
Vamos entender o que está acontecendo.
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Qual é a diferença da crise econômica
que vivemos hoje para a crise de 2008?

Ainda é muito cedo para dizer qual é o tamanho do estrago provocado pela pandemia de COVID-19 
na economia, mas uma diferença já é clara: nós passamos por uma crise de oferta e demanda, 
enquanto a crise de 2008 teve origem no sistema financeiro e só depois afetou outras áreas da 
economia.

Explico: em 2008, os bancos e fundos de investimento colocaram muita, mas muita fé no que 
chamamos de “mercado imobiliário” dos Estados Unidos. Os investidores acreditavam que investir 
ali seria algo seguro e com retornos previsíveis porque o mercado norte-americano de casas e 
imóveis sempre foi estável. Mas o improvável aconteceu ao longo de alguns anos: o preço dos 
imóveis cresceu muito mais do que a renda das pessoas, e quem comprou um imóvel não conseguiu 
pagar as prestações. Além disso, as instituições financeiras fizeram negócios arriscados, 
desprezando esse risco de inadimplência, e o governo não fiscalizou o que estava acontecendo. O 
resultado nós conhecemos: a bolha estourou quando milhões de pessoas não pagaram seus 
empréstimos, muitos bancos faliram e tiveram que ser socorridos com trilhões de dólares pelo 
governo e as consequências econômicas e políticas da crise foram sentidas em todo o planeta porque 
o sistema financeiro é como um dominó: se uma peça cai, todas as outras desabam.

Já a crise que vivemos hoje tem origem em outros fenômenos: as indústrias estão paradas por conta 
do isolamento social e a grande maioria das empresas teve queda de receita, gerando milhões de 
desempregados mundo afora. Em outras palavras, boa parte da produção e das lojas do mundo estão 
paradas ao mesmo tempo em que mais e mais pessoas estão sem dinheiro para comprar coisas e 
pagar as contas porque perderam seu emprego. Situações de desestruturação da economia como a 
atual só foram vistas em conflitos mundiais, como as Grandes Guerras que tivemos em 1914 e 1939, 
e tudo indica que a crise de 2020 será tão ruim ou até pior do que o Crash de 1929, conhecido como 
a grande crise do capitalismo moderno.

Quer entender melhor o que aconteceu durante a crise de 2008? O filme A Grande Aposta, 
disponível na Netflix, mostra como surgiu a bolha no sistema imobiliário dos Estados Unidos e o 
momento em que os investidores perceberam que aquilo ia estourar. É um filme divertido e vale a 
pena assistir.


