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Motivação 

• Conversa sobre este debate começou em 
abril. 

 

• Então, pouca atenção estava sendo dada à 
situação internacional. 

 





Crescimento cada vez menor 



• “Desalavancagem”? (Kenneth Rogoff e Carmem 
Reinhart) 
 

• Queda da produtividade? (Robert Gordon) 
 

• Armadilha da liquidez? (Paul Krugman)  
 

• Excesso de poupança? (Ben Bernanke) 
 

• Estagnação secular? (Larry Summers) 
 

• É esse o “novo normal” da economia mundial 
desde 2011/2012. 
 
 



Segundo Summers 

• “As taxas de juros “neutras” estão caindo e se encontram em níveis 
anormalmente baixos... Ainda mais convincente é o crescente corpo 
de evidências sugerindo que durante a última geração, vários 
fatores aumentaram a propensão à poupar e diminuíram a 
propensão à investir. Maiores poupanças foram decorrência do 
crescimento na desigualdade e na parcela de distribuição da 
riqueza, aumentos na incerteza das aposentadorias a na 
disponibilidade de benefícios sociais, redução na possibilidade de 
tomar dinheiro emprestado (especialmente para habitação) e um 
grande acúmulo de ativos na mão dos bancos centrais e dos fundos 
soberanos. A redução no investimento  foi função de um menor 
crescimento da força de trabalho, disponibilidade de bens de capital 
mais baratos e crédito mais apertado... E talvez, a nova economia 
tenda a conservar capital...” 



Uma história mais antiga 

• Peter Gowan e François Chesnais já vêm mostrando, 
desde os anos 90, que o processo de “globalização” 
tem como efeito a intensificação da volatilidade. 
 

• Abandono das políticas anticíclicas, de sustentação da 
demanda, pela autorregulação e financeirização. 
 

• Processo que ocorre desde os anos 70. 
 

• Como entender a crise atual dentro dessa narrativa de 
longo prazo? 
 
 



“A grande aposta” 

• Alavancagem excessiva. 
 

• Empréstimos de alto risco disfarçados pelos derivativos 
como o Credit Default Swap. 
 

• Desregulamentação e/ou autorregulação. 
 

• Esquema Ponzi ou “pirâmide”. 
 

• Em 2007 começam os sinais e em 2008 se atinge o 
pânico. 



1º momento: “Somos todos 
keynesianos” 

• Too big to fail. É necessário resgatar para evitar a 
catástrofe. 
 

• Nas semanas de 21 e 28 de setembro de 2008 é negociado 
o programa de resgate. 
 

• Em 03 de outubro é aprovado o TARP, o Programa de Alívio 
de Ativos Problemáticos, comprando US$700 bilhões de 
ativos “tóxicos”. 
 

• Até o Financial Times pede por uma ação keynesiana 
(Martin Wolf em janeiro de 2009). 



Endividamento líquido em percentual 
do PIB. FMI - WEO database 



Socialização das perdas 

• Lucros privados (inclusive bônus mantidos para os executivos). 
 

• Perdas vão parar nos balanços dos governos e no processo de 
senhoriagem. 
 

• A Economist estima, em maio de 2009, que já haviam sido injetados 
mais de US$ 3 trilhões de dólares até aquele momento. 
 

• Summers (2016), estima em mais de US$ 5 trilhões a expansão 
monetária dos países do G7. 
 

• Ainda assim sem inflação! 



2º momento: A revanche ou a virada 
de mesa. 

• Discurso X Prática. 
 

• Obama? Nós podemos mudar! 
 

• Hollande? Contra o 1%! 
 

• Syriza? Fora Troika! 
 

• Estelionato eleitoral ou mudança no equilíbrio de 
forças? 



• Governos pioram indicadores de solvência. 

 

• Pior indicador de solvência = maior prêmio de risco. 

 

• “Vocês estão muito endividados (porque assumiram 
minhas dívidas) e por isso eu não confio mais em vocês 
(logo exijo maior retorno para te emprestar)”. 

 

• Exigência de ajuste fiscal. 

 

• A socialização das perdas contábeis acontecendo na 
prática. 



Em resumo 

• Ajustes fiscais / Cortes sociais, acentuando a letargia da 
demanda. QE, mesmo sem resultados, continua. 

 

• Abertura comercial. TTP e TTIP. Recuperação da 
margem de lucro? Nova divisão internacional? 

 

• Concentração de renda. 

 

• Guerras e desestabilizações. A batalha se revela 
também na geopolítica. 




