
Crise ou depressão?
Economistas não
se entendem sobre
a cura da doença

Falência do Lehman Brothers trouxe consequências
semelhantes às que aconteceram na década de 30 nos Estados

Unidos, diz Cardim de Carvalho, economista brasileiro
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Decisão do governo norte-americano de não salvar o banco surpreendeu o mundo inteiro



A falência do Lehman Brothers, em 2008,
foi um marco na mundialização da crise

financeira, que já se fazia sentir nos Esta-

dos Unidos desde 2006. E o impacto nas
economias dos países desenvolvidos ain-

da não é mensurável, com países como
a Espanha e Portugal a não conseguirem

projectar quando voltarão aos níveis de

crescimento que tinham no ano em que
um dos maiores bancos norte-america-
nos implodiu.

A tese foi defendida por Fernando Car-
dim de Carvalho, do Instituto de Econo-
mia da Universidade Federal do Rio de

Janeiro, num seminário que decorreu a
semana passada no ISEG. Para o profes-
sor universitário o que está a acontecer
actualmente na Europa é comparável à

depressão do final dos anos 20 nos Esta-

dos Unidos, da qual o país só saiu verda-

deiramente quando entrou na Segunda
Grande Guerra.

"Neste momento existe uma especula-

ção de interesse central para a macroe-
conomia sobre a natureza do processo

que se está a viver", disse. "A profusão
de expressões com que esta crise é carac-

terizada, desde grande recessão à depres-
são ou contracção, mostra que a abor-

dagem é muito díspar por parte dos eco-

nomistas e dos políticos, embora exista

uma noção clara e generalizada de que
é algo muito grande".

Fernando Cardim de Carvalho defen-
de que as projecções para o futuro ain-
da não são evidentes, nem o processa-
mento das informações que estão a ser

divulgadas. "Apenas nas últimas duas

semanas saíram várias previsões não
coincidentes de inúmeros organismos",
disse, "Como o FMI, a OCDE, a Comis-
são Europeia e os vários governos, as

quais nem sempre apontam para o mes-

mo lugar".
Para o economista um dos grandes pro-

blemas da actual crise prende-se com o

facto de serem muito poucas as expe-
riências que envolvem depressões, devi-

do ao facto de ocorrem muito esporadi-
camente. "Não nos podemos sentar e

esperar que venha outra para ser estu-

dada", ironizou, "porque há mais de 70

anos de diferença relativamente à últi-

ma, pelo que especular é a única saída".

Referindo-se especificamente a concei-

tos que eram utilizados em crises cícli-

cas, como o da recessão (dois trimestres
consecutivos de Produto Interno Bruto

negativo) ou do fim da recessão (dois tri-

mestres consecutivos de PIB positivo),
Cardim de Carvalho considerou que pelo
facto de se estar numa depressão estes

deixaram de fazer sentido.
"Em condições normais, em que os paí-

ses passam por períodos de contracção e

depois voltam a crescer, não é tão proble-
mático", defendeu. "Mas quando se vive

um processo de depressão, quer dizer mui-
to pouco Portugal sair da recessão ou a

Espanha estar a sair. Pela primeira vez nos

últimos 70 anos vamos ver o que estes dois

conceitos significam verdadeiramente. O

que acontece num quadro depressivo é

que o problema muda, porque nestas osci-

lações, a ideia da recuperação mantém-se

muito abaixo do nível dos PD3 anteriores

ao princípio da crise. E acontecem num
contexto de desemprego extremamente
elevado e constante". Cardim também con-
sidera que o nível de emprego deve preva-
lecer actualmente sobre a taxa de desem-

prego porque esta última é calculada com
base nas pessoas que estão activamente à

procura de emprego sem contar com a

emigração, por exemplo, que tem uma
expressão cada vez maior.


