
	 1	

5 - A CRISE DE 1929 – KEYNES E A MACROECONOMIA 
 
 
 

Ycarim Melgaço Barbosa 
 

 

 

Os Estados Unidos vivenciavam um tempo de grande prosperidade 

econômica, reflexo dos ideais do liberalismo preconizado por Adam Smith, pois 

desde o século XIX o capitalismo, organizado nos moldes do liberalismo econômico, 

era o melhor regime estabelecido pela humanidade. Espalhava-se pelo mundo que 

ali, na América do Norte, estava o futuro, oportunidades de enriquecimento fácil e de 

qualidade de vida. No entanto, num dia de outubro de 1929, esse modelo liberal, 

esse paraíso, de repente entra em colapso, ou desaba, e provoca a queda dos 

papéis, a desvalorização das ações, o conhecido Crash da bolsa de Nova York. As 

ações eram consideradas, até então, como o melhor investimento jamais visto pela 

humanidade, de maior e mais rápida rentabilidade. A magia do capitalismo e suas 

artimanhas estavam em jogo naquela fatídica tarde de 24 de outubro de 1929. 

O crash da Bolsa de Nova York foi acompanhado, de longe, pelo grande 

público, apesar dos suicídios de especuladores arruinados, atirando-se pelas janelas 

dos prédios de Manhattan, terem aparecido nas capas dos jornais. Enquanto se 

multiplicavam as falências e as demissões, o pânico monetário e financeiro e as 

bancarrotas estatais, o primeiro plano da cena era ocupado por peritos 

governamentais e encontros diplomáticos. No entanto, pouco a pouco outra 

realidade foi se impondo: a de uma monstruosa desordem material e humana 

(GAZIER, 2009, p. 4). A crise de 1929 consistiu, acima de tudo, numa queda 

generalizada da produção em quase todo o mundo industrializado (com exceção da 

URSS e do Japão). A baixa na produção industrial se manifestara nos Estados 

Unidos no decorrer do ano de 1929. 

Contudo, o desencadeamento oficial da Grande Depressão aconteceu em 24 

de outubro de 1929, com a queda repentina das cotações da Bolsa de Nova York, 

ao fim de uma expressiva ascensão iniciada em 1927, acelerada duas vezes. Nesse 

dia, 12,9 milhões de ações mudaram de mãos – a princípio, não havia compradores, 
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só por preços cada vez mais baixos alguém podia ser induzido a comprar (PRADO, 

2011, p. 9). Quem ainda acreditava na magia sedutora das ações, investia na ilusão 

de comprar muito barato e ganhar numa alta em seguida. Realmente, um ledo 

engano, visto que a crise perduraria por um longo tempo.  

Em outras palavras, o estouro de uma bolha (crash) é o colapso dos preços 

de ativos, tais como ações ou títulos negociados em bolsas de valores ou a quebra 

de um grande banco ou de um grupo de empresas em um setor da economia. 

Pânicos são corridas sem causa aparente, que envolvem a fuga de ativos 

considerados mais arriscados para ativos mais seguros e/ou a retirada de depósitos 

bancários e outros mecanismos de busca de refúgios seguros para a aplicação de 

ativos, bem como uma súbita elevação da preferência pela liquidez (PRADO, s/a, p. 

3). Desse modo, o que poderia ser considerado seguro num ambiente tomado e 

dominado por incertezas? 

No auge das negociações na bolsa, imbuídas por um mundo desesperado 

para comprar ações a qualquer preço, surgiram modalidades no mercado que 

patrocinavam pessoas interessadas em adquirir ações, isto é, tudo era negócio. 

Assim, investidores recebiam financiamentos de bancos para adquirir títulos, 

operação conhecida como “margin loans”, uma prática que demonstrava a 

fragilidade na compra de ações. Outra prática utilizada eram as “time loans”, 

consideradas como operações de curto prazo, em geral de até seis meses, com 

antecipação de juros, na qual o credor só recebia o pagamento integral na 

maturação do empréstimo. Observa-se uma situação sistêmica com diversos atores 

interconectados nesse modelo de investimento, desde os bancos aos investidores 

privados, pessoas físicas, uma verdadeira ciranda financeira.  

Vale a pena ressaltar que o crash da bolsa de 1929 ocorreu quando a Dow 

Jones industrial caiu uma média de vinte e cinco por cento num período de apenas 

quatro dias, uma perda imensa no valor dos papéis (ações). O montante atingiu 

trinta bilhões de dólares em valores de mercado. Esse valor, ao ser reajustado aos 

dias de hoje, alcançaria a expressiva cifra de 396 bilhões de dólares, algo 

extremamente absurdo. A título de comparação, seria um montante superior aos 

gastos efetuados na Primeira Guerra Mundial e que foram realizados por diversos 

países. 

No entanto, talvez a questão principal a ser analisada não seria propriamente 

o estouro da bolha especulativa no mercado de ações, e sim como a recessão de 
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1929 transformou-se na depressão da década de 1930, que se espalhou pelo 

mundo, gerando pânicos bancários como o de 1931 e provocando uma crise política 

em vários países, com taxas de desemprego sem precedentes até o início da 

Segunda Guerra Mundial (PRADO, 2011, p. 11). 

Apesar de o debate sobre a origem da Grande Depressão ter sido muitas 

vezes influenciado pelo evento mais visível – o crash na bolsa em 1929 –, a rápida 

deflação do preço das ações, isoladamente, não explica a profundidade, nem a 

extensão da crise. Portanto, essa primeira discussão terá, necessariamente, de 

mostrar a ligação entre esse primeiro evento, o estouro da bolha, como sucessivo 

comportamento de pânico, e a rápida redução do nível de atividade econômica, a 

crise bancária de 1931 e, finalmente, a extensão geográfica e a duração da 

depressão (PRADO, 2011, p. 24). 

A Ciência Econômica – como poderíamos chamar a Economia já nesse 

período – já contava com seu quadro de expertises – professores de instituições 

renomadas, como Harvard e Yale – e eles não conseguiram prever a grave crise de 

1929, que desaguaria na depressão em 1930. Pode-se até considerar que não 

dispunham, naquela época, de instrumental de políticas macroeconômicas ativas. 

Aliás, tais dispositivos vieram somente após as medidas keynesianas, baseadas no 

“Princípio da Demanda Efetiva”. A demanda efetiva foi elaborada por Keynes e 

entende que o produto é resultado da demanda. 

 

5.1 A crise de 1929 e a macroeconomia 
 

A grande depressão colocou em evidência um campo de estudo da ciência 

econômica, denominado de macroeconomia, ao posicionar o Estado na linha de 

frente na busca de uma solução para a grave crise econômica. Nesse contexto, 

formularam modelos teóricos para mensurar o desempenho da economia, os 

denominados modelos econômicos, às vezes não muito bem compreendidos pela 

população, grandes agregados. São eles: produto interno bruto (PIB), renda 

nacional, balanço de Pagamento, emprego, desemprego, estoque de moedas, taxas 

de juros, balanço de pagamentos e de câmbio. Esses fatores integram o 

pensamento macroeconômico e não eram empregados antes da crise.  

As recessões estão entre as principais preocupações do ramo da economia 

conhecido então como macroeconomia, que se preocupa com as expansões e 



	 4	

retrações da economia. A macroeconomia moderna surgiu, em grande parte, como 

resposta à pior recessão da história, o descenso de 43 meses, que começou em 

1929 e continuou até 1933, abrindo o caminho para a Grande Depressão. Os 

estragos produzidos pela recessão de 1929-1933 impulsionaram os economistas a 

buscarem tanto entendimento quanto soluções: queriam saber como essas coisas 

podem acontecer e como evitá-las (KRUGMAN; WELLS, 2015). 

A macroeconomia clássica transportava-nos para um mundo perfeito, em que 

as forças do mercado, por meio de seus mecanismos automáticos de 

autoajustamento, garantiriam pleno emprego, eficiência máxima da produção, 

maximização da satisfação dos consumidores e dos lucros dos produtores. O 

irrealismo dessa visão, porém, tornava-se cada vez mais patente. A grande 

depressão dos anos trinta do século XX tornou esse irrealismo gritante.  

Nesse contexto, deve-se sublinhar que, antes da crise mundial dos anos 

1930, a situação de desemprego não era tema de preocupação do receituário dos 

economistas, pelo menos nos países capitalistas. Isso ocorria porque predominava o 

pensamento liberal, que acreditava nos mercados sem a interferência do Estado, o 

que poderia, dessa forma, direcionar a economia ao pleno emprego de seus 

recursos ou a um ambiente onde haveria milhões de consumidores e milhares de 

empresas, condição mais do que suficiente para determinar os preços e a produção. 

Dessa maneira, não se afetaria o mercado de trabalho.  

 

5.2 Aspectos da macroeconomia e da microeconomia 
 

A distinção entre clássicos e neoclássicos não é importante em 

macroeconomia, mas é fundamental em microeconomia, porque a grande diferença 

entre as duas escolas está na teoria do valor. Enquanto para a Escola Clássica a 

teoria do valor-trabalho era dominante, na Escola Neoclássica a teoria do valor-

trabalho predominava, tendo ela se definido na medida em que adotou a teoria 

subjetiva do valor, baseada na utilidade marginal. Marshall ainda fez concessões a 

uma teoria do valor baseada no custo de produção, entretanto, na utilidade marginal 

está realmente a tônica da Escola Neoclássica (BRESSER-PEREIRA, 1976, p. 9). 

Muito mais do que os microeconomistas, os macroeconomistas estão 

preocupados com questões de política, com o que o governo pode fazer para tornar 

o desempenho macroeconômico melhor. Antes de 1930, os economistas tendiam a 
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considerar que a economia se autorregulava: acreditavam que os problemas como 

desemprego seriam corrigidos pela mão invisível e que as tentativas do governo de 

melhorar o desempenho da economia, na melhor das hipóteses, seriam ineficazes e, 

provavelmente, até piorariam a situação (KRUGMAN; WELLS, 2015).  

Vale a pena destacar aspectos da microeconomia para diferenciá-la da 

macroeconomia. Por um lado, a microeconomia se concentra em como as pessoas 

e as empresas tomam decisões e suas consequências, como, por exemplo, o que 

determina se um banco deve ou não abrir um novo escritório em Xangai. Por outro 

lado, a macroeconomia examina o comportamento geral da economia – como as 

ações de todos os indivíduos e empresas na economia interagem para produzir um 

nível específico de desempenho da economia em seu conjunto. Exemplo: o que 

determina o comércio global de bens, serviços e ativos financeiros entre os Estados 

Unidos e o resto do mundo? (KRUGMAN; WELLS, 2015).  

 
5.3 O combate à crise e o pensamento de Keynes 

 

John Maynard Keynes era um britânico cujos ideais influenciaram a 

macroeconomia moderna, tanto na teoria quanto na prática. Defendeu uma política 

econômica de Estado intervencionista, por meio da qual os governos usariam 

medidas fiscais e monetárias para mitigar os efeitos adversos dos ciclos 

econômicos: recessão, depressão e booms. Concluiu seus estudos em Cambridge, 

tendo se tornado funcionário público e, ao final, professor universitário, dedicando-se 

aos estudos das teorias econômicas ortodoxas, quando teve como discípulo 

Marshall, um dos mais destacados economistas da época. Em 1919, foi encarregado 

de chefiar a delegação britânica na Conferência de Paz, em Versailles, na França. 

Nessa ocasião, discordou das condições impostas à Alemanha pela derrota na 

Primeira Guerra. Como repúdio, escreveu seu primeiro livro, intitulado As 

consequências econômicas da paz, no qual relatava seu total descontentamento 

com o desfecho contra a Alemanha. 

Suas verdades encantaram gerações de economistas e conquistaram 

políticos e empresários, tornando-se senso comum ao conquistar os não 

especialistas com temas como “oferta de moeda causa inflação”, “o mercado tende 

ao autoequilíbrio”, “o Estado deve restringir-se à segurança e justiça”, “a poupança 

favorece o crescimento econômico”, “o juro é a remuneração pelo sacrifício da 
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abstinência”, postos em questão pela experiência. Keynes rejeita, portanto, 

argumentos dedutivos, apriorísticos ou explicitamente valorativos ao arquitetar sua 

construção teórica, cujo desaguadouro consiste na rejeição aos princípios liberais 

(FONSECA, 2010, p. 427). 

No contexto em que vivia, a primeira metade do século XX, predominavam, 

nas elites intelectual e econômica inglesa, as ideias liberais, apesar das guerras e 

mesmo após a crise de 1929. Fora sob a égide desse ideário que o Império Britânico 

atingira seu apogeu; o liberalismo justificara e legitimara a busca do lucro, o padrão-

ouro, a abertura dos mercados e as conquistas coloniais “civilizatórias”. “Para que a 

intervenção do Estado, se nunca precisamos disso?” era a pergunta mais difundida 

e a mais difícil de responder aos interlocutores predispostos a reagir em sentido 

contrário (FONSECA, 2010, p. 428). 

Keynes não visava condenar o capitalismo, muito pelo contrário, pretendia 

identificar falhas no sistema e propor medidas adequadas para aquela nova 

realidade que o capitalismo enfrentava. Portanto, criticava o modelo do laissez-faire 

ou do liberalismo, defendido pelos clássicos. Dessa forma, para salvar o capitalismo 

dessa crise, propunha a intervenção do Estado.  

Pode-se considerar a Teoria geral do emprego, do juro e da moeda como a 

obra mais importante de Keynes, publicada em 1936, na qual o autor relata o caráter 

instável do sistema capitalista. Nesse livro, depois intitulado apenas de Teoria geral, 

no capítulo 3, Keynes trata da demanda efetiva. 

Demanda efetiva é a parte da demanda agregada que de fato se realiza na 

aquisição de bens e serviços. Em economia, demanda ou procura é a quantidade de 

um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir, por um preço definido, 

em dado mercado, durante uma unidade de tempo. Há aqueles que entendem que, 

ao invés do patamar de equilíbrio entre a demanda e a oferta determinar os preços, 

na verdade seria o determinante o patamar de equilíbrio entre a oferta e a demanda 

efetiva.  

Keynes enfatiza que a evolução da economia é ditada pela ação dos 

capitalistas em busca do lucro e que dessa ação derivam também o emprego gerado 

e a renda distribuída. Keynes, em Teoria geral, advogou a premissa de que a 

economia pode sofrer com a insuficiência de demanda (consumo), o que levaria ao 

desemprego involuntário. Diante disso, o autor afirmava categoricamente que a 

economia não era autoajustável. 
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A importância histórica de Keynes reside no convencimento de outros de que 

existia um problema macroeconômico e que era possível articular e desenvolver 

uma teoria macroeconômica. Quando publicou a sua obra, os problemas 

macroeconômicos do momento surgiam da falta de demanda. É lógico, então, que 

concentrou sua atenção mais no comportamento da demanda que no da oferta. 

A partir de suas expectativas de lucros futuros, ao investir produtivamente o 

empresário emprega, de acordo com a demanda esperada, trabalhadores e 

assalariados e paga em dinheiro, a eles e a todos os demais agentes, uma renda. A 

todos os detentores de rendimentos cabe a decisão de consumir certa parte deles, 

definida como uma proporção suposta estável, determinada a cada momento por 

tendências psicológicas da sociedade: a propensão de consumir (KLAGSBRUNN, 

1998, p. 239). 

Ao rejeitar a ortodoxia e sua visão em relação ao desemprego, Keynes se 

contrapõe à Lei de Say e apresenta outra proposta, denominada de “princípio da 

demanda efetiva”. Para ele, a ideia de Say de que toda oferta (produção) gera sua 

própria demanda não se aplica para as novas sociedades industriais, especialmente 

porque, para Keynes, a oferta não determina sua própria procura. Deveria se 

produzir a quantidade dada, e não o que o sistema tivesse a capacidade de produzir. 

Portanto, se não houver demanda, não haverá produção, por sua vez, a capacidade 

de produção se torna ociosa. 

Keynes enfatiza, com toda razão, que a evolução da economia é ditada pela 

ação dos capitalistas em busca do lucro e que dessa ação derivam também o 

emprego gerado e a renda distribuída. A demanda esperada é diferente da demanda 

efetivamente realizada. Esta última seria, sem dúvida, a que se poderia denominar 

com mais propriedade efetiva, segundo o senso comum. Para Keynes, são as 

variáveis que partem do gasto do empresário, associadas às suas expectativas de 

lucro decorrentes de suas decisões de investir e de produzir, que determinam a 

renda e a demanda (KLAGSBRUNN, 1996, p. 137). 

Diante de um quadro de grave crise econômica, Keynes apresentou ao 

presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, a justificação teórica do que veio 

a se chamar a política do New Deal. Para atuar sobre a economia capitalista, o autor 

reconheceu a necessidade de afastar a visão apologética da teoria neoclássica e de 

analisar objetivamente os mecanismos de tal sociedade (LIMA, 1984, p. 126).  
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5.4 A Crise de 1929 – O New Deal e o direito trabalhista 
 

Nesse contexto da crise de 1929 e das políticas do New Deal, importa 

analisar o direito do trabalho. As iniciativas de Roosevelt também merecem realce. 

Antes de sua ascensão à presidência, a legislação trabalhista americana se resumia 

a alguns poucos, tímidos e dispersos documentos legais. O único digno de realce 

apareceu já sob o signo da reação à crise econômica, que se estenderia desde 

1929: a Norris-La Guardia Act (Anti Injuction Act – 1932). 

O documento legal pioneiro da Era Roosevelt foi o Wagner Act (1935), que 

criou uma série de institutos promocionais para a negociação coletiva do trabalho, 

entre os quais a exigência da conduta de “boa fé” para empresários, e instituiu uma 

agência reguladora das relações trabalhistas (National Labor Relations Board). Logo 

após, já no chamado “segundo estágio” do New Deal, em agosto de 1935, é 

publicada a Social Security Act, ao instituir um programa previdenciário extensivo a 

idosos e desempregados, inicialmente com importe de 2% sobre a folha de 

pagamento. No “terceiro estágio” do New Deal, o governo instituiu o salário mínimo e 

detalha disposições referentes ao trabalho infantil por meio da Fair Labor Standarts 

(1938) (FREITAS JR., 2014, p. 78). 

Diante do exposto, podem-se observar as medidas adotadas pelo governo 

dos Estados Unidos tendo em vista a questão social, ao criar direitos em benefício 

da classe trabalhadora. Claro que por trás das medidas havia o grande interesse em 

eliminar a crise, esse o maior objetivo do governo norte-americano. As ideias de 

Keynes impulsionaram o New Deal para um concerto da economia e incluiria leis 

com intuito social. A pergunta que surge é: até quando o Estado trataria de questões 

sociais num onda liberal que ainda insistia em permanecer mesmo diante de grave 

crise econômica? 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, algumas das conquistas 

trabalhistas da Era Roosevelt sofreriam em breve certo retrocesso (de que são 

exemplares algumas disposições da Taft-Hartley Act, de 1947), emendando a Lei 

Wagner, de 1935. Isso ocorreu, portanto, já num cenário conservador de hostilidade 

à ação sindical, o qual dominaria o direito norte-americano durante a chamada 

“Guerra Fria”, porém, não ao ponto de restabelecer integralmente o quadro 

institucional anterior a 1929 (FREITAS JR., 2014, p. 78). 
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