerciais europeias, somado ao 

inchaço do mercado interno que não absorvia mais toda a produção e por fim a 

especulação dos papeis na bolsa de valores que ocasionaram várias falências e 

fechamento  de  empresas.  Tudo  isso  acarretou  um  corte  de  importações  que 

prejudicou diretamente vários  países como o  Brasil  que forneciam matéria-prima 

para a indústria.

Economicamente,  o  Brasil  neste  período  estava  em  processo  de 

decadência da oligarquia agrária e a crise de 1929 ajudou a tomada do poder por 

grupos  que  incentivaram  a  produção  industrial,  e  neste  caminho  temos  Getúlio 

Vargas que em seu governo modernizou a política pública do país, proporcionando 

direitos aos trabalhadores e na administração pública criou um grande marco que é 

o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), criado em 1938, e que 

iniciou a discussão de uma forma mais moderna a Administração Pública que até 

então era apenas função das pessoas que estavam no poder como latifundiários.

A crise de 2008 teve uma origem diferente da de 1929, onde os americanos, 

para  manter  seus  padrões  de  vida  e  de  consumo hipotecaram  seus  imóveis, 

assumindo empréstimos maiores que os adotados no mercado, o que ocasionou, 

com o tempo a impossibilidade das pessoas pagarem suas dívidas. Os papeis das 

empresas e do colapso na bolsa relativo às ações desses imóveis, acarretaram um 

grande  impacto  econômico  nos  EUA devido  a  impossibilidade  das  pessoas  em 

cumprirem com suas obrigações financeiras, fazendo que essa crise se alastrasse 

para o mundo inteiro.

O Brasil nas duas crises conseguiu superá-las antes dos EUA, só que em 

2008  o  país  estava  mais  preparado  tanto  administrativamente  como 

economicamente, devido a um padrão de governo adotado desde a década de 1990. 
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Por  meio  de  incentivos  de  consumo,  de  redução  de  impostos  sobre  indústria  e 

produtos conseguimos manter a nossa economia quase estável durante uma crise 

que abalou muitos países pelo mundo.

As lições tomadas das crises foi que em 1929 o Brasil conseguiu superar a 

crise com novas medidas na Administração Pública que era até então só voltada a 

produção agrária e a partir desta data começou a investir e a voltar a economia em 

direção  a  industrialização.  O  novo  governo  Vargas  também  auxiliou  o 

desenvolvimento da indústria sem abandonar a produção agrícola, como também foi 

o primeiro a pensar me modernizar a Administração Pública com a criação do DASP.

A crise de 2008 trouxe como lições para a Administração Pública a sintonia 

da  equipe  econômica  com todos  os  setores  do  governo  que  tomaram algumas 

medidas em diversas áreas como indústria, construção e comércio. Estes setores 

estavam aquecidos até o início da crise de 2008 e devido a ações dos governos 

mantiveram a economia aquecida e a atingir a superação da crise em 2009.

Assim,  pode-se  concluir  que  durante  as  crises  o  Brasil  sofreu  com 

influencias  da  economia  internacional,  porém  a  Administração  Pública  saiu 

fortalecida com a primeira crise através de uma modernização na Administração e 

na segunda crise com uma estrutura melhor, foi possível utilizar a máquina pública 

para a prevenção e controle da crise.
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ANEXO1 – QUESTIONÁRIO

Este questionário é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso em Administração 

Pública,  da  Universidade  Federal  Fluminense  e,  tem o  objetivo  de identificar  as 

políticas adotadas pela Gestão Pública no Brasil durante as crises de 1929 e 2008.

1. Em que cidade a empresa ou instituição está localizada? 
( ) Rio de Janeiro  ( ) Volta Redonda          (   ) Qual? .................................

2. Em que ramo da Economia a empresa ou instituição trabalha?
( ) privada        ( )publica      ( ) mista     (  ) outro

3. Há quanto tempo você trabalha com economia?
( )1 a 5 anos   ( ) de 5 a 10 anos ( ) mais de 10 anos

4. Qual o porte da sua empresa ou  instituição?
( )Micro      ( ) Pequeno ( ) Médio    (   ) Grande

5. Você estava exercendo sua atividade econômica na crise de 2008?
(   ) Sim     (  ) Não

6. A sua empresa ou instituição sofreu com a crise de 2008?
(   ) Sim   (   ) Não

7. Você gostou das políticas públicas realizadas pelo governo brasileiro a fim de 
amenizar a crise de 2008?
(   ) Sim   (   ) Não

8. Existe alguma outra medida que os Gestores Públicos poderiam ter tomado para 
que o Brasil superasse melhor a crise de 2008?
(   ) Sim 
…..........................................................................................................................
(   ) Não, todas as medidas foram suficientes.

9. Você acredita que o Brasil sofreu mais economicamente com qual crise?
(   )  1929      (   ) 2008

10. Você acredita que o Brasil possui estrutura econômica e Gestores Públicos 
capazes de superar qualquer crise internacional.
(   ) Sim     (   ) Não
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