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O Boletim RI Up2Date 
 
O Boletim RI Up2Date é parte do projeto da graduação em Relações Internacionais UniBH RI Up2Date, que 

visa formar um corpo discente capacitado e apto a analisar questões atuais do ambiente internacional. 

Semestralmente, temas que vêm sendo objeto de atenção da mídia e cobrados em processos seletivos são 

selecionados pela equipe de docentes. As questões levantadas são discutidas em mesas redondas entre 

os alunos, provocados pelos professores a construírem uma discussão informal e rica.  

 
Para enriquecer os debates, os professores do curso de Relações Internacionais enviam ao Boletim RI 

Up2Date textos próprios e/ou referências relevantes para o campo. A finalidade desse compêndio é 

levantar pontos mais polêmicos do tema sob apreciação, e proporcionar aos alunos base para a 

fundamentação de seus argumentos nas mesas-redondas. Nesse volume, teremos a discussão sobre Crise 

e a Ordem Mundial Contemporânea. 

 

 

Boa leitura! 
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Crise e Ordem Econômica Mundial Contemporânea 
Prof. Carlos Lopes 

 

Inicialmente, insta salientar que os ciclos das crises econômicas tem se verificado em períodos de tempo 

cada vez menores. Alguns críticos imputam este fato às práticas liberais de mercado, com pouquíssima 

regulação e em função da globalização financeira cada vez mais intensa. É bem certo que “são fracas as 

vozes que clamam pela reconstituição de uma verdadeira ordem econômica internacional. Os fanáticos do 

livre mercado se recusam a compreender que a ordem mercantil está seriamente ameaçada quando 
inexistem regras e instituições monetárias centralizadas capazes de garantir um mínimo de previsibilidade 

às decisões privadas (Belluzzo, 1995)”.   

 

Smith (1988) aponta três funções básicas para o Estado: a garantia da defesa social, a administração da 

justiça e a execução de obras públicas. Isto posto, subentende-se que o mercado representava a ideia do 

ambiente adequado e harmonioso capaz de transformar o interesse individual em benefícios sociais sem a 

necessidade da intervenção do Estado.  

 

Hunt (1981) a respeito de Jean Baptiste Say, outro importante pensador da escola econômica liberal assim 
como Adam Smith, descreve-nos que um mercado livre sempre se ajustaria automaticamente, num 

equilíbrio em que todos os recursos estariam plenamente utilizados. Neste aspecto, somente haveria 

desemprego na economia de forma voluntária, já que a economia estaria operando em pleno emprego dos 

recursos produtivos.   

 

Para Vasconcellos e Garcia (1998), Jean Baptiste Say relacionou as trocas de mercadorias pautadas 

essencialmente no âmbito da produção, ou seja, no suposto de que “toda oferta cria sua própria demanda”. 

O aumento da produção transformar-se-ia em renda dos trabalhadores e empresários que seria gasta na 

compra de outras mercadorias e serviços.  
 

Conclusivamente, se toda a renda gerada na economia seria gasta novamente na aquisição de bens e 

serviços, a moeda seria neutra no sentido de que apenas atenderia a função de ser meio e troca. O fluxo 

monetário se regularia sem a necessidade de intervenção do estado. Ademais, pressupondo mercados 

plenamente eficientes e em equilíbrio não haveria a possibilidade de ocorrência de crises, considerando 

que não haveria desemprego involuntário e de que toda oferta criaria sua própria demanda.        
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Não obstante, Keynes (1992) demonstra a ineficácia dos mercados liberais em levar a economia ao seu 

pleno emprego, atentando para o fato de que em momentos de incertezas, por exemplo, diante de uma 

crise e das incertezas que isto gera em relação ao futuro, os agentes econômicos optam pela preferência 

pela liquidez, ou seja, pelo entesouramento da moeda. A veracidade de tal fato rompe com a ideia de que 

toda oferta cria sua própria demanda.  

 

Posto isto, a demanda é quem estabelece o volume da oferta e não o contrário. O elo teórico da afirmação 
se faz presente quando se evidencia que a moeda além de ser meio de troca também é reserva de valor. 

Assim, a preferência pela liquidez reduz a demanda e, consequentemente, o preço dos ativos reais 

ofertados (produtos, bens e serviços), impactando o nível geral de produção, de renda e de emprego dos 

fatores produtivos.  

 

De maneira sucinta, o pleno emprego dos recursos produtivos não se evidencia, conforme supunha a 

escola do pensamento econômico liberal, tendo em vista que a retirada de moeda de circulação da 

economia impacta diretamente o nível de emprego e de renda, gerando desemprego involuntário e 

desequilíbrios entre a oferta agregada e a demanda agregada. Os ajustes necessários ao novo equilíbrio 
aquém do pleno emprego dos recursos produtivos poderiam ser chamados de crise, a partir das 

imperfeições dos mercados liberais ao alcance do pleno emprego ou dos mercados plenamente eficientes. 

 

Ainda conforme Keynes (1992) a manutenção do nível da atividade econômica só poderia ser obtida 

mediante uma fonte alternativa de demanda, qual seja, a do Estado regulador dos desequilíbrios dos 

mercados liberais. Isto é, o Estado promotor do desenvolvimento econômico e social. Caberia ao Estado, 

portanto, a tarefa de ser o regulador dos ciclos econômicos e das crises.  

 

Em relação aos mercados financeiros especificamente, Keynes (1992) argumentava que na ausência de 
regulamentação os mercados não são eficientes, mas passíveis de especulações financeiras. A 

liberalização dos mercados sem poderes regulatórios induzem à especulação através do uso de derivativos 

financeiros e da alavancagem financeira. Necessária, portanto, a intervenção governamental para freiar a 

alavancagem excessiva das instituições financeiras, bem como os lucros desmedidos dos investidores e 

dos bancos.  

 



25	  de	  abril	  de	  2014	  (Vol.	  3)	  
Boletim	  RI	  Up2Date	  

5	  

	  

Av.	  Prof.	  Mário	  Werneck,	  1685	  -‐	  Estoril	  -‐	  CEP:	  30455-‐610	  BH/MG	  

Conforme Marx (1996), o conceito de mais-valia refere-se à diferença entre o valor das mercadorias que os 

trabalhadores produzem e o valor da força de trabalho vendida aos capitalistas que a contratam. O 

trabalhador produz muito além do estipulado e este excedente não é pago, culminando na acumulação de 

capital nas mãos dos donos dos meios de produção. O trabalhador se vê separado de parte de sua 

produção que é apropriada pelos donos dos meios de produção.   

 

Em conclusão, segundo a ótica de Marx, a cada etapa de desenvolvimento do sistema capitalista, por meio 

da repetição da mais-valia, há uma maior acumulação de capital, todavia, também uma maior concentração 
de capital, que por sua vez, provoca uma maior exclusão social. Dessa forma, o modo de produção 

capitalista gera, simultaneamente, acumulação de capital e crises.  

 

Deste ponto de vista, a lógica pode ser estendida ao atual cenário econômico mundial em que a mais valia 

evidenciada no âmbito das finanças capitalistas atinge sua expressão mais voraz, valorizando-se financeira 

e ficticiamente junto aos mercados financeiro e de capitais, desvinculada do lado real e produtivo da 

economia, gerando uma crise sistêmica mundial.  

 

Conquanto estejamos todos inseridos nesta lógica do desenvolvimento e do caminhar do sistema 
capitalista, de suas contradições, crises e renascimento, imputa-nos o dever de refletir sobre a ordem 

econômica mundial contemporânea, sobretudo, em relação ao seu futuro. A literatura acerca do 

pensamento econômico mundial, bem como sua interação com os fatos recorrentes e contemporâneos das 

crises advindas do modo de produção capitalista, abre-nos uma lacuna para respostas ainda não 

encontradas, especialmente, no que tange às indagações relativas se há um funcionamento mais efetivo e 

melhor do que as economias de mercado, se Keynes e os princípios do Estado promotor do bem estar 

econômico e social disseminarão de forma plena o regozijo do capitalismo a todos ou se as contradições 

inerentes ao desenvolvimento do sistema capitalista, conforme a leitura analítica de Marx decretará seu 

próprio fim.                 
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Respostas Legais e Regulatórias à Crise Financeira de 2008 
Profa. Gabriela Frazão Gribel Lage 

 

Como parte de um conjunto de ações tomadas globalmente após a crise econômica mundial, 

desencadeada em 2008, observa-se novo fôlego dado às estruturas internacionais de regulamentação do 

mercado financeiro. Isso porque, a crise colocou em xeque não apenas as estruturas reguladoras 

nacionais, como também os esforços internacionais de regulamentação dos fluxos financeiros nos 

mercados globais. As consequências geradas pela crise do subprime norte-americana expõem ao mundo a 
profundidade da interdependência financeira entre as nações e a vulnerabilidade das economias às 

ingerências dos mercados domésticos. Adicionalmente, a crise adverte aos mercados domésticos acerca 

dos resultados da baixa regulamentação e da necessidade de controle dos fluxos financeiros, concessão 

de crédito e das próprias instituições de fiscalização dos mercados. 

 

Nesse contexto, internacionalmente, ainda que marcadamente responsivos, os esforços para a promoção 

da cooperação entre as autoridades nacionais têm se mostrado bem sucedidos. O primeiro passo nesse 

sentido foi tomado após a Crise Financeira Asiática, em 1997, com a criação do Fórum de Estabilidade 

Financeira (Financial Stability Forum - FSF), em 1999, pelas potências centrais reunidas no G7. Dez anos 
após sua criação, como resposta à nova crise econômica global, o mandato do FSF é expandido para 

abarcar novos mercados relevantes e sua estrutura é reformulada. Em 2009, o FSF é sucedido pelo 

Conselho de Estabilidade Financeira (Financial Stability Board - FSB), estabelecido na conferência do G20, 

em Londres.  

 

Assim com o FSF, o FSB trabalha em colaboração com o FMI e é formado por especialistas na área 

financeira em nível doméstico, internacional e europeu. Em sua composição estão chefes das finanças, 

bancos centrais e agências reguladoras nacionais; as principais instituições financeiras (International 

Financial Institutions - IFIs), órgãos e comitês técnicos (Standard Setting Bodies – SSBs) internacionais; 
bem como a Comissão Européia e Banco Central Europeu. Sua principal função é estabelecer padrões de 

controle e supervisão do mercado internacional, incluindo os fluxos de capital, centros financeiros off-shore 

e instituições de alavancagem. Outro papel relevante desempenhado pelo FSB tem sido o estabelecimento 

de diretrizes regulatórias para os órgãos nacionais, visando, dessa forma, a remodelagem do sistema 

regulatório nacional e internacional. Objetiva-se, por meio da atuação concertada dos âmbitos interno e 

global, a identificação riscos macroeconômicos para prevenir o surgimento de novas crises. 
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A eficácia dos novos mecanismos internacionais de regulação dos mercados financeiros ainda está para 

ser testada. A regulação do mercado financeiro tem seu aparato principal estabelecido no nível doméstico. 

Assim, para que a regulamentação internacional consiga produzir efeitos positivos na prevenção de novas 

crises será imperativo que tal estrutura seja capaz de engajar as autoridades nacionais e supervisionar a 

implementação de padrões e normas internacionalmente estabelecidas. 
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Crise e Sociedade e Crise da Sociedade 
Prof. Pedro Henrique Neves 

 
A última grande crise econômica teve um caráter distinto, quando comparada às últimas crises que 

importam para as Relações Internacionais. Cada qual norteia uma origem geográfica específica, porém têm 

como interseção um alastramento social a impactar, diretamente, no comportamento de classe, à medida 

que a crise econômica instaura-se. Todavia, cabe lembrar que os momentos posteriores às crises são 

vistos como momentos de reconstrução e tal tempo é composto por uma escalada de políticas 
macroeconômicas que fazem, por vezes, perdurar a crise em um tecido social. As crises econômicas não 

podem ser separadas das práticas nas quais hoje importam para a acumulação e concentração de capital 

no Sistema Internacional. Harvey faz lembrar, no preâmbulo de seu livro, que “o capital é o sangue que 

corre através do corpo político de todas as sociedades que chamamos de capitalistas, espalhando-se, às 

vezes como um filete e outras vezes como uma inundação, em cada canto e recanto do mundo habitado”. 

Essa torrente de capital em fluxo e em transformações a partir das variações econômico-financeiras nasce 

com empréstimos (da qualidade subprime) alavancando mais de 10 bilhões de dólares durante os últimos 

15 anos. Pouco se atentava, pois grande parte desse capital era produzido a partir de zonas pobres dos 

Estados Unidos da América, em comunidades de asiáticos, hispano-americanos. Diretamente, no epicentro 
do acontecido, o encurtamento do crédito propiciou a quitação, pelos bancos, de hipotecas que foram 

produzidas em uma lógica de endividamento social assustadora. Tal lógica fez aumentar a capacidade de 

compra de um corpo social que, há três décadas foi educado a lidar com a compra por meio do crédito 

concomitante às pressões sobre os salários do cidadão médio nos EUA, assim como na Europa e em 

outros continentes.  

 

Nessa linha, a crise financeiro-econômica de 2008 tem origens profundas, origens essas que somam duas 

colunas: a engenharia financeira para acúmulo e ampliação do capital, a qual ganhou corpo com o fim da 

estabilidade e regras do Sistema Bretton Woods, em 1976. E a segunda linha é social, atualizando uma 
concepção de mundo consumerista em um novo viés ou novo método de consumo, o qual sustenta uma 

soma de bancos, seguradoras e outras instituições financeiras como os bancos de investimento. Todo esse 

arranjo concentrou seus danos no segundo semestre de 2008 nos principais centros financeiros 

internacionais, a se destacar a bolsa de NY, na rua do muro. Apesar de a crise ter derrubado a primeira 

peça dentro da bolsa de valores, os danos foram vistos nas esferas produtiva (economia real) e social. 

Segundo Harvey, as instituições ou organizações financeiras somadas em bancos, empresas e 
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seguradoras foram socorridas pelo Estado com empréstimos e aquisições em um processo de 

nacionalização dentro do tempo e do espaço da globalização neoliberal. Assim, afora o altar da produção 

de capital fictício, o corpo social começou a compartilhar as perdas principalmente pelos danos ocorridos 

no setor produtivo, o qual dependeria do equilíbrio dos seus papéis na ciranda financeira para manter-se no 

jogo da competição capitalista que tanto importa para o reinvestimento na produção diária. Em dias, cerca 

de 700 bilhões de dólares escoaram pelo ralo pressionando departamentos produtivos em vários campos, 

estrangulando, com o desemprego involuntário, os espanhóis, os irlandeses, os islandeses, os gregos e 

tantos outros, inclusive os chineses, expurgando do trabalho cerca de 20 milhões de pessoas em função da 
redução da produção para a exportação. 

 

A crise de 2008, ou a crise subprime, alardeou outro grande desequilíbrio entre as práticas do capital e as 

repostas da sociedade. Para compreender esse desequilíbrio, importa recuperar a leitura clássica acerca 

do comércio e da economia. Nessa, todos os fatores de produção seriam livres (ou deveriam) a criar 

condições de contínuo fluxo em busca do excedente da produção. Percebe-se que a crise de 2008 

sustentava tal pressuposto, porém servira apenas quanto ao capital financeiro, pois esse tinha (e ainda 

tem) mobilidade transnacional, buscando em espaços distintos o local para ser aplicado. Por outro lado, a 

força de trabalho, tida como um fator de produção, fica enclausurada sem capacidade de reação a esperar 
pela torrente de capital que, no sistema internacional, migra e quando há mínima mobilidade da força de 

trabalho, as ameaças aos existentes potencializa movimentos racistas/discriminatórios. 

 

No computo geral, a crise não se foi, apenas migrou a saber que a próxima etapa está por vir e respeita 

estritamente a lógica de acumulação do capital, a qual gera danos não apenas para o corpo social, mas 

para outras instituições tradicionais como o próprio Estado, bem como sua estabilidade produtiva. Tem-se 

um grande dilema a partir da criação e desenvolvimento das crises, o qual pressupõe posterior ordem, mas 

apenas se especula tal existência para que os ânimos sociais aquietem-se e deem terreno às novas 

cirandas fictícias para que produção de dinheiro sem mais-valia possa voltar a imperar, como hoje se faz 
por meio da China e do Brasil. A despeito das circulação geográfica do capital, que impõe um movimento 

específico em busca dos baixos custos para capitalizar-se, costuma-se esperar por um contramovimento, 

como diria Karl Polanyi, do corpo social, o qual frente às pressões do moinho financeiro constrói 

resistências (não antissistêmicas) objetivando sua própria sobrevivência. Porém, há 90 anos, quando K. 

Polanyi pensou a relação entre movimento e contramovimento, o local era o seu nível de análise para se 
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compreender as respostas da sociedade frente seu definhamento. Hoje, o internacional propõe 

perspectivas e potenciais respostas que ainda não compreendemos. 
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Negócios internacionais em tempos de crise 
Prof. Otávio Rezende 

 

Muitas são as razões que levam empresas a buscar o mercado externo. As mais usuais são o 

interesse em novos mercados para atingir maior economia de escala; a diversificação geográfica 

para reduzir o risco de dependência de um ou poucos mercados; a busca de recursos ou 

conhecimento especializado no exterior; a situação política do governo no país de origem e do 

país hospedeiro; ou mesmo como uma manobra competitiva em âmbito global, caso em que uma 
empresa compete com uma rival em vários países (MARIOTTO, 2007).  

 

Entretanto, escolher um mercado de destino em tempos de crise econômica mundial não é tarefa 

simples. O cenário de queda do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e consequente 

desaceleração da atividade econômica de mercados importantes como o norte-americano, o 

europeu e o asiático, tradicionalmente reconhecidos como principal origem e destino do 

investimento direto estrangeiro (IED é definido como o investimento de ativos no exterior) 

mundial, reduziu o volume de negócios após a crise de 2008. Embora o impacto da crise seja 

desigual nos diferentes mercados, de maneira geral, podemos questionar como deve agir um 
gestor de negócios internacionais ao escolher em qual mercado entrar ou permanecer. 

 

Com a retração ocorrida com a crise, alguns países deixaram de ser reconhecidos como 

mercados atrativos para investimento, enquanto outros apresentaram oportunidades de 

crescimento. O Relatório da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(OECD) de 2011 aponta queda significativa no fluxo de investimentos feitos na região, que hoje 

significam 87% do total realizado em 2000. Os dados apontam aumento continuado na 

diversificação do destino dos investimentos, com 36% direcionados para fora da região. O 

investimento nos BRIC, no período entre 2007 e 2011, teve aumentos consideráveis: Brasil – 
92%; Rússia – 4%; Índia – 34%; China – 43%. Há que se considerar que em termos absolutos, o 

investimento realizado na China (US$ 229 bi), em 2011, foi 3,43 vezes maior que no Brasil (US$ 

66bi), segundo maior país emergente com destino em IDE originários dos países da OECD.  

 

Embora muito se fale em BRIC, algo em torno de 27 países são considerados emergentes. Em 

termos mundiais, esse grupo recebe, atualmente, 52% do total de IDE. Portanto, é notória a 
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atenção voltada para esses mercados; que são caracterizados por uma classe média crescente, 

por terem duplicado sua parcela nas importações mundiais nos últimos anos e por serem 

excelentes alvos para a oferta de produtos manufaturados e de tecnologias sofisticadas. Uma 

leitura mais acurada das demandas existentes nesses mercados poderá oferecer opções 

atraentes para aqueles interessados em promover negócios no exterior. 

 

Contudo, em qualquer situação de avaliação de entrada ou permanência em um mercado externo, 

quatro variáveis devem orientar as decisões estratégicas de uma empresa: o risco intercultural, 
situação ou evento em que um desentendimento cultural coloca valores humanos em jogo; o 

risco-país, para compreender os efeitos adversos à lucratividade de uma empresa causada por 

desdobramentos nos ambientes políticos, legais, jurídicos e econômicos; o risco monetário, 

relativo ás flutuações adversas e não esperadas nas taxas de câmbio; e o risco comercial, que 

pode gerar perdas ou fracassos potenciais nas empresas devido a estratégias, táticas ou 

procedimentos de negócios mal formulados ou executados (CAVUSGIL; KNIGHT e 

RIESENBERGER, 2010). Uma situação de crise deve gerar forte impacto na atitude dos gestores, 

exigindo maior entendimento da implicação desses fatores nos negócios, além da realização de 

ações proativas com vistas a reduzir efeitos adversos.  
 

De forma mais ampla, há que se considerar a necessidade de se promover a cooperação entre 

instituições internacionais, aproximando Estado e empresas, atitude vital para superar os 

principais desafios enfrentados pela economia global. 
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História das crises do capitalism: A Crise na Zona Euro 
Prof. Péricles Lima 

 

Desde o século XVIII a palavra “capitalista” designava alguém que possuía capitais financeiros e que os 

empregava em investimentos. O termo era de uso frequente pelos historiadores e economistas. Na língua 

inglesa podemos citar Adam Smith (1723 – 1790) e na língua francesa, Anne Robert Turgot (1727 – 1781), 

como expoentes de publicações. 

 
Desta forma, passou-se a entender o capitalismo como um sistema socioeconômico que apresentava como 

personagem dominante a pessoa capitalista: o possuidor de um capital que se esforçava para investir de 

forma a fazê-lo crescer. 

 

Mais tarde para J. A. Schumpeter (1833-1950), o capitalismo foi definido como a apropriação privada dos 

meios de produção, pelas decisões por meio de trocas no mercado, pela acumulação de capitais através de 

instituições financeiras e também pela criação de créditos. 

 

Após essas breves observações introdutórias sobre o capitalismo, torna-se importante assinalar em termos 
históricos a Revolução Industrial como uma das maiores modificações ocorridas na história humana e que 

vem de encontro ao sistema econômico que referimos. A Revolução torna-se o ponto de partida para a 

compreensão e análise do desenvolvimento humano em um ambiente de coletividade regida pelo 

capitalismo, pelo mesmo no nosso ocidente, e fruto deste ambiente, surgem suas relações pessoais e 

financeiras. A sociedade torna-se então refém de um modo de produção e de acumulação que a guia e 

transforma, para o bem e para o mal, não só as relações entre as pessoas como também as relações entre 

os Estados. Neste sentido crises econômicas se sucedem dentro do sistema capitalista as quais veem 

alterar consideravelmente a qualidade de vida do homem e as relações entre os Estados. 

 
Na primeira década do século que vivemos, a crise que emergiu e assolou o continente europeu, apesar de 

não ter sua origem neste mesmo espaço, trouxe de volta os reflexos deste sistema. Associado à crise 

capitalista que se instalou veem-se reflexos de uma globalização que nos envolveu, deixando todos reféns 

de práticas, por vezes, duvidosas. 
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Optamos por concentrar nossas considerações nesta primeira grande crise do capitalismo no século XXI e 

suas repercussões nos países que forma a Zona Euro. A opção desses países europeus de construir, 

desde o pós-guerra, um espaço econômico comum, os tornou reféns do sistema capitalista e de seus ciclos 

de expansão e crise. 

 

A crise financeira internacional iniciada na primeira década do século XXI - que teve sua origem no 

mercado norte-americano fruto de consideráveis perdas causadas pelos empréstimos de hipotecas de alto 

risco distribuídas a investidores - é resultado do processo de globalização que gerou um único mercado 
mundial, integrando os mercados financeiros e, assim, intensificando o fluxo de capitais entre países, a 

liberalização de capitais e, consequentemente, o fim da segmentação entre mercados. Nesse sentido, a 

crise expôs a fragilidade da Zona Euro e a União Europeia foi atingida pela desestabilização econômica. 

Pode-se, assim, observar os riscos de um mercado desregulado e a vulnerabilidade que se criou ao ser 

injetado capital e liquidez no sistema financeiro, acompanhado de decrescentes taxas de juros. 

 

No caso específico da UE, os países da Zona Euro e principalmente os ditos PIIGS - Portugal, Itália, 

Irlanda, Grécia e Espanha – também designados de periféricos frente ao “núcleo duro” - Alemanha e 

França - foram fortemente atingidos e fragilizados gerando forte instabilidade econômica e, 
consequentemente, social. Os ditos países periféricos caracterizam-se por serem heterogêneos, com 

delicada situação fiscal, considerável endividamento privado, baixa competitividade externa e desequilíbrio 

nas contas públicas. A recuperação frente à crise instalada parece distante e o tênue tecido social se 

desintegra gerando revoltas. Para esses países o futuro não parece se apresentar como dos melhores, pois 

as condições para uma maior competitividade externa dependem do cenário internacional e do próprio 

cenário doméstico que se encontra paralisado. A previsão é de um longo período de estagnação 

econômica. A integração do continente e o sonho de um espaço coletivo encontram-se atualmente 

seriamente ameaçados por movimentos contrários aos constantes chamados para uma maior rigidez 

econômica e fiscal, uma austeridade que afeta o dia a dia dos cidadãos europeus. 
 

Os países da Zona Euro são diferentes com relação à competitividade externa e apresentam quadros 

diferentes com relação à situação fiscal. Para todos é exigida a mesma austeridade fiscal e monetária. Na 

sociedade tal profusão de ideias e explicações não encontra eco em uma população que sofre diariamente 

com restrições sociais, alimentares, culturais, entre outras, vendo a cada dia parcelas de seus rendimentos, 
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por meio de impostos progressivos, sendo destinadas aos cofres públicos para sanar uma dívida que 

parece sem solução. 

 

A atual crise transforma a Europa em um continente em espera, em crise de identidade, e volta a trazer à 

superfície um conjunto diversificado e dividido de países que procuram se salvar frente ao desespero social 

que se estabelece nas populações. A ausência de um senso comum de direção coloca a UE em compasso 

de espera, e aos políticos falta a criatividade para um projeto que faça essa união se reerguer e novamente 

ser motivo de entusiasmo e euforia, de integração e cooperação. São incapazes de falar e agir em uma só 
voz. A crise nos dá a impressão que os europeus não se encontram integrados politicamente e o sonho dos 

anos 1970, de uma cooperação cada vez maior, se desintegra frente à pressão de um núcleo duro - 

Alemanha, França - sobre os países periféricos. A Europa unida e integrada desaparece nesse contexto de 

crise econômica e surge novamente, como no passado, uma Europa desunida na qual as manifestações 

sociais sucedem-se. 

 

Pode-se entender que a União Europeia rendeu-se ao mercado e à moeda, sendo estes os verdadeiros 

poderes europeus. Forças representadas pelo Banco Central Europeu, imperativos monetários que passam 

a condicionar as políticas para a região, ocupam o cenário dos antigos sonhos de cooperação e trazem o 
pesadelo da desagregação social e econômica. A própria Comissão Europeia se submeteu às forças do 

mercado e às lógicas monetárias dos mercados financeiros internacionais, transferindo assim, para as 

forças privadas do mercado e das finanças internacionais, o poder político. 

 

A crise econômica estabelecida no continente neste início de século, fundamentalmente uma crise do 

capitalismo, veio por fim, minar a construção da tão sonhada cidadania europeia, onde os europeus se 

sentiriam dentro de um espaço coletivo, uma comunidade europeia dentro de uma democracia 

supranacional. Os desafios nessa segunda década do século XXI para o continente e para União Europeia 

são enormes e requerem transformações que possam amenizar os efeitos sociais e econômicos que se 
alastram. O retorno ao sonho do espaço coletivo, a reconstrução de uma democracia supranacional, a 

construção de uma Europa unida e integrada e não apenas uma Europa composta de vários Estados-

Membros concorrentes, é o grande desafio. 
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Breves reflexões acerca da relação entre a crise econômica e as questões políticas 
Prof. Leandro Rangel 

 

 

O mundo contemporâneo possui uma característica singular: as questões sociais, econômicas e políticas 

estão cada vez mais interrelacionadas. Ou seja, a agenda internacional é múltipla, complexa, e 

interdependente. 

 
Em tal contexto, nenhuma crise, em nenhum dos temas, se resolve com simples respostas pontuais. Além, 

efeitos de transbordamento (ou spillover) são esperados, gerando a necessidade de zelo por todas as 

questões. Portanto, a crise econômica de década passada, de tão ampla, intensa, e global, não seria 

diferente.  

 

Seja analisando apenas a crise iniciada nos Estados Unidos, através da quebra de bancos em virtude da 

bolha imobiliária, seja avaliando a quebra das economias de Estados europeus, no efeito dominó que se 

seguiu, em todos os casos houve importantes consequências em diversas áreas, notadamente em temas 

políticos. 
 

Pode-se avaliar os impactos políticos da crise econômica por inúmeros ângulos, porém, parece razoável 

fazê-lo por uma lógica: impactos em potências, em países emergentes, e em pequenos países com alguma 

significância regional. 

 

Inicialmente, ao se avaliar as consequências nos grandes Estados, percebe-se a incapacidade dos 

governantes, de qualquer matiz ideológica, em lidar com a crise. Nos Estados Unidos, o governo Obama, 

apesar da reeleição, sofre com as críticas da sociedade estadunidense. As taxas de desemprego tem se 

reduzido vagarosamente, a economia tem se recuperado de forma muito lenta, e a economia de mercado 
ainda derrapa. Apenas no primeiro trimestre de 2014 a economia estadunidense voltou a mostrar números 

mais satisfatóriosi. 

 

As expectativas, portanto, para uma nova eleição vitoriosa pelo Partido Democrata são baixas. O Partido 

Republicano, por outro lado, tem recrudescido o discurso que a economia vai muito mal, que os números 

oficiais são fictícios (em virtude da técnica utilizada pelo sistema estadunidense de se medir desemprego, 
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por exemplo) e que a questão da falta de trabalho e do crescimento baixo só poderão ser resolvidas com a 

retirada dos Democratas do poderii. 

 

Na Europa a situação é ainda mais complexa. Há uma descrita tendência dos eleitores europeus em 

expressarem seu descontentamento via seu poder de voto. Ou seja, quando governos de esquerda não 

solucionam os problemas, o povo vota em partidos de direita; quando governos de direita se mostram 

incompetentes para resolver as questões centrais, vota-se em partidos de esquerda. E é isso que os 

grandes Estados europeus tem vivenciado. 
 

França e Alemanha mapearam grande crescimento na participação política de partidos de extrema-direita, 

seja em cargos legislativos (como em câmaras de vereadores, etc), seja em cargos executivos (prefeituras, 

cantões, etc). Ainda não há reverberação forte em cargos nacionais, em especial porque as eleições 

nacionais em tais países ocorrerão nos próximos anos, mas a tendência à direita pode se revelar contínuaiii. 

A questão mais anedótica é que os atuais governos nacionais, sejam socialistas ou conservadores, subiram 

ao poder em virtude da incompetência dos anteriores em resolver a crise... 

 

Porém, não apenas os grandes Estados europeus tem vivenciado tal realidade. Em eleições municipais e 
regionais na Espanha, Portugal, Grécia, Áustria, entre outros, a direita possui aproximadamente 25% dos 

votos das populações. Isso com campanhas abertas contra a integração regional europeia, contra os 

imigrantes, e a favor de um sistema capitalista e nacionalistaiv. 

 

Em termos de integração regional, há expectativa de grandes impactos, pois as eleições para o Parlamento 

europeu ocorrem em poucas semanas. Nesse contexto, os conservadores poderiam se transformar em 

forças importantes nas negociações internas da União Europeiav.  

 

Finalmente, em relação aos países emergentes, percebe-se uma tendência comum: seja em governos 
conservadores, seja em governos de tendência socialista, Brasil, Rússia, China, Índia, etc, tem buscado a 

ampliação da participação do Estado na economia, de forma a garantir algum crescimento e proteger suas 

sociedades dos impactos da crise.  

 

Nesse sentido, de forma diversa às tendências de mudanças nos cenários políticos percebidas em outros 
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países, os governos das potências médias se mantém, e as políticas públicas, mesmo não alcançando 

crescimento econômico, conseguiram minimamente blindar as economias dos Estados. 
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