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Edição 10 

CRISES ECONÔMICAS 

 

 

As crises econômicas, de um modo geral, se iniciam por uma crise política interna em cada país 

e podem afetar outros países, independentemente do seu tamanho, assim como aconteceu com 

os Estados Unidos da América em 2008. Naquele momento, a crise americana não afetou 

diretamente o Brasil, pois havia uma política interna, aparentemente, sólida e em franco 

crescimento, com vários investimentos em diversos setores da economia. Igualmente, o 

Governo anunciava aos quatros ventos a descoberta de uma reserva de petróleo, na camada do 

pré-sal, atraindo investidores do mundo inteiro e colocando o Brasil no patamar de economia 

emergente.  

 

Passada a Copa do Mundo, que serviu de cortina, encobrindo problemas graves na política e na 

economia, aliados a uma eleição geral que estava por acontecer, o povo brasileiro não percebeu 

a grave crise política e econômica que se aproximava e, somente no início do ano de 2015, 

eclodiu as primeiras notícias da Operação Lava Jato, que investigava o suposto envolvimento 

de políticos e funcionários de carreira da Petrobrás num esquema de propina, envolvendo ainda 

vários empresários. 

 

As notícias se espalharam rapidamente, e as empresas envolvidas no esquema de corrupção 

tiveram seus contratos de prestação de serviços cancelados ou suspensos, iniciando-se um 

processo de demissões em massa, gerando as primeiras crises de emprego, afetando 

diretamente economias locais, como é o caso da cidade de Rio Grande, que recebia grandes 

investimentos nas áreas de petróleo e gás, assim como das demais cidades onde a Petrobrás e 

outras grandes empresas mantinham investimentos. 

 

Na medida que as investigações da Operação Lava Jato avançavam, e o governo não conseguia 

mais conter os fatos veiculados na grande mídia, a crise política se alastrava pelo Brasil, 

afetando a credibilidade internacional, sendo o Brasil apontado pelas agências de classificação 
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de risco como país com risco de não honrar com os compromissos assumidos, interna e 

externamente.   

 

Passavam-se vários meses, e o Governo não conseguia agir de forma a conter a crise política, 

empurrando com a barriga decisões importantes a serem tomadas, na expectativa de que o 

tempo fosse resolver as coisas. Entretanto, o tempo foi passando e nada de novo aconteceu, e a 

situação política e econômica continuava na mesma situação e piorando: prostração total, 

inércia, esquizofrenia geral.  

 

Esquecem-se as pessoas que o tempo passa muito depressa e os milagres podem não 

acontecer. Esse é um mal que assola a grande maioria das economias, afetando 

diretamente as nossas empresas e a nossa vida pessoal. 
 

A crise econômica e política do Brasil afetou diretamente a nossa vida, gerando desemprego, 

aumentando a inflação e os juros, tirando do povo brasileiro a esperança por dias melhores, 

enterrando definitivamente os sonhos para seus filhos. Muitas vezes, as pessoas só percebem a 

crise financeira quando são demitidas e não conseguem uma recolocação num prazo curto de 

tempo, o que as obriga a consumir as poucas economias construídas com muito sacrifício. 

 

Em períodos longos de crise, as pessoas ficam sem saber como agir e, por vezes, fazem 

exatamente o que não deveriam: assumem dívidas através do cartão de crédito, pois, quando 

estavam empregadas, tinham limite e aproveitavam para transformar esse crédito em salário, 

mas se esquecem de que o crédito do cartão cobra um dos juros mais elevados do mundo, em 

torno de 14,0% ao mês, se tornando uma dívida impagável.  

 

As famílias desempregadas ou com redução de renda devem tomar medidas responsáveis para 

equalizar as finanças, da mesma forma que faz uma empresa privada, e como deveria fazer o 

nosso governo: cortar gastos e investimentos desnecessários. Se não houver ingresso de novos 

recursos, não pode haver gastos; logo, a fórmula é simples: gastar até o limite das receitas, não 

assumindo dívidas futuras com cheque especial, que, apesar de ter juros menores que o do 

cartão de crédito, giram em torno de 5,0% ao mês, transformando-se em uma armadilha 

perigosa. 

 

Cortar gastos e mudar o estilo de vida não são tarefas fáceis para ninguém, mas, se algo 

não for feito rapidamente, a situação financeira poderá se agravar de forma 

insustentável, gerando crises familiares, que, muitas vezes, levam ao rompimento de 

laços afetivos.  

 

Os primeiros gastos a serem equacionados são os chamados supérfluos, aqueles que podemos 

suprimir sem maiores sacrifícios. Contudo, se a crise continuar e o novo emprego não surgir, 

devemos passar para a fase mais difícil, que é o da renegociação de dívidas e/ou compromissos 

assumidos, como dívidas de cartões de crédito, cheque especial, financiamentos habitacionais 

ou de outros bens, aluguel em atraso, planos de saúde, mensalidades de creches ou escolas, 

entre outros.  
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A impressão que fica é a de que somente quando surgem as crises que as empresas e as famílias 

lembram de cortar gastos, mas isso deve ser mudado definitivamente: (i) adotando-se uma 

atitude mais responsável; (ii) consumindo-se com sabedoria e responsabilidade; (iii) buscando-

se sempre planejar os gastos e os investimentos de conformidade com nossas possibilidades 

(ganhos); (iv) não comprometendo nossa renda total; (v) deixando sobrar sempre um 

percentual para formação de uma poupança; todas essas medidas nos ajudarão nos momentos 

mais difíceis, da mesma forma, ocorre dentro de nossas empresas. 

 

Por fim, devemos assimilar as crises políticas e econômicas como uma grande oportunidade 

para fazermos as mudanças necessárias em nossas vidas, principalmente em relação a nossa 

responsabilidade com a escolha dos representantes políticos, para que efetivamente as 

mudanças econômicas e políticas aconteçam e possamos desfrutar da tranquilidade que tanto 

merecemos. 

 

Iniciávamos a vivenciar um novo recomeço no Brasil, com um crescimento na economia e 

melhora no nível de emprego e fomos novamente afetados por uma crise, que não foi criada por 

nós, mas nos pune gravemente: a COVID-19. Não temos, ainda, a dimensão exata de quanto essa 

pandemia nos afetará, mas, com certeza, será maior do que as crises anteriores e levaremos 

muito tempo para nos recuperar. Contudo, uma coisa é certa: nunca mais seremos os mesmos, 

talvez nos tornemos pessoas com maior empatia e responsabilidade, participando ativamente 

das questões sociais. 

 

 

 
Sergio Maffi 
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