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Resumo 
O objetivo desta Monografia é analisar a repercussão da crise financeira, que explodiu em 15 de 
setembro de 2008 nos Estados Unidos, conforme foi veiculada ao grande público pelo Cinema. 
Ainda pouco explorados pelos acadêmicos de Economia, os filmes constituem fontes de 
informações legítimas e não menos importantes do que outras fontes como a literatura, os 
relatórios de pesquisas, as estatísticas, etc. O colapso financeiro afetou severamente o mundo 
todo, o que fez surgir a curiosidade em entender a dinâmica e os personagens de um ambiente 
pouco familiar ao cidadão comum, o de Wall Street. Neste contexto, filmes sob diferentes 
perspectivas ideológicas e formatos foram lançados sobre a crise. Portanto, deseja-se investigar 
neste trabalho, primeiramente, a contribuição de dois gêneros cinematográficos distintos sobre o 
tema: documentário e drama. A partir da resenha de sete filmes selecionados pelo critério de 
sucesso de público e de crítica, este trabalho explorará os pontos relevantes levantados por cada 
gênero e sua adequação ao dialogar com público leigo e especialista. Por fim, busca-se entender 
como os documentários e os dramas se complementam e/ou se contrapõem para formar a opinião 
pública e a especializada em relação à crise recente.  
Palavras-chave: Crise financeira; Subprime; Cinema; Filmes; Documentário; Drama. 
 

Abstract 
The financial crisis seen in the cinema 

The purpose of this paper is to analyze the repercussion of the financial crisis that started 
on the 15th September 2008 in the United States, as it was conveyed to the public by the Cinema. 
Little explored by scholars of economics, movies are a legitimate source of information and not 
less important than other sources such as literature, research reports, statistics, etc. The financial 
meltdown has severely affected the whole world, increasing curiosity about the dynamics and the 
characters of an unfamiliar environment to the ordinary citizen, Wall Street. In this context, films 
with different ideological perspectives and formats were launched on the crisis. Therefore, at first 
we want to investigate the contribution of two distinct film genres on the subject: documentary 
and fiction. Through reviewing seven movies selected by the criteria of audience and critical 
success, this work will explore the relevant points raised by each film gender and its suitability to 
engage with lay and expert audiences. Finally, we want to understand how documentaries and 
fiction movies complement and/or oppose each other to shape public and expert opinion in 
relation to the recent crisis. 

Keywords: Financial crisis; Subprime; Cinema; Movies; Documentary; Fiction.  
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Apresentação 
 

Este trabalho analisará as visões da crise financeira detonada em 2008 apresentadas 

no cinema. O objetivo geral é investigar e debater as interpretações da crise, sob uma perspectiva 

pouco usual para acadêmicos de economia, que é a do cinema. Pretende-se analisar de que forma 

o colapso financeiro pode ser apreendido pelo grande público e observado pela opinião 

especializada através da indústria cinematográfica e das diferentes visões dos diretores/roteiristas 

selecionados. 

A premissa adotada é que “a sétima arte” é fonte legítima para analisar economia. 

Além disso, o filme é um meio poderoso e atraente para a transmissão de informações e conceitos 

complexos, sendo, portanto, privilegiado para o que se pretende: entender como a crise é 

explicada para o homem comum. 

Se o epicentro da crise de 2008 se instalou no “quintal” de Hollywood, faz sentido 

que o cinema dos Estados Unidos tenha se ocupado de explorar as entranhas de Wall Street. O 

documentário “Trabalho Interno” (2010) e os dramas “MarginCall – O Dia Antes do Fim” 

(2011) e “Os Últimos Dias do Lehman Brothers” (2009) são exemplos do esforço em 

compreender (e explicar ao público leigo) a dinâmica, os bastidores e os principais personagens 

daquele abalo sísmico no sistema financeiro. 

O objetivo específico deste trabalho é explorar os gêneros cinematográficos 

documentário e ficção, fazendo comparações das abordagens da crise entre eles. Esta monografia 

pretende considerar o contexto de cada filme, suas características, forma e conteúdo. Por fim, 

deseja-se entender o que cada um incorpora de relevante na discussão pública da crise ainda 

presente e como se complementam e/ou contrapõem. Ao final, espera-se obter uma noção da 

visão ideológica predominante sobre a chamada crise do subprime americano, que é apresentada 

ao público através do cinema. Será ela distinta da literatura que forma a opinião especializada? 
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INTRODUÇÃO  

 

Cinema como fonte histórica 

 

O cinema era desprezado pelas pessoas cultivadas quando foi criado, em 1895. O 

filme era considerado entretenimento para as massas e, portanto, inferior às artes das elites. 

Porém, desde as críticas formalizadas por Lucien Febvre e Marc Bloch, historiadores franceses, 

no final da década de 1920, o campo da História passou por inúmeras transformações.  

Annales d’histoire économique et sociale foi o primeiro nome da revista que 

fundaram. Mais do que lançar uma edição histórica, o projeto pretendia obter a liderança 

intelectual nos campos da História e da Economia1. Atuou em favor de uma abordagem  nova e 

interdisciplinar da História e o intercâmbio intelectual entre historiadores, cientistas sociais, 

economistas  e geógrafos.2  

Buscava-se ainda romper com os velhos modelos de pesquisas historiográficas que 

privilegiavam apenas fontes escritas oficiais. As propostas apresentadas por Bloch e Febvre 

permitiram a ampliação da noção de fonte histórica, que deixou de ser apenas a documentação 

escrita, para englobar toda a produção humana. A nova visão de História que passou a ser 

conhecida então como Escola dos Annales. 

 Ainda assim, muitas dúvidas e receios pairavam no que diz respeito à utilização da 

sétima arte como fonte. Faltava o debate mais profundo da verdadeira realidade da qual o cinema 

era imagem. Essa imagem era a expressão da realidade ou era uma representação? E qual o grau 

possível de manipulação da imagem? Essas perguntas já indicavam a complexidade e a 

particularidade do objeto em questão. Fazia-se necessário discutir sobre suas características e a 

metodologia para sua utilização para que o cinema se tornasse amplamente aceito entre os 

historiadores.  

1 “Pretendemos criar uma revista que possa exercer, nos domínios da história social e econômica, um papel diretivo” 
(Febvre, 1928, cit. Em Leuilliot, p. 319). 
2 Annales 1. P1 Conforme as cartas de Febvre onde afirma a “necessidade de por abaixo os compartimentos”e sobre 
a função da revista “como agente de ligação entre geógrafos economistas, historiadores, sociólogos, etc” (Leuilliot, 
1973, p 321.) 
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Foi durante a década de 60 do século XX, que se denotou um maior interesse na 

realização de estudos sobre a temática da produção cinematográfica. Esse foi um momento em 

que essa indústria já se encontrava consolidada.3 Na década seguinte, o cinema é finalmente 

elevado à categoria de “novo objeto e definitivamente incorporado ao fazer histórico, uma vez 

que o debate recebeu atenção de muitos historiadores, entre os quais se destaca o francês Marc 

Ferro. Na sua obra O filme: uma contra-análise da sociedade? 4 ele discute em diversos capítulos 

a relação entre história e cinema, utilizando alguns filmes como exemplo.  

Dessa forma, Ferro demonstra a utilização do cinema por membros da elite a fim de 

manter sua posição, da mesma forma que os diferentes governos valem-se desse instrumento com 

o intuito de veicular suas ideias e propostas. O autor afirma que desde que o cinema se tornou 

uma arte, seus pioneiros passaram a intervir na história através de filmes, documentários ou de 

ficção, e, sob a aparência da representação, doutrinam e glorificam.  

Para Ferro, a imagem cinematográfica pode ser agente da história. Ela possui uma 

tensão que lhe é própria, trazendo à tona elementos que viabilizam uma análise da sociedade 

diversa daquela proposta tanto pelo poder constituído quanto pela oposição. De acordo com o 

fragmento abaixo: 

Neste sentido, o filme atinge as estruturas da sociedade e, ao mesmo tempo, age 
como um “contra-poder” por ser autônomo em relação aos diversos poderes 
desta sociedade. Sua força reside na possibilidade de exprimir uma ideologia 
nova, independente, que se manifesta até mesmo nos regimes totalitários, nos 
quais o controle da produção artística é rígido. Algumas películas e cineastas 
manifestam uma independência com respeito às correntes ideológicas 
dominantes, criando e propondo uma visão de mundo inédita, que lhes é própria 
e que suscita uma tomada de consciência nova e vigorosa. (MORETTIN, 2003, 
p.14) 

 

 

3 FERREIRA, Letícia Schneider. O cinema como fonte da história: elementos para a discussão.   MÉTIS: história & 
cultura – v. 8, n. 15, p 185 -200, jan./jun. 2009. 
4 FERRO, M. O filme: uma contra-análise da sociedade? In: LE GOFF, J., NORA, P. (Orgs.). 
História: novos objetos. Trad.: Terezinha Marinho. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976. p. 202-203. 
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Em um de seus textos, Ferro afirma que a contra-análise da sociedade é fornecida por 

meio de uma variedade de informações, como gestos, objetos, comportamentos sociais, estruturas 

e organizações sociais, etc., que são transmitidas até mesmo sem que o diretor queira. A exclusão 

da imagem cinematográfica do fazer histórico ocorreria em função desta pertencer ao imaginário 

da sociedade que, por sua vez, também era negligenciado pelo historiador.5 No entanto, para o 

autor, a vinculação entre cinema e imaginário é fundamental para o seu trabalho, porque “aquilo 

que não se realizou, as crenças, as intenções, o imaginário do homem, também é História.” 

(FERRO, 1976, p. 203). 

Já nos anos 90, ultrapassamos a problemática tradicional, que considera o cinema 

como “fonte da história”, ao discutir uma história que se fará sob a influência do cinema e da 

imagem. Isto é o que dizem tanto o filósofo francês Jacques Rancière (1998), quanto sociólogo 

Sorlin (1999), este último sublinhando que, se o século XX viu se modificar nossa relação com o 

mundo das imagens, na medida em que com o cinema e a televisão nós somos mais e mais 

condicionados pela mediação audiovisual, conhecemos ainda bem mal as modalidades e, 

sobretudo, os efeitos destas.  

De qualquer maneira, as publicações e as associações como a IAMHIST 

(International Association for Audiovisual Media in History)6, se multiplicam para afirmar a 

afinidade entre cinema e história. Consideramos para este trabalho, enfim, que as imagens 

cinematográficas ascendem com pleno direito ao estatuto de documentos históricos, prestando 

testemunho sobre o passado do qual elas apresentam alguns vestígios, e também influenciando a 

história através do impacto emocional e/ou racional que exercem sobre a sociedade atual.  

No caso desta monografia, tentaremos testar essa hipótese através da escolha de três 

documentários e quatro dramas a respeito da crise financeira contemporânea. Resenharemos as 

visões da crise difundidas para o grande público, embutidas em filmes com grande alcance de 

espectadores, comparando-as com as análises das correntes de pensamento dos economistas. Em 

decorrência, levantaremos a hipótese de que estes documentários selecionados atendem mais o 

5 FERRO, M. Y a-t-il une vision filmique de l’histoire. L’Histoire sous surveillance, Paris, 
p. 109-131, 1985 
6 International Association for Audiovisual Media in History. Disponível em: http://iamhist.org/ 

                                                 

http://iamhist.org/
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gosto da opinião especializada e estes dramas satisfazem a busca de informações e emoções por 

parte da opinião pública, ou seja, o público leigo em Economia. 

 

Documentário 

 

Até algumas décadas atrás, nos anos 60, a qualificação de uma narrativa como 

documentária era negada por parte dos críticos.7 O gênero é de difícil definição, sendo mais 

facilmente definido pelo contraste com o filme de ficção ou experimental. Existe o documentário 

em sua forma estilística clássica que, até os anos 1950, era caracterizada pela locução fora do 

campo visual, a chamada voz over, detentora do “saber”, e grandiloquente. Existem também 

diversas outras narrativas possíveis, mas de fato há sempre uma voz que enuncia no 

documentário, estabelecendo asserções. Já na década de 70 surge o cinema direto ou Cinema-

Verdade, onde as asserções são dialógicas. Como, nesse caso, os argumentos são expostos através 

do diálogo, via entrevistas e/ou depoimentos, ele se parece mais com o modo melodramático. 

Em outra versão contemporânea do documentário, há a tendência de enunciar em 

primeira pessoa. O “eu” estabelece a autoria dos argumentos e muitas vezes asserções sobre sua 

próprio vida. “No documentário contemporâneo clássico, as vozes aparecem misturadas de 

maneira postular” (RAMOS, 2008, p. 24). Por vezes há ainda a voz over, mas ela é intercalada 

por entrevistas, depoimentos de especialistas ou não, filmes de arquivos, diálogos, etc., 

concatenadas de maneira a defender o argumento dos idealizadores do projeto ou do diretor. 

Esse tipo de narrativa não é, portanto, uma reprodução da realidade, mas uma 

representação da mesma. Senão, teríamos uma simples cópia do que já existe. A narrativa 

representa, na verdade, de acordo com Bill Nichols (2005) 8, uma determinada visão de mundo, 

talvez uma visão nova, com a qual nunca tenhamos nos deparado, mesmo que os aspectos do 

mundo nela representados sejam familiares.  

7 RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal..o que é mesmo documentário?. Ed. Senac São Paulo, 2008. 
8 NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. Ed. Papirus, 2005. 
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Para entender qual é a visão que o documentário pretende passar, é importante, 

primeiramente, considerar de que contexto ele é fruto e quais as instituições o financiam. Porém, 

frequentemente, o processo de captar a ideologia e os argumentos por trás do documentário não 

consiste simplesmente em descobrir quais são os de seus financiadores, porque o fruto do 

trabalho, normalmente, não corresponde totalmente às concepções deles, na medida em que há 

um intermediador: o cineasta. 

Os cineastas que fazem documentários, bem como as instituições que os 
financiam, nutrem certas suposições e expectativas sobre o que fazem. Embora 
toda estrutura institucional imponha limites e convenções, os cineastas não 
precisam acatá-las inteiramente. A tensão entre expectativas instituídas e 
inovação individual revela-se, com frequência, uma fonte de mudança. 
(NICHOLS, 2005, p.53) 

 Mais adiante, analisaremos os seguintes documentários:  

• A Ascensão do Dinheiro (2009) – apresentado por Niall Ferguson;  

• InsideJob (2010) – dirigido por Charles Ferguson;  

• Capitalismo: Uma História de Amor (2009) – dirigido por Michael Moore;  

 

Ficção 

 

Por sua vez, a ficção se define a partir da estrutura narrativa constituída nos anos 

1910, centrada em uma ação ficcional encenada por entes com personalidade, denominados 

personagens, de acordo com a definição do livro de Fernão Ramos (2008) 9. Tipicamente, a ação 

ficcional estrutura-se em trama que se articula através de reviravoltas e reconhecimentos. Os 

planos, as estruturas de espaço e o tempo das imagens em movimento, todos esses elementos são 

motivados pela estrutura da trama.  

O grande feito dessa narrativa clássica foi o aprendizado em narrar a trama em cenas 

e sequências, abandonando a necessidade da locução da ação. Através de procedimentos como 

montagens paralelas, planos ponto-de-vista, estrutura de campo/contracampo, raccord tempo e 

9 RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal..o que é mesmo documentário?. Ed. Senac São Paulo, 2008. 
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espaço, que é a construção de uma ligação formal entre dois planos sucessivos, o cinema 

ficcional conduz o espectador pelo filme sem apelar para narrador ou letreiros.  A voz over pode 

até eventualmente estar presente em ficções, em flashback, por exemplo, mas, definitivamente, 

não é uma característica central desse tipo de filme.  

Alguns críticos alimentam a crença de que o documentário seria mais adequado que o 

drama para ser utilizado como fonte história, porque “mostraria a realidade”. Como já foi 

discutido, ele não reproduz a realidade, mas a representa, assim como também o faz a ficção. 

Para Ferro, a oposição entre ficção e documentário, baseada na sua relação com o real, deve ser 

matizada, pois ambos informam uma “realidade social” de natureza diversa. Além das 

informações trazidas de forma quase inconsciente pelo diretor (objetos, gestos, atitudes ou 

comportamentos sociais), em uma película de ficção que recorre às imagens tomadas em 

exteriores, temos “toda uma informação documentária (...) que é da mesma natureza que a da 

reportagem, mesmo se ela não tem a mesma função nos dois tipos de filme” (FERRO, 1976, p. 

13). 

A desconsideração da produção cinematográfica ficcional parte também do 

pressuposto de que, por integrar o imaginário, ela não teria valor enquanto conhecimento. Esse 

tipo de produção, na verdade, leva uma vantagem em relação às “atualidades” (noticiário 

jornalístico que era apresentado antes do filme) ou ao documentário. Devido à maior divulgação e 

circulação, é possível identificar com maior clareza o diálogo entre o filme e a sociedade por 

meio da crítica e da recepção do público.  

Portanto, para esta monografia, sua importância, dadas as contribuições dos dramas 

para o entendimento das interpretações da crise econômico-financeira contemporânea por parte 

do grande público, será idêntica àquela dada aos documentários.  

Os dramas selecionados para nossa análise são os seguintes: 

• Wall Street  - Poder e Cobiça (1987) – Oliver Stone;  
• Wall Street - O Dinheiro Nunca Dorme (2010) – Oliver Stone; 
• MarginCall - O Dia Antes do Fim (2011) - J.C. Chandor;  
• Os Últimos Dias do Lehman Brothers (2009) – BBC;  
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Metodologia 

 

Para alcançar o objetivo de analisar as distintas visões cinematográficas sobre a crise 

financeira recente, esta monografia resenhará e comparará a investigação dos documentários e a 

interpretação dos dramas, dentro da filmografia selecionada. Terá como suporte analítico a 

literatura recém publicada sobre a crise. A escolha dos filmes foi feita sob o critério do sucesso 

de público e de crítica que obtiveram, já que um dos objetivos desta monografia é justamente 

entender as diferenças entre as visões da crise para o grande público e para o público 

especializado. 

Os filmes foram divididos em dois gêneros: documentários e dramas. Primeiro, serão 

vistos e analisados os documentários. Procuraremos entender o referencial teórico do qual partem 

com a ajuda da bibliografia, onde também serão coletados dados. Dessa forma, as interpretações 

apresentadas nos documentários poderão ser discutidas sob os pontos de vista de “sucesso de 

crítica por parte de economistas” e de “sucesso de compreensão por parte do público”. Em outro 

capítulo, será a vez das resenhas dos dramas, cuja análise é mais subjetiva. Essa ordem foi 

adotada na expectativa de facilitar a análise do conteúdo (racional e emocional) dos dramas, já 

tendo avançado na discussão técnica ou ideológica sobre a crise a partir dos documentários. 

Por fim, no último capítulo desta monografia, pretende-se desenvolver uma 

comparação entre os gêneros cinematográficos de forma a avaliar as diferentes contribuições na 

compreensão da crise financeira contemporânea. Será que eles se contrapõem ou se completam 

no busca por este entendimento? 

Em síntese, neste breve primeiro capítulo apresentou-se o debate geral da literatura 

econômica. No segundo e no terceiro capítulos serão resenhados, respectivamente, os 

documentários e os dramas representativos. Na conclusão, será deduzida a resposta a respeito de 

qual gênero avançou mais sob o aspecto da formação de opinião, seja pública, seja especializada. 

Concluir-se-á, então, com uma análise da eficácia didática dos filmes sobre Economia. 
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Capítulo 1 - Literatura 

 

O objeto de estudo desta monografia para conclusão do Curso de Graduação do IE-

UNICAMP é a crise financeira contemporânea (2008-...). Existem diferentes interpretações da 

mesma. Portanto, é interessante revelar as nuances conceituais de algumas nelas, reveladas 

através dos filmes e da bibliografia de apoio. Nosso propósito é fomentar um debate a respeito 

das linhas ideológicas (ortodoxas-neoliberais ou heterodoxas-pró-regulação) apresentadas à 

sociedade. Esta pouco compreende sobre as diferentes escolas de pensamento econômico. Neste 

primeiro capítulo, vamos focar nas duas visões principais: a pró-regulação e a neoliberal. 

 

1.1 Visão Pró-Regulação 

 

O primeiro sintoma da crise financeira é consensual.  Apareceu nos Estados Unidos, 

em meados de 2007, refletido pela elevação da inadimplência dos mutuários devedores e 

decorrente desvalorização dos imóveis, colocados à venda em simultâneo. A explosão da bolha 

imobiliária contaminou a garantia patrimonial dos ativos financeiros associados às hipotecas 

americanas de alto risco (subprime), contratadas junto às camadas de baixa renda. Percebe-se, 

neste diagnóstico consensual entre “a elite pensante”, um viés ideológico: em primeira instância 

(como sempre), “o culpado é o povo”! 

No entanto, o Federal Reserve (Fed) manteve taxas de juros básicas baixas durante os 

anos 199010, de modo que, para elevar a massa dos lucros, os ganhos dos bancos e demais 

instituições financeiras norte-americanas não poderiam ser em aplicações tradicionais mas sim 

em elevação da escala dos empréstimos. A onda de liberalização financeira, que começou nos 

anos 1980, durante a revolução conservadora liderada por Ronald Reagan e Margareth Thatcher, 

10 ESTADOS UNIDOS. Bureau of Economics Analysis. Index. Disponível em: 

http://www.bea.gov/national/index.htm. Acesso em: Junho 2013 
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aumentou a liberdade das instituições financeiras para escolher onde e como operar, retirando 

mecanismos de controles públicos dessas instituições através da segmentação de suas atividades, 

existentes desde a regulação adotada para combater a Grande Depressão dos anos 30.11 De 

acordo com a visão pró-regulação, a responsabilidade central pela crise foi exatamente da era de 

hegemonia neoliberal, que produziu o contexto de desregulamentação financeira, permitindo a 

competição intensa e perigosa por inovações financeiras para obtenção de maiores lucros no 

setor.   

Na década de 90, tinha-se um cenário de ganhos relativamente baixos dos mercados 

tradicionais de empréstimos por parte dos bancos comerciais. As autoridades monetárias 

afrouxaram a regulamentação do setor financeiro, permitindo que instituições tomassem riscos 

incalculáveis em busca de maior rentabilidade. A globalização financeira apenas agravou o 

quadro de concorrência acirrada no setor, ao inserir outros players nos mercados domésticos. A 

solução foi buscar mercados mais lucrativos e, portanto, mais arriscados. Um dos mercados 

escolhidos foi o dos países emergentes.  

Nos anos 1970, esse nicho também tinha sido explorado, mas a crise de dívida 

externa explodiu nos anos 1980. A partir da década de 1990, ocorreram crises cambiais de 

balanço de pagamentos no México em 1994 e, depois, na Ásia em 1997, na Rússia em 1998, no 

Brasil em 1999, e Argentina em 2001.  Estes países, no afã de estabilizar a cotação oficial do 

dólar – moeda estrangeira hegemônica nas negociações internacionais –, para controlar a taxa de 

inflação, sofreram violentos ataques especulativos por parte de megainvestidores. Eles testavam a 

capacidade de resistência dos Bancos Centrais, repatriando o capital internacional. A fuga de 

capitais levava a autoridade monetária local a ceder a flexibilização da taxa de câmbio como 

mecanismo de defesa. Quem apostava na súbita depreciação da moeda nacional ganhava. Apesar 

disso, os mercados emergentes não era satisfaziam a busca de valorização do capital financeiro 

norte-americano. Portanto, era necessário criar e explorar também outros mercados (GONTIJO, 

2008). 

Um mercado muito mais promissor era o mercado de financiamento imobiliário dos 

próprios Estados Unidos. O estoque de hipotecas nos Estados Unidos rondava a casa dos 10 

11 CHESNAIS, François. A mundialização financeira: gênese, custos e riscos. São Paulo: Xamã, 1998.  
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trilhões de dólares, metade dos quais conta com o suporte das empresas Fannie Mae e Freddy 

Mac. Este mercado, porém, era um “mercado maduro” com crescimento relativamente lento. Para 

dinamizá-lo, o jeito foi a ampliação do mercado dos tomadores de crédito chamados de subprime. 

Vale destacar também que isso contava com o incentivo político do Presidente George Bush Jr. 

em espécie de populismo imobiliário para expandir sua base eleitoral, estratégia adotada antes 

por Margareth Thatcher, na Inglaterra dos anos 80, com a privatização dos imóveis residenciais 

de locação social. Como isso, ela tinha corroído as bases operárias que, tradicionalmente, 

votavam no Partido Trabalhista Britânico.  

Tradicionalmente, as hipotecas de residências são contratos de financiamento de 

longa duração, em que o próprio imóvel é dado em garantia do empréstimo. Se o comprador der 

um calote, o financiador simplesmente retoma o imóvel, podendo então revendê-lo para 

minimizar seu prejuízo. No entanto, para mitigar o risco de isso acontecer, o candidato ao 

financiamento tem seu cadastro examinado por sistemas de avaliação de risco, de forma que sua 

renda e seu histórico de pagamento determinem se (e quanto) o banco está disposto a emprestar a 

ele. Os potenciais tomadores que não preenchessem essas condições eram identificados como 

subprime – ou NINJA (No Income, No Job and Asset), que não tinham emprego, renda ou 

garantia patrimonial para oferecer. Evidentemente, não possuíam histórico de crédito, pois 

ficavam excluídos do mercado de financiamento.  

Pessoas sem essas qualificações necessárias representavam uma parcela significativa 

da população norte-americana e, portanto, um enorme mercado potencial para financiamentos 

imobiliários. Além disso, poderiam ser muito mais lucrativos, justamente porque apresentavam 

maiores riscos de calote e, por isso, teriam de pagar taxas maiores que as do mercado prime para 

conseguir um empréstimo.  

Sua integração no mercado se deu por dois caminhos. Por um lado, pelo aumento do 

uso de modelos estatísticos na análise de risco do crédito, em detrimento da análise mais 

subjetiva do analista bancário. Esses modelos são alimentados com informações quantitativas e 

permitem calcular a probabilidade de sucesso de um empréstimo. A premissa é que o contexto 

conjuntural continuará o mesmo, sem mudanças, senão os cálculos baseados na experiência 

passada pouco servirão para projetar o futuro. 
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Desde o final dos anos 1980, e até praticamente 2006, a economia americana passou 

por um período de prosperidade sustentada. Apenas duas recessões leves e rápidas interromperam 

o crescimento da economia nesse intervalo. Assim, de acordo com BORÇA (2008), o risco de 

perda do empréstimo foi subestimado pelos bancos e financeiras envolvidos no processo. 

Enquanto estavam ganhando dinheiro, eles empacotavam essas hipotecas subprime e as vendiam 

em bloco, usando-as em um processo chamado de securitização. Nele, os contratos de hipotecas 

eram usados como lastro de um título financeiro, sendo a remuneração do título financeiro 

baseada nos juros pagos pelo tomador da hipoteca. Esse título é, então, vendido para investidores: 

fundos de investimento, famílias, empresas, bancos etc. Imaginava-se que, nesse processo, 

haveria uma transferência de risco dos bancos credores para investidores locais ou internacionais 

dispostos a bancá-lo. Porém, a verdade era que os compradores desse tipo de papel, em geral, não 

tinham muita noção do risco que estavam comprando, porque supunham que, empacotados, os 

riscos se diversificariam e se compensariam. Essa suposição seria realista caso não se entrasse em 

situação de “risco não diversificável”, ou seja, risco sistêmico provocada por uma CGC – Crise 

Geral do Capitalismo... 

Para tornar os empréstimos atraentes aos tomadores subprime, foram usados muitos 

artifícios, inclusive o de cobrar taxas de juros muito baixas nos primeiros anos do empréstimo, 

aumentando-as, dramaticamente, depois de algum tempo. Com isso, muitas famílias aceitaram se 

endividar porque, imediatamente, parecia que poderiam pagar os juros dessa dívida (“a prestação 

cabia no bolso”), além de que observavam o súbito enriquecimento patrimonial daqueles que 

compravam imóveis com preços em disparada. Isso ocorreu até que a dívida habitacional fugiu de 

seus controles. Com alta da taxa de juros e queda dos preços dos imóveis, devolvidos e colocados 

à venda, iniciou-se a crise imobiliária norte-americana no final de 2006.  

No fim de 2006, a economia norte-americana já não se mostrava tão vigorosa, porém, 

as hipotecas continuavam tendo seus juros reajustados, de forma que os mutuários 

desempregados não conseguiram mais pagar suas dívidas. O calote foi inevitável e mostrou que o 

risco de inadimplência deveria levar os financiadores a repensarem sua decisão de aplicar neste 

setor, diminuindo a oferta de crédito. Mas esta era apenas a primeira fase da crise.  

Quando os tomadores de hipotecas ficaram inadimplentes, aqueles investidores 
que compraram títulos baseados nessas hipotecas perceberam que poderiam não 
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receber o retorno que esperavam. Quando essa percepção se espalha, outros 
investidores e instituições que compraram títulos parecidos começaram a se 
livrar deles enquanto era tempo. Nesse momento, perceberam que não há 
compradores, basicamente e concluíram que tem um mico nas mãos, um papel 
cujo valor no mercado é muito menor que esperavam. Eles descobriram que 
estavam expostos a um risco de liquidez muito maior do que esperavam. 
(CARVALHO, 2008, p.3) 

A tentativa de se livrar dos papéis de qualquer forma fez com que o valor desses 

papéis no mercado caísse vertiginosamente. Na verdade, a desconfiança passou a atingir também 

outros papéis securitizados à maneira dos subprime, contagiando também outros segmentos do 

mercado de capitais. O “comportamento de manada” fez os preços de todos os títulos desabarem, 

em movimento de destruição de riqueza típico de crise sistêmica. Por causa disso, iniciou-se uma 

terceira fase da crise patrimonial, quando o valor de mercado dos ativos passou a ser menor do 

que o valor das obrigações dos passivos, ou seja, com o “passivo a descoberto” a instituição 

entrou em falência.  

Os bancos de investimento e financeiras, que tinham títulos lastreados em hipotecas 

subprime, se tornaram insolventes quando o valor de mercado de suas ações caiu, verticalmente, 

por conta da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Como quase todas as instituições 

financeiras americanas fizeram esse tipo de investimento, todas, inclusive as seguradoras que 

venderam seguros de crédito imobiliário, se viram expostas em algum grau à desconfiança dos 

investidores. Neste momento, duas coisas aconteceram.  

A primeira foi que bancos de investimentos falidos sofreram intervenção da 

autoridade monetária, forçando os acionistas controladores a os venderem a outras instituições 

que, em geral, relutaram em fazer essas aquisições por também estarem com problemas. Na 

realidade, só o fizeram pressionadas pelo governo ou favorecidas de alguma forma, caso do Bear 

Stearns, Merrill Lynch, AIG, Fannie Mae e o Freddy Mac, etc. A sequência de falências, 

intervenções, e vendas sob pressão tendeu a espalhar a desconfiança no mercado financeiro e na 

sociedade em geral. 

A segunda é que mesmo as instituições sobreviventes se retraíram. Em parte porque 

compartilhavam a desconfiança, mas também porque sua capacidade de alavancagem financeira 

diminuiu quando seu capital se reduziu. Como resultado, os bancos e financeiras passaram a 

emprestar menos e empresas ficaram sem capital de giro para produzir, consumidores deixaram 
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de consumir, porque o desemprego ampliou e não havia mais crédito ao consumidor, etc. A 

economia esfriou e o crescimento econômico desacelerou. Uma recessão séria se instalou, 

quando todo o mundo foi afetado. 

 

1.2. Visão Neoliberal  

 

Já a explicação neoliberal da crise busca as raízes da crise na atuação do Governo, 

tanto do Secretário do Tesouro (equivalente ao Ministro da Fazenda) dos Estados Unidos, quanto 

das políticas monetárias equivocadas levadas a cabo pelo Federal Reserve (Banco Central norte-

americano). Esta visão defende que a desregulamentação do setor financeiro americano nada teve 

de responsável pela crise do subprime.12 Ela parte da premissa de que políticas públicas que 

tentem controlar e regulamentar o setor financeiro não evitariam essa crise – e nem evitará as 

próximas, pelo contrário, as intervenções que obstaculizam o funcionamento saudável do livre-

mercado. Tal regulamentação e restrição às inovações financeiras têm o potencial de piorar o 

acesso ao crédito, agravando a situação de toda sociedade   

O governo americano praticou uma política de baixas taxas de juros básicas durante 

os anos 1990. Essa oferta de dinheiro farto e barato estimulou um aumento na demanda por 

crédito. Esse excesso de crédito, em última instância, foi o causador da crise no mercado 

subprime americano. O FED, por meio de seu presidente Alan Greenspan, insistiu em política de 

juros extremamente baixos, o principal causador da crise financeira atual nos Estados Unidos. 

Além disso, alguns neoliberais chegaram até mesmo a criticar a ajuda pública 

oferecida aos bancos falidos, pois ela impediria o livre funcionamento do mercado em “purgar 

seus pecados”. Só aumenta o custo do ajuste financeiro para o contribuinte. Ajudar financeiras 

que fizeram escolhas erradas só estimula que outras financeiras cometam o mesmo erro no futuro. 

Defenderam que o FED não deveria fazer nada, a fim de permitir que as forças do mercado 

fizessem a acomodação necessária. Kenneth Rogoff, professor da Universidade de Harvard e ex-

integrante do staff do FMI, em artigo publicado no "Washington Post", elogiou e chamou de 

12 SACHSIDA, Adolfo. A Crise Financeira de 2007-09: Uma Explicação Liberal, 2010. 
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corajosa a decisão do governo de deixar o Lehman Brothers quebrar. Como hoje se sabe, a 

concordata da instituição deu a partida para o processo mais ruidoso da crise financeira, que 

ameaçou jogar o país no abismo.13 Apesar de alguns continuarem acreditando que a política 

adotada pelo FED na tentativa de salvar a economia americana acabará tendo como resultado 

uma crise maior ainda no futuro, a maioria dos neoliberais concorda com o salvamento em caso 

de crise sistêmica.  

Segundo o economista José Alexandre Scheinkman, da Universidade Princeton, risco 

sistêmico é o risco de que um choque contra uma parte limitada do sistema (a falência de uma 

grande instituição financeira, por exemplo) se propague por todo o sistema financeiro, levando a 

uma reação em cadeia de falências e à quebra do sistema - ou seja, uma crise sistêmica. 14 

Seguindo à risca o preceito liberal de que o mercado deve ficar livre de intervenção a os 

bancos promovem uma alavancagem financeira6 32 vezes7 e com tamanha prosperidade todo 

tipo de agente financeiro e investidor acorre aos títulos hipotecários. Os títulos negociados não 

tiveram avaliação negativa por parte das agências de rating8, portanto a especulação financeira 

parecia continuar a ser um excelente negócio. O mercado livre estava gerando grande 

prosperidade, o que comprovaria que o sistema econômico baseado nos ditames da teoria 

neoliberal seria plenamente viável.  

O clima de euforia contagiou o todo o mundo e a economia como um todo beneficiava-se 

do aquecimento do mercado experimentando altos índices de crescimento. Era o melhor dos 

mundos, era um ciclo virtuoso que parecia não mais ter fim, mas infelizmente como era de se 

esperar teve, e da pior forma possível. 

 

 
 
 

13 OLIVEIRA, João Carlos.Momentos Keynesianos.Valor, 14/11/2008  
14 GARCIA, Márcio G.P. Risco sistêmico, derivativos e crises financeiras. Depto. de Economia – PUC-RJ, 1996. 
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Capítulo 2 – Documentários 
 

2.1. Introdução 
 
 

Este Capítulo pretende analisar os três documentários selecionados como amostra 

para nossa pesquisa sobre o Ensino de Economia Através do Cinema: “Ascensão do Dinheiro” 

(2009) apresentado por Niall Ferguson, “Inside Job” (2010) dirigido por Charles Ferguson, e 

“Capitalismo, uma História de Amor” (2009) de Michael Moore. Serão avaliadas as diferenças 

em suas abordagens da crise de 2008.  A forma de exposição e o conteúdo didático de cada qual 

serão comparados para entender o meio mais eficaz de formação, de um lado, a opinião pública, 

de outro, a opinião especializada.  

A intenção é verificar se as obras são complementares ou discordantes entre si na 

interpretação da crise. É relevante captar qual é a linha de pensamento econômico adotada e/ou se 

há apenas uma única ideologia exposta pelos documentários. Portanto, o objetivo ao final desta 

parte é alcançar a percepção racional ou emocional, objetiva ou subjetiva, que os documentários 

fornecem ao público. Na conclusão da monografia, essa percepção será contrastada com aquela 

do outro gênero cinematográfico investigado neste trabalho, o drama.  

Cada filme será resenhado de maneira sintética, para atender também o leitor que não 

tenha assistido alguns ou todos os filmes. O roteiro da estória é detalhada para permitir sua 

compreensão. A partir de nossas impressões pessoais sobre os objetivos do diretor com o filme, 

avaliaremos o que ele desperta, mental e emocionalmente, no espectador comum, supondo, 

hipoteticamente, que nossas opiniões pessoais são cabíveis de serem extrapoladas como 

representativas de um universo constituído por expectadores  universitários. Por último, alguns 

temas abordados são complementados por outros conteúdos conceituais no intuito de refinar 

analiticamente o debate e aprofundar algum ponto. 

Além do sucesso de público, o critério de seleção destes três documentários também 

priorizou abranger certa diversidade. Acreditou-se que eles são consideravelmente diferentes 
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entre si, inclusive dentro do gênero cinematográfico a qual pertencem, e que isso seria 

interessante para o resultado final.  

O documentário “A Ascensão do Dinheiro” é baseado no livro homônimo de Niall 

Ferguson. Este autor, nascido em 1964, é um historiador britânico especializado na história 

financeira e econômica. Ele atualmente leciona em Harvard, na Harvard Business School e na 

London School of Economics, e é pesquisador nas Universidades Oxford e Stanford, dividindo 

seu tempo entre Estados Unidos e Reino Unido. Escreve regularmente para jornais e revistas tais 

como Financial Times e Newsweek. Em 2004, foi considerado pela revista Times uma das cem 

pessoas mais influentes do mundo. Ele escreveu e apresentou cinco séries de documentários de 

grande sucesso na TV britânica e é autor de diversos livros – por exemplo, Império, Colosso, 

Civilização, etc. –, muito deles best-sellers. Neste ensaio – Ascensão do Dinheiro –, o autor 

examina a história financeira do mundo, expondo a genealogia dos elementos da crise financeira. 

Sua hipótese é que se os tomadores de decisões financeiras conhecessem mais a história, eles se 

preveniriam mais de repetir erros. A narrativa dos seis episódios, cada qual dedicado a um 

segmento do mercado de capitais, é feita pessoalmente pelo próprio autor do livro 

correspondente, em diversos cenários diferentes, pois ele viaja o mundo todo para rodar o filme. 

“Inside Job” de Charles Ferguson é uma superprodução que custou aproximadamente 

20 bilhões de dólares. Construído através de extensa pesquisa e uma série de entrevistas e 

depoimentos de personalidades envolvidas na crise, o filme revela as promíscuas relações entre 

governantes, agentes reguladores, profissionais do mercado financeiro e acadêmicos de 

Economia. A narração é feita por Matt Damon – ator de sucesso –, com o documentarista criador 

permanecendo em último plano.  Aclamada pela crítica, a obra foi exibida em 2010 no Festival 

de Cannes em maio e ganhou o Oscar 2010 de Melhor Documentário. 

Por fim, escolhemos o “Capitalismo, uma História de Amor”, dirigido pelo conhecido 

Michel Moore, outro diretor famoso por sua participação direta em seus documentários. Nascido 

em 1954, é um cineasta, documentarista e escritor norte-americano conhecido pela sua postura 

crítica em relação às grandes corporações, à violência armada, à invasão do Iraque e à hipocrisia 

dos políticos, sendo particularmente crítico em relação a George W. Bush. Entre os seus filmes 

mais famosos estão Fahrenheit 9/11, de 2004, onde critica George Bush; Tiros em Columbine 
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(2002) onde aborda a obsessão em redor das armas nos Estados Unidos da América, 

relacionando-a com o Massacre de Columbine, ocorrido em escola. Por este, ganhou o Oscar de 

Melhor Documentário em 2002. Dada sua militância ideológica, ele coloca o Capitalismo como 

tema central, ao invés de tratar apenas da crise do subprime. Fez um documentário de baixíssimo 

custo, em torno de 250 mil dólares. Moore atua como roteirista, produtor, entrevistador e 

narrador na obra, composta por cenas rápidas, cortes estratégicos e inserções de propagandas e 

cenas divertidas. Seu ponto de vista é o que mais se aproxima da visão do homem comum, uma 

vez que Moore não tem conhecimento técnico sobre o assunto “Economia”.  

Dito isso, vamos tentar entender o que cada obra agrega de novo, quais são seus 

pontos originais e como os documentários se diferenciam dos dramas. Seguem as resenhas de 

cada um deles na ordem visão histórica – visão dos especialistas – visão do homem comum.  

 

2.2. A Ascensão do Dinheiro 
 
 

Lançado em 2009, em meio a maior crise financeira desde os anos 30, o 

documentário “A ascensão do dinheiro” (“The Ascent of Money”) do historiador Niall Ferguson 

tem o objetivo de explicar como o dinheiro passou a desempenhar um papel tão assustadoramente 

dominante em nossas vidas. Na realidade, o sistema financeiro se confunde tanto com a riqueza 

quanto com o sistema de pagamentos da sociedade moderna, tornando-a dele dependente. Esta 

constatação ficou patente durante o pânico mundial pelo colapso ocorrido em 2008.  

Nos seis episódios da obra, o autor apresenta de maneira dinâmica o desenvolvimento 

histórico das finanças como genealogia dos elementos da história principal, a “crise do 

subprime”. Viajamos com Ferguson através do tempo e de lugares diversos para entender a 

formação dos mercados de crédito, de títulos de dívida pública, de debêntures, de ações, de 

seguros, de futuros e imobiliário. Por fim ficará evidente como as inovações financeiras 

possibilitadas pela tecnologia de informações e a globalização conectaram estes mercados, 

internacionalmente, aumentando seu potencial criativo e destrutivo. 
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 A história da Ascensão do Dinheiro é permeada por crises financeiras, assim como a 

evolução cíclica econômica. A atual é apenas a mais recente. Provavelmente, não será a última 

em uma “economia de bolhas”. 

Episódio 1: Sonhos de Avareza 

A possibilidade de emprestar dinheiro alavancou o desenvolvimento econômico. Este 

episódio da série de documentários produzidos pela BBC trata justamente da formação do 

mercado de crédito no Ocidente. Ele surgiu em Veneza, durante o renascimento, e teve papel 

fundamental no florescimento do comércio. Mas cobrar usura, compensação pelo risco em 

empréstimo de dinheiro, era considerada pecado para os cristãos na época.  

Por isso, os judeus tiveram a oportunidade de explorar este negócio, atendendo a 

demanda de crédito dos cristãos, alguns necessitados de capital para arriscar-se em grandes 

navegações marítimas. Apesar da marginalização social por motivos religiosos e o confinamentos 

em guetos – bairros vigiados –, seu dinheiro era demandado. Mais tarde uma família cristã 

conseguiu desenvolver um método de “ganhar dinheiro utilizando dinheiro” sem desagradar a 

Igreja. Os Medici tornaram-se extremamente ricos e poderosos através de transações cambiais, 

nas quais diziam cobrar apenas comissões e não juros, uma vez que estes eram proibidos. Os 

Medici prosperaram, tornando-se os maiores banqueiros de Florença.  

O documentário possui ritmo e roteiro em que dá saltos na história, permitindo 

análise comparativa entre épocas e experiências diversas, dentro de determinado fio-condutor. No 

caso, Ferguson salta para mostrar a realidade contemporânea dos Estados Unidos. Lá, o crédito, a 

falência e a inadimplência são vistos como “fatos esperados da vida econômica”. Para a 

mentalidade do protestantismo ascético herdada dos “pais da pátria” e o estilo de vida consumista 

americano, o importante é ter a chance de começar de novo. Afinal, o crédito e a dívida, que 

permitem alavancagem financeira, são os segredos do negócio capitalista. 

No entanto, o excesso de dividas com má avaliação de riscos causou o caos 

financeiro, porque a relação tradicionalmente direta entre os bancos e seus clientes foi quebrada 

quando os empréstimos passaram a ser securitizados e vendidos a investidores imprudentes em 

mercados secundários. Uma série de inovações financeiras transformou empréstimo a famílias de 
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baixa renda em investimentos complexos chamados Títulos de Dívida Garantida, os CDOs. 

Transformar empréstimos tóxicos em investimentos seguros só foi possível através da criação do 

mercado de títulos da dívida pública. 

Episódio 2: Servidão Humana 

Os títulos de dívida pública são o elo entre o mundo das finanças e poder político. 

Normalmente, os governos gastam mais do que arrecadam em impostos. Eles compensam essa 

diferença vendendo títulos sobre as quais pagam juros, para evitar emitir moeda ou elevar a 

carga tributária. Atualmente, o mercado de títulos públicos e privados movimenta 

aproximadamente US$ 85 trilhões.  

Sua origem histórica remonta ao início do século XVI, quando as cidades italianas 

guerreavam entre si em busca do domínio territorial e mercados. Tais guerras resultaram em 

dívidas públicas crescentes, que fomentaram o surgimento desta forma de financiamento público 

em Florença. Os títulos de dívida, além de terem decidido o resultado das guerras desde então, 

acabaram se tornando uma opção de investimento e a diretriz das taxas de juros da economia.  

Segundo http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/10/27/rentistas-

contribuintes-e-mercado-de-titulos/, “o mercado de títulos facilita seu endividamento, mas, em 

crise, acaba ditando a política do governo. Os valores de mercado despencam quando 

investidores nervosos liquidam seus títulos financeiros, o que pode afetar o valor de todas as 

classes de ativos. Isso eleva também o déficit do setor público, pois acrescenta um serviço maior 

para sua dívida às despesas e provoca o efeito retroalimentação: mais títulos de dívida pública 

são colocados e a taxa de juros sobe novamente. O governo, mais cedo ou mais tarde, terá de 

enfrentar o problema”.   

A configuração do poder também é influenciada. Para Costa, antes, a parte principal 

das subscrições era realizada por uns poucos milhares de indivíduos ricos. A razão pela qual o 

sistema funcionou tão bem foi que eles também controlavam o governo local e, desse modo, as 

suas finanças. Essa estrutura de poder oligárquico deu sólido fundamento político ao mercado de 

títulos e garantiu que seus juros fossem pagos. 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/10/27/rentistas-contribuintes-e-mercado-de-titulos/
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/10/27/rentistas-contribuintes-e-mercado-de-titulos/
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A taxa de inflação é a maior ameaça dos títulos de renda fixa. Inúmeros países 

sofreram com más administrações financeiras e viram a inflação devorar não somente os valores 

de tais títulos, mas todo o sistema financeiro que estes suportavam, a exemplo da crise argentina 

de 1989 quando a inflação chegou a 12.000% ao ano. A “eutanásia do rentier” ocorre quando a 

taxa de inflação corrói toda a riqueza daqueles que aplicam seu dinheiro em títulos prefixados do 

governo. Recentemente, quando a inflação caiu em todo o mundo, assistimos à miraculosa 

ressurreição dos donos de títulos. 

Episódio 3: Estourando bolhas 

Depois do advento do mercado de crédito bancário e do mercado de títulos de 

dívida pública, o passo seguinte na história financeira do mundo, contada por Niall Ferguson, 

foi o aparecimento do mercado de ações. Segundo o post   

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/10/31/mercado-de-acoes/, a sociedade 

anônima permite a milhares de indivíduos juntarem recursos para empreendimentos em longo 

prazo que exigem grande investimento de capital antes que se obtenha lucro. O risco do acionista 

é limitado ao dinheiro que usou para comprar determinada participação na empresa. 

A primeira companhia foi criada no início do século XVII na Holanda. Para manter o 

controle sob a rota marítima de especiarias, financiar os altos custos da construção dos navios e 

assegurar que os riscos desse mercado fossem pulverizados, o governo decidiu criar a Companhia 

Unida Holandesa das Índias Orientais. Os holandeses podiam comprar “fatias” ou ações desta 

empresa, em troca de rendimentos conforme os resultados financeiros dela. Os acionistas 

poderiam se desfazer de suas partes somente vendendo-as para outros cidadãos.  

Através da narração da primeira bolha e colapso do mercado de ações da França, no 

início do século XVII, o documentário nos prova que este mercado está tão propenso a oscilações 

de humor quanto os próprios acionistas, que muitas vezes agem em manada. “Os preços das 

ações de uma determinada empresa expressariam o contraste de opiniões a respeito de suas 

perspectivas de mercado. Mas quando os preços das ações nas Bolsas de Valores sobem 

simultaneamente, os investidores estão em “exuberância irracional”, segundo Alan Greenspan. 

Quando há súbita reversão de expectativas, a bolha explode devido ao pânico conjunto”, de 

acordo com Costa em seu post. 
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A bolha geralmente é inflada pela criação fácil de crédito, sendo assim sancionada 

pela omissão dos Bancos Centrais no seu papel de supervisão. Além disso, a história da 

instabilidade do mercado de ações foi permeada ainda por fraudes arquitetadas por executivos 

para inflar o preço das ações de suas companhias. Um exemplo recente é o caso da empresa 

americana de energia Enron. Os altos executivos fraudaram os registros de contabilidade da 

empresa nos anos 90, ao inflar seus ativos e maquiar dívidas enormes, tornando- a um 

investimento aparentemente atrativo. Entre 97 e 2000 as ações da empresa subiram 500%.  

Quando a situação ficou insustentável, os executivos já haviam embolsado bônus e 

venderam os milhões de ações que possuíam antes do investidor comum. As práticas 

empresariais duvidosas e o influente lobby das grandes corporações nos governos continuam até 

hoje e também desempenharam papel relevante na última crise financeira.  

Episódio 4: Negócio Arriscado  

A necessidade de administrar o risco culminou na invenção do seguro de vida na 

Escócia em 1744, passando pela ascensão e queda do Wellfare State até o crescimento explosivo 

dos Hedge Funds. Começando por volta de 1660, a base teórica para a avaliação dos riscos foi 

sendo criada e se tornou um negócio lucrativo. “O ponto-chave do seguro é que poucos eventos 

são aleatórios. Como existem dados em longo prazo, que demonstram certa regularidade, é 

possível vincular probabilidades à incidência e à escala dos desastres.”, segundo Costa em 

http://fernandonogueiracosta.com/2011/11/03/mercado-de-seguros. 

Mas o sistema de gestão de risco a que chamamos Seguro já falhou, principalmente 

naqueles momentos de calamidades naturais ou riscos sistêmicos não diversificáveis. Niall 

Ferguson mostra as casas inundadas pela passagem do furacão Katrina, em New Orleans. Ainda 

em http://fernandonogueiracosta.com/2011/11/03/mercado-de-seguros, Costa afirma que os 

desastres naturais evidenciam os defeitos de um sistema de seguro que divide as 

responsabilidades entre companhias privadas de seguros, que oferecem proteção contra danos, e o 

governo federal, que oferece defesa civil. Nos desastres, o trabalho das companhias de seguro 

passa a ser o de evitar pagar seus clientes.  

http://fernandonogueiracosta.com/2011/11/03/mercado-de-seguros/
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Uma das alternativas a este problema foi a nacionalização das perdas, com o 

surgimento do Estado de Bem Estar Social no início do século XX. No entanto, na década de 70, 

esta concepção de Estado passou a ser criticada pelos economistas neoliberais, pois supostamente 

teria retirado um incentivo essencial ao capitalismo: a meritocracia. O resultado da Era 

Neoliberal foi o desmantelamento do Estado de Bem-Estar Social.  

A reação econômica conservadora culminou na mudança do sistema previdenciário 

de regime de repartição para regime de capitalização. Mas os limites dos seguros de vida e da 

Previdência Social e Complementar, devido ao risco de crash na Bolsa de Valores às vésperas da 

aposentadoria, levaram a inovações financeiras supostamente mais eficientes para cobrir os 

riscos: os Hedge Funds. Muito usado no mercado de commodities agrícolas, um contrato futuro 

permite estabelecer um piso de receita para quem vende e um teto de despesa para quem compra 

a próxima colheita.  

Após o fim do lastro-ouro do dólar e a adoção generalizada do regime de câmbio 

flexível nos anos 70, os futuros passaram também ser emitidos para proteção contra variações nos 

valores das moedas e nos rendimentos financeiros esperados. Em 82 os contratos futuros sobre 

as ações movimentadas pelas Bolsas de Valores se tornaram possíveis, afirma Costa no post 

citado.  

Como todos os contratos são derivados do valor de ativos subjacentes, todos os 

futuros são “derivativos”. Na última década, houve um boom dos derivativos: em 2007, o valor 

nocional deste mercado global era de US$ 596 trilhões. A alta instabilidade financeira, devido ao 

boom de ativos especulativos, somada às práticas duvidosas de transações de derivativos, 

deflagrou a crise financeira. Além disso, muitas famílias optaram por investir seu dinheiro em 

imóveis, uma aposta descoberta em um único sentido de um mercado, a alta.  

Episódio 5: Seguro como uma casa 

O quinto episódio da série de documentários da BBC, baseada no livro Ascensão de 

Dinheiro do professor Niall Ferguson, inicia mostrando que a crise pela qual estamos passando 

não foi a primeira relacionada à propriedade imobiliária da nossa atualidade. Somente nos 
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últimos 30 anos, houve duas crises nos Estados Unidos. Elas mostraram que, como qualquer 

outro ativo, o valor de uma casa pode subir e despencar subitamente. 

O desejo de possuir uma casa própria, isto é, “a democracia da propriedade”, foi 

usado como política pública durante o New Deal para acalmar os ânimos revoltados da população 

norte-americana em decorrência da crise de 29 e do ambiente ideológico contaminado pela 

Revolução Soviética. Antes dos anos 30, apenas pouco mais de 2/5 das famílias dos Estados 

Unidos possuíam sua casa, vista como garantia de proteção da dignidade dos cidadãos e potencial 

colateral para a tomada de crédito para abrir negócio.  

Nos anos 70, o governo neoliberal de Reagan desregulamentou o setor, permitindo 

aos especuladores aumentarem ainda mais seus lucros. “A fonte de recursos mais importante para 

abrir negócio novo nos Estados Unidos é a hipoteca da casa do empreendedor. Por isso, o 

financiamento do boom no investimento residencial atingiu um pico, após ascensão durante 50 

anos, em 2005. No resto do mundo, também se alastrou a inflação de ativos no mercado 

imobiliário”, de acordo com o post sobre Mercado Imobiliário em 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/11/17/mercado-imobiliario/.  

A facilidade de acesso a crédito era tanta que mesmo desempregados conseguiam 

hipotecar suas casas a juros baixos e em condições de pagamentos mensais muito pequenos. Tais 

condições eram permitidas através da securitização dessas hipotecas por bancos e da venda 

desses títulos a outros clientes através de produtos financeiros, em mercado secundário. Os ativos 

eram cotados por agências especializadas como altamente seguros, embora a cada dia a bolha se 

tornasse maior e mais frágil, até estourar.  

Os preços das casas despencaram e ainda assim não havia ninguém interessado em 

comprá-las. Isso desmascarou a mentalidade de que possuir um imóvel podia servir de segurança 

para um empréstimo. Na verdade, serve de segurança apenas para o credor. Ferguson conclui o 

quinto episódio com uma frase ironia: “seguro não é a casa, mas sim a dona de casa”... 

 

  

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/11/17/mercado-imobiliario/
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Episódio 6: Chimérica 

As inovações financeiras nos mercados de créditos, obrigações, ações, seguros e 

imóveis conquistaram o mundo através da globalização. A globalização gera vulnerabilidade aos 

choques financeiros que marcaram a história das finanças por crises. Há dez anos, acreditava-se 

que apenas os mercados emergentes estariam sujeitos às turbulências, mas hoje é todo o Ocidente 

que se encontra em profunda crise.  

Na década de 80, a alta liquidez nos países desenvolvidos, devida ao excesso de 

petrodólares, resultou no fluxo intenso de capitais do Primeiro Mundo para os países emergentes. 

Porém, a vulnerabilidade externa deflagrou a crise da dívida externa latino-americano na década 

de 80. Após a Crise Asiática, em 1997, no ano seguinte, foi o frágil sistema financeiro russo que 

entrou em colapso e obrigou seu governo a dar default. 

Em http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/11/24/chimerica-i/, Costa 

alega que, nos últimos anos, os fluxos de liquidez inverteram-se do Oriente para o Ocidente, 

tornando os investimentos dos chineses a maior fonte de financiamento americano. Após breve 

século de interregno, a China superou a derrocada de seu passado imperial. O país começou a 

produzir em grande escala e produtividade, para exportar manufaturas, principalmente, aos EUA. 

Para assegurar que essas exportações fossem irresistivelmente baratas, a China teve que lutar 

contra a tendência da moeda chinesa ser apreciada face ao dólar. Adquiriu, então, trilhões de 

dólares nos mercados do mundo, 

“O equilíbrio instável era suportado por chimericanos ocidentais que consumiam e 

chimericanos orientais que os financiavam. As importações vindas do Oriente mantinham a 

inflação norte-americana baixa. As reservas chinesas resultavam em taxas de juros atraentes nos 

Estados Unidos. Era dinheiro farto e barato, lucros, dividendos e bônus em profusão, efeito 

riqueza devido à alta no mercado imobiliário e de ações. O problema foi que não havia limites 

para o quanto os EUA estavam dispostos a emprestar”, segundo o post já citado. 

Apenas em 2007 os Estados Unidos empresaram US$ 800 bilhões do resto do mundo. 

A disponibilidade de dinheiro chinês para os Estados Unidos foi a causa subjacente de 

abundantes empréstimos bancários, emissões de títulos financeiros e derivativos nos anos 2000. 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/11/24/chimerica-i/
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Por sua vez, foi isso que aumentou a disponibilidade de dinheiro no mercado imobiliário 

americano, de tal forma que empréstimos eram feitos sem critérios a pessoas sem renda, dinheiro 

ou ativos: os chamados empréstimos subprime. 

A inadimplência em massa no mercado americano causou uma corrida bancária sem 

precedentes, a quebra do Lehman Brothers e o resgate do sistema de USS$ 700 bilhões pelo 

Tesouro Americano. Ferguson sugere que a relação simbiótica entre EUA e China pode levar a 

um conflito quando as coisas não forem bem, porque a China ameaça superar a hegemonia 

americana em alguns anos, e isso ameaçaria a continuidade dos fluxos financeiros globais. Assim 

como as crises passadas, é possível que ocorra o que hoje parece improvável, porque o mercado 

financeiro permanece vulnerável como sempre, ou mais.  

A obra é amigável para leigos, pois Niall Ferguson baseia-se na história, sem muitos 

termos financeiros técnicos, e ilustra a narrativa com cenas de diversos países, para que haja 

dinamismo. Por ser muito longo, às vezes o telespectador pode perder um pouco o fio condutor, 

que liga os acontecimentos históricos à crise financeira recente. Mas no geral, é uma fonte de 

informação de alta qualidade e ajuda a entender não só os acontecimentos recentes, mas 

principalmente o surgimento dos diversos mercados, de créditos, ações, seguros etc., hoje 

interligados pela tecnologia de informações e pela globalização.  

 

 2.3. Inside Job  
 

A sequência inicial do documentário Inside Job (EUA, 2010, 104 minutos, direção de 

Charles Ferguson) é impactante. Afirma que “a crise econômica de 2008 custou a dezenas de 

milhões de pessoas suas economias, seus empregos e suas casas”. A partir daí, depoimentos 

surpreendentes revelam como a corrupção, o conflito de interesses e a promiscuidade entre o 

público e o privado estão intimamente ligados a esses fatos. Por isso mesmo, em seu blog, 

Fernando Nogueira da Costa aponta que a tradução mais apropriada do título para o português 

seria Trabalho Promíscuo.  
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O narrador do filme, Matt Damon, empresta à obra um esplendor hollywoodiano, mas 

os verdadeiros astros são os banqueiros, autoridades reguladoras e acadêmicos entrevistados por 

Ferguson. O questionamento gentil  e bem humorado do diretor levam os entrevistados a tentar 

explicar suas ações. A maioria não consegue. Assim como todos os bons documentários de fundo 

político, este informa, mas ao mesmo tempo desperta raiva por parte do expectador. O 

documentarista criador permanece em último plano, segundo John McDermott (Financial Times 

apud Valor, 03/07/12). 

Vencedor do Oscar de melhor documentário em 2011, o documentário deve ser visto 

por aqueles especialistas que quiserem entender as causas da crise financeira, pois explica em 

profundidade como tudo aconteceu. Por isso mesmo, acompanhar sua linguagem técnica acaba 

sendo tarefa difícil para os leigos em Finanças. O filme é dividido em quatro partes, grosso modo, 

os antecedentes, o fenômeno da bolha, a explosão e as responsabilidades. 

Parte I: Como Chegamos Até Aqui 

Nesta primeira parte, Ferguson opõe os Anos Dourados à era de desregulamentação e 

crises, que se sucedeu após os anos 80. Depois da Grande Depressão, os EUA viveram um 

período de 40 anos de grande crescimento, regulamentação e ausência de crises financeiras. 

Havia também a separação entre bancos comerciais e de investimentos, portanto, os primeiros 

eram empresas locais, sem permissão de especular com o dinheiro dos clientes.  

Porém, nos anos 80, os bancos de investimentos abriram seu capital e o mercado 

financeiro se alavancou, assim como se elevaram os salários e os bônus dos executivos de Wall 

Street. Com o enriquecimento, veio o poder e a influência política. Nesta década, CEOs de 

grandes bancos começaram a ocupar cargos políticos. Por exemplo, Donald Regan, CEO do 

Merrill Lynch, foi nomeado Secretário do Tesouro Americano pelo então presidente Ronald 

Regan em 1981. O dinheiro investido em lobby e financiamento de campanhas políticas iniciou 

um período de 30 anos de desregulamentações. 

Os principais personagens deste processo foram Alan Greenspan, então presidente do 

FED, Robert Rubin como secretário do Tesouro Americano e ex-CEO do Goldman Sachs, e 

Larry Summers, catedrático de Economia em Harvard. Segundo Nouriel Roubini, Professor na 
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NYU Business School, o setor financeiro havia se consolidado em algumas instituições tão 

grandes, no fim dos anos 90, que seu poder capturava todo o sistema político, tanto no Partido 

Republicano como no Partido Democrata.  

O poder excessivo do setor financeiro corrompeu até mesmo notáveis professores 

americanos de Economia. Como consultores, eles deram aval intelectual à desregulamentação. 

Lecionavam em grifes universitárias de prestígio e assinavam artigos em jornais formadores de 

opinião pública ao mesmo tempo em que davam consultorias a grandes empresas e ao próprio 

governo, influenciando as políticas governamentais direta ou indiretamente. Havia claro conflito 

de interesses que seus ganhos financeiros os faziam ignorar. 

Ferguson lembra que crise do subprime foi a pior, mas não a única do período. Houve 

o crash da “bolha NASDAQ” em 2001, com perdas na ordem de US$ 5 bilhões, além de 

escândalos e operações fraudulentas envolvendo instituições financeiras. Ele cita como exemplo 

os casos de lavagem de dinheiro para terroristas e traficantes de armas, falsificação de 

contabilidade, suborno de governantes, evasão de divisas e o financiamento de programas 

nucleares foram outros maus exemplos corporativos da era neoliberal.  

Foi então que a desregulamentação e os avanços tecnológicos resultaram em 

inovações financeiras complexas, os chamados derivativos. Eles tiveram enorme boom após a 

flexibilização da taxa de câmbio, como o desenvolvimento do Mercado de Futuros, inicialmente, 

para operações de hedge cambial, depois, para apostas nas direções dos índices de preços de 

diversos ativos e/ou commodities. Os bancos de investimento, conglomerados financeiros, 

seguradoras de títulos e as agências de rating estavam conectados por uma cadeia de empréstimos 

securitizada, isto é, créditos que, transformados em títulos financeiros (Certificado de 

Recebíveis), eram vendidos em mercados secundários. 

Supunha-se que, com a securitização, quem teria concedido o empréstimo e feito sua 

securitização já não correria o risco de calote, segundo Barney Frank, Presidente do Comitê de 

Serviços Financeiros, ou seja, “teria passado o mico-preto adiante”. No sistema antigo, o dinheiro 

da hipoteca ia para a entidade de crédito local. Já no novo, os credores vendiam as hipotecas a 

bancos de investimento, que reuniam milhares de hipotecas e outros empréstimos para criar 
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derivativos chamados Collateralized Debt Obligations (CDOs), obter bons ratings de agência de 

avaliação de riscos, e vendê-los aos investidores, que receberiam o pagamento das hipotecas. 

Por essa razão, os as entidades de crédito faziam empréstimos cada vez mais 

arriscados, com precária avaliação do risco. As agências de rating eram pagas pelos bancos para 

avaliar os CDOs – e não tinham responsabilidade alguma por suas classificações criarem uma 

ilusão falsa de segurança. A partir de 2004 houve um aumento vertiginoso dos empréstimos de 

alto risco, chamados “subprime”. Mas quando milhares de créditos subprime eram reunidos em 

um CDO, mesmo assim recebiam rating AAA. Era um “esquema bomba-relógio”, que só não se 

sabia quando ia estourar.  

Parte II: A Bolha (2001- 2007)  

Como era fácil negociar uma hipoteca, a demanda subiu e os preços das casas 

escalaram em 194% no período, na maior euforia especulativa imobiliária da história norte-

americana. Os empréstimos subprime aumentaram de US$ 30 bilhões/ano para US$ 600 

bilhões/ano, em 10 anos, segundo Robert Gnaizda. Como consequência, os lucros das 

corporações e os bônus anuais dos executivos em Wall Street dispararam. Só o CEO do Lehman 

Brothers embolsou US$ 485 milhões entre 2002 e 2007.  

 Para agravar a situação, a AIG estava assegurando os CDOs através de Credit 

Default Swaps (CDSs). O investidor pagava um prêmio para ter suas perdas cobertas se os CDOs 

falhassem. No entanto, especuladores também podiam comprar CDSs para apostar contra CDOs 

que eles não tinham. Esse mercado era desregulamentado, portanto, a AIG não precisava reservar 

capital para cobrir potenciais perdas e, ao mesmo tempo, pagava enormes bônus aos funcionários 

que aumentavam esse negócio. 

O setor financeiro estava aumentando o risco global ao utilizar mecanismos de 

incentivos baseados em lucros de curto prazo.  O documentário explora as extravagâncias 

materialistas e os vícios dos CEOs, como o consumo de cocaína e o desfrute da prostituição, com 

uma dose grande de moralismo, sugerindo que eles são pessoas totalmente inescrupulosas. 
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Parte III: A Crise 

Em 2008, a execução de hipotecas disparou. Houve, então, a implosão da cadeia de 

securitização. O mercado de CDOs entrou em colapso, deixando os bancos com ativos de bilhões 

em empréstimos, CDOs e imóveis, que não conseguiam mais vender, perdendo então valor de 

mercado e impossibilitando cumprir seus compromissos contratuais. Em situação de “passivo a 

descoberto”, necessitando da capitalização por parte dos seus acionistas, os bancos tornaram-se 

insolventes. Com o risco sistêmico de quebra generalizada, os investidores tentavam sacar seus 

depósitos a prazo, em corrida-bancária, enquanto os preços das ações e ativos entraram em queda 

livre.  

Depois de o governo norte-americano neoliberal – Henry Paulson, o 74º secretário do 

Tesouro norte-americano, anteriormente, foi presidente (CEO) do Goldman Sachs, um dos 

maiores bancos de investimento – equivocadamente achar que o Lehman Brothers não era “banco 

grande demais para falir”, todas as outras instituições financeiras foram salvas, a partir de um 

pacote de 700 bilhões de dólares. A transferência de dinheiro do contribuinte foi aprovada no 

Congresso pela manipulação da sociedade através do medo. Porém, o pacote claramente ignorou 

o aspecto social da crise, não prevendo nada para impedir os despejos de moradores endividados 

que ficaram inadimplentes com o desemprego e sofreram execuções de suas hipotecas.  A 

globalização financeira espalhou a recessão para o mundo. 

Parte IV: A Responsabilidade 

 Nesta quarta parte, o documentário faz um balanço sobre os dois anos que 

sucederam o estouro da crise. Os culpados não foram punidos e mantiveram suas fortunas 

intactas. Já os bancos se tornaram ainda maiores e o mercado, mais concentrado. Nos Estados 

Unidos, continua a tendência de aumento da desigualdade, declínio da indústria, queda do poder 

de compra das famílias. Pela primeira vez na historia do país, a geração atual tem menos 

educação e prosperidade que seus pais.   

Inside Job dá nome aos culpados, inclusive citando a lista dos que se negaram a ser 

entrevistado. Dos que serviram ou ainda servem no setor público, os mais notórios são Alain 

Greenspan, Larry Summers, Henry Paulson e seu sucessor Timothy Geithner. Mas, por outro 
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lado, ignora que a própria natureza do sistema capitalista cria o ambiente propício para a 

promiscuidade e, portanto, não chega a questionar o sistema em si.  

Mesmo assim, Ferguson expõe com maestria quatro fatores como essenciais para o 

desastre:  

1. a cultura amoral de investidores em busca de ganhos de capital a qualquer 

custo;  

2. o excesso de risco envolvido em novas práticas financeiras desenvolvidas, 

desde a era Reagan;  

3. a ênfase na desregulamentação; e  

4. a relação promíscua entre a Casa Branca, Wall Street e economistas 

acadêmicos, seja em governos republicanos, seja em democratas. 

 

2.4. Capitalismo, Uma História de Amor 
 

“Capitalismo, uma história de amor” é o documentário de 127 minutos escrito e 

dirigido pelo famoso e polêmico diretor Michael Moore, no ano de 2009, em meio à crise 

financeira do subprime. Ele apresenta no documentário uma análise crítica e algumas vezes 

sarcástica da economia americana, desde a sua independência até os dias atuais, abordando ainda 

o confronto histórico entre o capitalismo e a democracia popular. Ao contrário de Inside Job, o 

diretor se apresenta no papel de entrevistador.  

O filme faz uma abordagem histórico-linear, logo em seu início, comparando a 

decadência do Império Romano com a do Império Norte Americano. Moore denuncia a forma 

imoral como a economia norte-americana também dependeu de escravos, a discrepância entre 

ricos e pobres, a proliferação de favelas, a escassez de empregos, a violação dos direitos humanos 

e o comportamento irresponsável das autoridades públicas. Ele poderia ter feito uma referência à 

tese de Paul Kennedy sobre Ascensão e Queda das Grandes Potências de que o custo de 

manutenção das Forças Armadas em longínquas fronteiras destrói as finanças públicas dos 

Impérios, levando à sua derrocada.  
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Há diversas cenas trágicas de famílias sendo despejadas de suas residências. Moore 

acompanha inclusive Peter Zalewski, um agente imobiliário da Florida que lida exclusivamente 

com clientes oportunistas, que compram as tais casas nos preços mais baixos possíveis para obter 

lucro. Eles são acusados de não terem sensibilidade com as perdas dos ex-proprietários e são 

classificados por Peter como “abutres”, pois “limpam carcaças e vomitam em si mesmos”. Em 

meio às consequências sociais da crise, Moore incentiva uma revolução operária popular, em que 

famílias resistam não apenas aos despejos judiciais, mas ao próprio capitalismo também. 

Percebe-se, claramente, sua militância política. Ele não se apresenta apenas como um observador 

crítico, denunciador que destrói mas não coloca nada no lugar do seu alvo. No caso de Moore, ele 

deixa entrever sua ideologia de esquerda ao propor um sistema alternativo ao capitalismo 

selvagem. 

Propagandas antigas do capitalismo são usadas para apresentar o glorioso “Período 

Dourado” do capitalismo americano, após os anos de depressão dos anos 30 até os anos 70. 

Nelas, o sistema é louvado por permitir a livre iniciativa, a competição, a motivação do lucro e a 

liberdade individual. Esta época remete à infância do cineasta. O sistema permitia que seu pai, 

com um emprego de operário na GE Motors, comprasse a casa da família e tivesse acesso a todos 

os bens de consumo sem dificuldades.  

O período após II Guerra Mundial caracterizou “a sociedade afluente” norte-

americana. A “nova classe média” foi forjada com políticas públicas de massificação do ensino 

superior, inclusive com soldados sendo premiados com o acesso, financiamento da aquisição da 

casa própria em subúrbios, crédito direto ao consumidor para adquirir automóveis e 

eletrodomésticos. Esse contexto de prosperidade incentivou o baby-boom. 

 Durante esse período, segundo Moore, não havia tanta desigualdade nos EUA e o 

imposto dos mais ricos chegava a 90%. A maioria das pessoas tinha poupança, poucas dívidas, 

aposentadoria garantida e poder de consumo. Tudo isso em um quadro internacional sem 

concorrência industrial, já que Alemanha e Japão estavam destruídos após a Segunda Guerra 

Mundial. Deste tempo Moore tem saudades, o tempo em que o capitalismo norte-americano era 

regulado, menos desigual, permitindo à classe média desfrutar do barateamento e financiamento 

dos bens de consumo duráveis, antes considerados “bens-de-luxo”.  
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Neste ponto, sua ideologia típica da esquerda norte-americana – individualista 

libertária – surpreende aos militantes de esquerda do resto-do-mundo: ele não propõe qualquer 

avanço para outro sistema alternativo ao capitalismo, como o socialismo ou o comunismo, mas 

almeja sim o retorno ao passado de um mítico Estado de Bem-Estar Social, instalado no governo 

democrata de Franklin Roosevelt (1933-1945). Em reflexões sobre a presidência de Roosevelt, 

seu biógrafo Jean Edward Smith disse que “ele conduziu os Estados Unidos através da Grande 

Depressão e da Segunda Guerra Mundial para um futuro próspero. (...) Roosevelt se levantou de 

uma cadeira de rodas para erguer uma nação que estava de joelhos”. Os historiadores acadêmicos 

consideram Abraham Lincoln, George Washington e Franklin Roosevelt os três maiores 

presidentes dos Estados Unidos. 

 Para Moore, o declínio começou no governo neoliberal de Ronald Reagan (1981-

1989), caracterizado como mero porta-voz de Wall Street. Donald Regan, então CEO do Merrill 

Lynch, foi nomeado Secretário do Tesouro. Este governo neoliberal aprovou a redução de 

impostos para os mais ricos e iniciou a era de desregulamentações, enquanto desmantelava a 

infraestrutura industrial e o poder sindical. Como presidente, Reagan implementou uma política 

de recuperação econômica através do estímulo à oferta (supply-side economics), popularmente 

conhecida como Reaganomics, que incluiu medidas de desregulamentação e cortes de impostos 

pagos por ricos, implementadas já no seu primeiro ano de mandato em 1981. Com o desemprego, 

a produtividade cresceu 45% entre 1980 e 2000, enquanto os salários continuaram congelados. A 

classe média precisou e foi incentivada a se endividar, até quase 100% do PIB, enquanto a bolsa 

Dow Jones subiu quase 1400%. 

Alguns exemplos dos desvios absurdos do sistema capitalista, movido pela 

maximização do lucro, são apresentados por Moore. Em Pensilvânia, o centro de correção de 

jovens foi privatizado. A PA Child Care, de Robert Powell e Conahan, fez um acordo ilegal com 

o objetivo de aumentar seus lucros no qual pagou juízes da cidade para aumentar a taxa de 

condenações e a permanência dos jovens no centro. Há ainda o caso de grandes empresas que 

lucravam com a morte de seus funcionários, como P&G, Bank of America, Nestlé, Citibank, 

Walmart, Hershey’s etc. Elas faziam apólices de seguro de vida para os empregados sem seu 

conhecimento para receber milhões quando falecessem. 
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Moore conversa até mesmo com religiosos para descobrir o que eles pensam sobre o 

capitalismo e sobre ideia de que o sistema seria compatível com os ensinamentos da Bíblia. Padre 

Preston e Padre Dougherty acreditam que este sistema é pecaminoso, pois vai contra a comunhão, 

a compaixão, a justiça e todos os principais valores bíblicos e, portanto, deve ser eliminado. O 

produtor ironiza, dizendo ter perdido a parte da Bíblia em que Jesus se torna um capitalista que 

apoia os ricos, em sequência de cenas engraçadas, onde Jesus prega os preceitos do sistema.  

Entre 2005 e 2006, o Citigroup enviou memorando confidencial aos seus maiores 

investidores, onde concluiu que os Estados Unidos já não era uma democracia, mas tornara-se 

uma “plutonomia”: mistura de plutocracia (sistema político no qual o poder é exercido pelo 

grupo mais rico e há grande desigualdade e pequena mobilidade social) com economia. Era uma 

sociedade exclusivamente controlada por (e para o benefício de) 1% mais rico da população.  

A principal ameaça seria o direito a voto. Mas os outros 99% aceitam a situação por 

acreditarem ter a chance de um dia ficarem ricos também, isto é, realizar o sonho americano. Um 

modelo de trabalho mais democrático é discutido, baseado no exemplo da Isthmus Engeneering. 

É uma empresa de robótica onde todos os funcionários são donos do negócio e contam com 

igualdade de votos para tomada de decisões. Mesmo assim, a questão central do documentário 

parece ser a situação de deterioração do padrão de vida da classe média. 

A partir de então, o documentário introduz o contexto recente de crise financeira. O 

engenheiro Marcus Haupt, ex-Vice-Presidente do Lehman Brother, foi entrevistado para explicar 

o que são derivativos. Ele tenta, mas sem conseguir sucesso. Os derivativos são apresentados, 

então, apenas como esquemas de aposta extremamente complicados, desenvolvidos a partir de 

equações matemáticas que dificultam seu entendimento de propósito. Eles permitiram que Wall 

Street apostasse em tudo, até nas direções dos preços das residências familiares.  

Alan Greenspan é retratado como uma das figuras da crise, pois incentivou os 

americanos a refinanciar suas casas, ou seja, pegar um empréstimo hipotecário a partir do valor 

de mercado delas. Mas juros inicialmente baixos se tornariam altíssimos e muitos não 

conseguiriam pagar, podendo mesmo perder suas casas. Wall Street se livrou dos regulamentos 

do mercado. O Comitê de Bancos do Senado deveria controlar a indústria hipotecária, mas 
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estavam envolvidos com banqueiros e, por conflito de interesses não o fizeram. Em 2004, o FBI 

alertou sobre “a epidemia de fraudes hipotecárias”, mas não foi ouvido pelo governo Bush. 

Quando, depois de 30 anos de desregulamentação, a bolha imobiliária finalmente 

estourou, a elite usou o medo coletivo para dar a cartada final. Bush convenceu as pessoas que 

coisas se o governo não salvasse os bancos, o pior aconteceria: as ações cairiam ainda mais, 

acabando com a aposentadoria dos trabalhadores, os preços das casas cairiam, haveria mais 

despejos, mais negócios faliriam e milhões de americanas ficariam desempregadas, enfim, seria o 

cenário de uma longa e dolorosa recessão.  

O documentário usa a metáfora de uma barragem se rompendo para explicar o 

colapso financeiro e econômico, enquanto notícias de TV de pânico do momento do estouro da 

crise são mostradas. Começou com uma pequena fenda, anos antes, logo veio a falência do 

Lehman Brothers, venda do Merrill Lynch e resgate da AIG. A queda do mercado de ações 

destruiu algumas das maiores empresas americanas. Tudo parece ter sido destruído de repente, 

mas, na verdade, a brecha já estava lá muito antes, sem que muitos notassem. O sistema 

apodreceu por dentro. 

No entanto, banqueiros, diretores e membros do Congresso Americano, como Rubin 

e Summers, ficaram extremamente ricos no período. Depois do colapso, US$ 700 bilhões dos 

contribuintes americanos foram usados para limpar a sujeira. Infiltrados no governo, os 

executivos de Wall Street haviam orquestrado a desregulamentação. Agora forçavam o 

Congresso pela aprovação da operação de resgate da indústria financeira. Hank Paulson, 

Secretário do Tesouro e ex-CEO do Goldman Sachs, defendeu naturalmente esses interesses. 

Moore alega que foi um Golpe de Estado financeiro, uma vez que o governo mostrou-

se não ser verdadeiramente democrático. O que eles fizeram exatamente com esse dinheiro 

ninguém sabe, já que o Tesouro não exigiu que os bancos descrevessem seu uso. Em cena 

cômica, Moore vai até Wall Street, em um carro-forte, para tentar conseguir o “seu” dinheiro de 

volta!  

A revolta do povo ajudou a eleger Barack Obama para a Presidência, mas em seu 

governo não houve a mudança esperada e financistas continuam tão poderosos quando antes. 
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Michael Moore questiona a falta de democracia nos Estados Unidos, uma vez que o sistema atual 

parece favorecer apenas pequena parcela da população. O documentário militante termina 

reafirmando o direito de todos os compatriotas a um emprego bem remunerado, acesso à saúde e 

educação, uma casa e aposentadoria garantida. Afinal, Estados Unidos é o pais mais rico do 

mundo. Por fim, cineasta propõe aos espectadores o engajamento na luta por mais democracia, o 

que para ele, seria uma alternativa ao capitalismo atual.  

 

2.5 Conclusão 

Os documentários selecionados permitem um aprendizado didático a respeito do que 

se trata a crise recente. Mais aprofundados em termos técnicos do que os dramas, eles explicam 

em detalhes como o sistema evoluiu de forma a interligar mercados internacionais e aumentar a 

volatilidade financeira. Além disso, fornecem uma compreensão razoável sobre o processo 

político de desregulamentação que aconteceu a partir da década de 70 nos Estados Unidos. Por 

fim, explicam o funcionamento dos diversos segmentos do mercado de capitais. 

O filme “A Ascensão do Dinheiro” proporciona uma visão histórica, ao mostrar o 

desenvolvimento dos mercados de crédito, de títulos de dívida pública, de debêntures, de ações, 

de seguros, de futuros e imobiliário. Eles evoluíram e, através da tecnologia de informações e da 

globalização, tornaram-se altamente interligados, aumentando a instabilidade do sistema 

financeiro. Importante destacar também a ênfase dada pela obra ao caráter cíclico da economia 

capitalista. Embora as crises sejam inerentes ao sistema, muitos fatores circunstanciais podem 

agravá-las. Em Inside Job essa questão também é levantada, mas com menos ênfase do que no 

documentário de Niall Ferguson, que descreve crises anteriores com ricos detalhes. Ele pressupõe 

que o conhecimento do passado é o melhor guia para o futuro. 

O impacto da configuração de poder mundial nos acontecimentos recentes também é 

considerado através da complementariedade econômica entre a China e os Estados Unidos. De 

fato, a abundância de reservas cambiais chinesas aplicadas em títulos de dívida pública norte-

americanos permitiu que os juros nos EUA permanecessem baixíssimos e incentivou o 

endividamento durante os anos 2000.  
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Já Michael Moore e Charles Ferguson focam mais em encontrar “culpados” das 

consequências sociais desoladoras da crise. Em “Capitalismo, uma História de Amor” o próprio 

sistema capitalista é questionado, ainda que superficial e ingenuamente. Moore não propõe um 

sistema econômico alternativo e parece querer na verdade um Capitalismo mais justo e regulado, 

como nos saudosos “Anos Dourados”. Além disso, ele usa argumentos religiosos e certo 

maniqueísmo, uma concepção radical de bem e mal, como argumento contra o sistema atual.  

Seu trunfo é realmente conseguir se aproximar mais do que os outros da indignação 

do homem comum, talvez justamente por Moore não ter o embasamento teórico dos outros dois 

autores. Sua obra enfoca muito bem os efeitos nefastos da crise do subprime na classe média 

americana e, assim como Inside Job, consegue gerar revolta no telespectador. Com a diferença 

que Inside Job mergulha no relacionamento promíscuo entre o público e o privado de Wall 

Street, do sistema político americano e da Academia. A denúncia da ruptura da suposta 

“impessoalidade” no trato da “coisa pública” choca o público. O que o filme sugere é a maior 

regulamentação do setor financeiro e o fim dos conflitos de interesse para que a ética profissional 

seja retomada nos negócios públicos e privados. Os dois filmes criticam o pacote de “bailout” de 

US$ 700 bilhões como a maior transferência de riqueza da historia do país. 

A recepção do público em geral a documentários técnicos como Inside Job pode ser 

difícil ao primeiro contato. Isso porque ele utiliza termos financeiros em “economês” que 

dificultam o acompanhamento dos diálogos por parte dos não-especialistas. A experiência que 

tive ao assisti-lo com pessoas leigas em economia corroborou minha hipótese, pois eles 

precisaram de explicações para acompanhar o filme e se mostraram, frequentemente, entediadas. 

Porém, acredito com algumas explicações por parte de estudantes e/ou profissionais de 

Economia, os leigos interessados no assunto conseguem aproveitar o conteúdo. Já para os 

economistas, a obra é interessante para conhecer as finanças americanas e a vida profissional de 

lá. Em geral, os outros dois documentários são de fácil assimilação para todos, apenas a duração 

da série completa de A Ascensão do Dinheiro exige do espectador maior esforço para fazer a 

conexão analítica entre a crise recente e a historia do desenvolvimento dos mercados envolvidos.  

Em termos ideológicos, tanto Capitalismo, uma História de Amor quanto Inside Job 

se encaixam mais na “crítica pró-regulação” à crise do subprime americano, porque apontam a 
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atuação do governo no sentido de desregulamentar as finanças nos 30 anos antecedentes ao 

colapso como um dos principais fatores responsáveis por ele. Já Niall Ferguson fica mais 

próximo ao mainstream neoliberal, que acredita que a crise deveu-se ao excesso de crédito, 

porque o governo manteve os juros artificialmente baixos, durante os anos 2000.  

Um dos indícios dessa caracterização é visão do autor sobre a ascensão e queda do 

Estado de Bem-Estar Social. Ele parece concordar com interpretação neoliberal de que este 

modelo regulacionista não era eficiente para o desenvolvimento do capitalismo inclusive nos 

países da América do Sul. Deixa dúbio seu apoio à intervenção monetarista no “Chile falido” 

pelo governo socialista, pois não quer se comprometer muito com essa visão neoliberal que 

atentou contra os direitos humanos e as liberdades democráticas.  

Concluímos que a heterogeneidade e a riqueza das imagens e dos depoimentos dos 

documentários representam excelentes fontes de aprendizagem, debate e entendimento não 

apenas sobre o colapso financeiro recente, pois compreendem também a genealogia histórica dos 

elementos detonadores da explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos. 
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Capítulo 3 – Dramas 

 

3.1. Introdução 
 
 

 Dedicaremos este capítulo à análise do gênero cinematográfico composto por 

“Dramas”. Nosso objetivo é entender como “os dramas” diferem de “os documentários” na 

transmissão de ideias, sejam racionais, sejam emocionais, sobre a crise. Será verdadeira a 

hipótese apriorística que os documentários escolhidos falam mais à opinião especializada e estes 

dramas, à opinião pública? Em outras palavras, serão os primeiros “sucessos de crítica” e os 

últimos, “sucessos de público”?  

Os dados da crise ficam menos explícitos nos dramas, mas seu conteúdo não pode ser 

ignorado como fonte de conhecimento, porque a representação dramática facilita a identificação e 

a compreensão do qualquer espectador, seja leigo, seja economista. A razão para LOOS (2007)15 

é, simplesmente, que todos os seres humanos possuem processo cognitivo que passa tanto pela 

razão quanto pela emoção.  

 O olhar volta-se aqui também para o aspecto da construção do roteiro, pois 

tentaremos compreender como foi estruturada a trama, se há um personagem principal e qual é o 

tipo de narrativa adotada. Todos esses aspectos serão analisados com base em leitura do livro 

“Como Ver Um Filme” (Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2012), de Ana Maria Bahiana. 

Dessa apreciação podemos absorver melhor as intenções do diretor e/ou do roteirista, isto é, quais 

são as mensagens que quer passar ao espectador através dos personagens. Os dramas serão 

apresentados também em forma de resenha, o que permitirá a comparação de seu conteúdo com 

os documentários, na conclusão desta Monografia. 

Foram selecionados os filmes Wall Street – Poder e Cobiça de 1987 e Wall Street – O 

Dinheiro Nunca Dorme de 2010 do diretor Oliver Stone, por apresentarem a interessante 

comparação entre os comportamentos dos investidores e operadores no início e no fim da era 

neoliberal. Os dois longas-metragens são superproduções hollywoodianas com atores famosos. 

15 LOOS , H. (2007, 05). Cognição, afeto e desenvolvimento humano: a emoção de viver e a razão de existir. Educar, 
30, 165-182. 
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Wall Street – Poder e Cobiça foi produzido após a crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque de 

outubro de 1987, mas expõe fragilidades financeiras, regulatórias e comportamentais presentes 

até hoje no sistema financeiro norte-americano. Apesar de não versar diretamente sobre a crise 

atual, sua contextualização é parâmetro para entender a magnitude da evolução das tecnologias 

de informação e das inovações financeiras, nos vinte anos seguintes, embora a louvação da 

ganância tenha permanecido praticamente a mesma, salvo algumas leves pinceladas de 

preocupação ecológica com o futuro do planeta e de preocupação emocional com a família. Elas 

são mostradas na sequência Wall Street – O Dinheiro Nunca Dorme.  

“Margin Call – O Dia Antes do Fim” (2011), dirigido por J. C. Chandor, e “Os 

Últimos Dias do Lehman Brothers” (2009), produzido pela BBC, tratam do mesmo tema, que é a 

quebra do Lehman Brothers em 15 de Setembro de 2008, o quarto maior banco de investimentos 

dos Estados Unidos. No entanto, adotam abordagens completamente diferentes. Aliás, em Margin 

Call, sequer são citados o nome do banco ou de seu CEO, embora a trama inspira-se, 

visivelmente, no aspecto emocional do primeiro caso de “quebra de banco grande demais para 

quebrar”. É a imaginação de o que ocorreria caso o Lehman Brothers conseguisse “passar o 

mico-preto adiante” para o mercado. A crise sistêmica acabou afetando não só os contribuintes 

norte-americanos como também os habitantes de todo o mundo!  

Com um elenco de atores notáveis, o estreante diretor Chandor, filho de um 

profissional de Wall Street, cujo vivência confessadamente o inspirou, está mais interessado em 

dar a conhecer as emoções das pessoas envolvidas na crise do subprime. Ele narra a pressão 

emocional, durante uma madrugada em um prédio em Wall Street, quando  se percebe o detonar 

da explosão da bolha. A produção concorreu ao Oscar de melhor roteiro em 2012. 

 “Os Últimos Dias do Lehman Brothers”, produzido pela BBC, é semidocumental. 

Com clima de thriller ou suspense similar, trata dos bastidores no fim de semana anterior à 

falência do banco no dia 15 de setembro de 2008. O foco da narrativa é colocado em Richard 

Fuld, o último CEO da instituição, porém atores interpretam personagens-chave do drama real, 

inclusive o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson. O filme detalha as 

negociações de última hora entre ele e as cúpulas dos grandes bancos norte-americanos, até  que 

os fracassos das tentativas de fusão da instituição com o Bank of America ou com o britânico 
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Barclays, e da venda para banqueiros coreanos, levam à derrocada final sem o apoio da “mão-

visível do Estado”. Portanto, as duas obras tem em comum a tensão emocional, devido à 

limitação de tempo. É recorrente a luta do ser humano contra um tempo prelimitado... 

  

3.2. Wall Street – Poder e Cobiça  
 

O filme Wall Street – Poder e Cobiça de Oliver Stone (1987) mostra as manobras 

ilegais de poderosos investidores para manipular o mercado de ações. A partir de informações 

privilegiadas, eles criam falsos cenários ou ondas especulativas, ora levando a massa de 

investidores a comprar ações seguindo a tendência de alta dos preços, ora a vendê-las 

freneticamente. Assim, os que estão no controle tiram a máxima vantagem dos movimentos 

ilusórios de euforia e pânico por eles criados. 

Segundo Costa (2009: 14), especular na Bolsa de Valores consiste em provocar “altas 

e baixas de preços” alternadamente. Qualquer grupo de financistas, armados de recursos 

suficientemente grandes, pode controlar com firmeza determinada ação, utilizando-o seja para 

esfolar o público investidor ingênuo, com movimentos predeterminados de preços que o 

enganam, levando-o a comprar e vender com prejuízos. “O acesso especial ou imediato a 

informações que afetam o movimento de preços assegura-lhes sua primeira vantagem, que pode 

ser suplementada pela manipulação da opinião pública por intermédio da imprensa; finalmente, 

com sua posição financeira e o controle que têm dos movimentos, eles podem, com mais eficácia 

que os de fora, provocar altas e baixas no mercado” (Hobson, 1894/1983: 185). 

  O filme de Oliver Stone, realizado após a crise da Bolsa de Valores de Nova 

Iorque em outubro de 1987, expõe fragilidades ainda vigorantes do sistema econômico moderno 

globalizado, que geram bolhas especulativas e crashes. Prova disso é que o próprio diretor teve 

oportunidade de dar continuidade ao tema, dirigindo Wall Street 2: O Dinheiro Nunca Dorme, 

após a crise de setembro de 2008.   

As falhas de mercado nos provam que o sistema econômico idealizado pelos 

economistas neoclássicos, a partir das três premissas de racionalismo, atomismo e informações 
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perfeitas, é abstração da realidade. Para baixar o nível de abstração, todas aquelas premissas tem 

de ser relaxadas! Isto leva a superação do Programa de Pesquisa Científico (PPC) das Finanças 

Racionais, dentro dessa tradição do mainstream (pensamento econômico dominante), com suas 

três ideias-capitais – fluxo de caixa descontado, diversificação de portfólio e Hipótese do 

Mercado Eficiente –, pelo PPC das Finanças Comportamentais, com também três ideias-chave: 

vieses heurísticos, dependência da forma e valores de mercado não fundamentados, de acordo 

com o artigo de ALDRIGHI & MILANEZ (2005) 16. 

Na prática, temos um sistema que gera lucros absurdos para os manipuladores das 

Bolsa de Valores, que agem de forma ilegal, à custa das perdas alheias. Quando são descobertas 

as informações privilegiadas [insider information] e as manipulações de cotações, nos Estados 

Unidos, dá cadeia! 

“Yuppie” é uma derivação da sigla “YUP”, expressão inglesa que significa Young 

Urban Professional, ou seja, Jovem Profissional Urbano. Passou a ser usado, nos anos 80, para 

referir-se a jovens profissionais entre os 20 e os 40 anos de idade, geralmente de situação 

financeira intermediária entre a classe média e a classe alta. Os yuppies em geral possuem 

formação universitária, trabalham em suas profissões de formação e seguem as últimas 

tendências da moda. O termo também passou a ser utilizado no Brasil e em Portugal sem 

tradução, e com o mesmo significado adotado na língua inglesa. Ocasionalmente, o termo é 

utilizado com certa carga pejorativa, como um rótulo, um estereótipo para designar o caso dos 

jovens executivos do mercado financeiro. 

O protagonista Bud Fox (Charlie Sheen) é um típico yuppie. Ele, jovem  e ambicioso 

corretor, fica fascinado com a possibilidade de altos ganhos no mercado de ações de Nova Iorque. 

No entanto, alguns colegas ao seu redor representam o que ele teme ser: mais um cara medíocre e 

frustrado de Wall Street, cansado dos altos e baixos do mercado. Há um “choque cultural” em 

relação à vida que leva seu pai, Carl Fox (Martin Sheen), líder sindicalista da empresa de aviação 

Bluestar. Ele e seus colegas de trabalho mais velhos preferem negócios tradicionais. Alegam que 

construir uma carreira de sucesso leva tempo.  

16 ALDRIGHI, Dante Mendes; MILANEZ, Daniel Yabe. Finanças Comportamentais e a Hipótese dos Mercados 
Eficientes. Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 1, n. 9, p.41-72, abr. 2005. Disponível em: 
<http://www.fea.usp.br/feaecon//media/livros/file_93.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2013. 
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Bud deseja uma ascensão profissional rápida. Sua estratégia é conseguir um grande 

cliente. Após várias tentativas, ele consegue falar com Gordon Gekko (Michael Douglas), um 

inescrupuloso investidor bilionário. Durante a conversa, Bud sente que precisa dar alguma “dica 

quente” (informação privilegiada) para ter a atenção de Gekko. Então, ele lhe conta que a 

companhia aérea Bluestar acabou de ganhar um importante processo. Bud ouvira a notícia de seu 

pai no dia anterior.  Quando fosse divulgada, oficialmente, o preço das ações da companhia teria 

uma alta significativa. 

  Gekko adota então Bud como discípulo, com a condição que faça qualquer coisa 

para ganhar no mercado de ações, inclusive espionar e obter informações confidenciais, práticas 

claramente ilegais. Para Gekko, a informação privilegiada é o segredo do negócio. Estar um 

passo à frente e obter antes dos outros investidores a informação certa é a chave para manipular o 

mercado e ter sucesso em uma transação de ações. Isso evitaria também os revezes do mercado, 

porque com informações de “insider” as apostas são sempre certeiras. 

Através de falas de Gekko, o diretor chama atenção para o fato de que os 1% mais 

ricos dos Estados Unidos detém metade da riqueza do país, US$ 5 trilhões. Ao se considerarem 

“os donos do Universo”, eles pensam ditar as regras, as notícias, a paz e a guerra. Não daria pra 

classificar este sistema exatamente como próprio da democracia, caso predominasse a 

impunidade para os ricos poderosos. Em Wall Street – Poder e Cobiça, quem entra na berlinda é 

o próprio capitalismo. O filme apresenta um capitalismo selvagem e predatório, baseado na 

ganância individualista. “Ganância é bom!”, voltará a exclamar Gekko no filme seguinte da 

série. 

Isso fica evidente para Fox, quando ele consegue descobrir, a mando de Gekko, qual 

empresa um poderoso empresário e investidor concorrente pretendia adquirir. Gekko então se 

antecipa e compra todas as ações daquela empresa a preços módicos, posto que ainda não se 

tratava de uma empresa expoente. Em seguida, ele cria uma onda de procura pelas ações dessa 

empresa, levando sua cotação às alturas rapidamente. Como resultado, Gekko e Bud lucram 

milhões, porque o tal empresário acaba recomprando ações para realizar a aquisição planejada.  

Bud se envolve mais e mais, fascinado pelo poder e estilo de vida de Gekko. Ele 

compra informações confidenciais, manipula o mercado, lava dinheiro sujo, e evade divisas. Em 
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pouco tempo, enriquece e ascende socialmente, além de seduzir Darien Taylor (Daryl Hannah), 

uma bonita decoradora emergente, ex-amante de Gekko. Tudo parece perfeito, ele está vivendo o 

prometido “sonho americano”. No entanto, não demora muito tempo para o rapaz descobrir que a 

riqueza e o status adquiridos da noite para o dia podem ter um preço muito alto.  

As coisas começam a mudar quando Bud convence Gekko a compra a Bluestar 

Airlines, cujas ações estavam em baixa, para que revitalizassem a companhia a médio e longo 

prazo. O plano era negociar cortes de salários com os sindicatos, através da ajuda do pai de Bud. 

Apesar dos avisos de Carl, que sempre duvidou das intenções e da ética de Gekko, o negócio 

quase é fechado. Mas Bud descobre por acaso que a intenção do mega especulador ao comprar a 

empresa é somente fatiá-la e vendê-la aos pedaços por valor maior do que comprou. Em típica 

operação de reengenharia dos anos 80, a soma das partes daria um todo maior! 

Furioso por ter sido manipulado, Bud decide se vingar. Ele combina com Larry, outro 

grande investidor, que fará o preço das ações despencar até US$18,0 a partir de rumores sobre a 

desistência dos sindicatos em fazer acordo, para que ele compre tudo. Na parte final do filme, 

Bud recobrou a consciência do significado social de seus atos. Em choque com o pai, que sofreu 

um derrame, ele deixa de gostar da persona que assumiu. Para recuperar a autoestima, ele se 

afasta daqueles que incentivavam sua ganância: Gekko e Darien.  

O filme termina quando Bud é preso por cometer fraude na Bolsa e por violar o 

Decreto de Negociações. Seria o fim do sonho americano de Bud, que vê sua vida desmoronar ao 

ser condenado a anos de prisão. No entanto, ele faz um acordo de “delação premiada”, grava a 

confissão de Gekko que ele, de fato, teria armado a manipulação da Bolsa de Valores, e seu 

mentor acaba também sendo preso. Então, pode-se dizer que Bud Fox segue a típica “trajetória 

do herói”, que de acordo com Costa (2013), em 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/01/13/como-ver-um-filme-construcao-do-

roteiro/, é aquele protagonista que vive em um mundo da inocência, recebe um chamado, enfrenta 

uma jornada de provações, conquista o troféu, volta para casa, compartilhando as conquistas. O 

troféu neste caso foi recuperar seus valores morais e ser aceito de volta na família. 

 

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/01/13/como-ver-um-filme-construcao-do-roteiro/
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/01/13/como-ver-um-filme-construcao-do-roteiro/
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3.3. Wall Street – O Dinheiro Nunca Dorme  
 
 
 

Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme é um filme americano de 2010 dirigido 

por Oliver Stone. Vinte e três anos depois, a obra dá sequencia a Wall Street - Poder e Cobiça, 

lançado em 1987. Gordon Gekko, novamente interpretado por Michael Douglas, sai da prisão 

depois de cumprir oito anos pelos crimes cometidos nos anos 80, conforme tinha mostrado o 

primeiro filme: informações privilegiadas, fraude e extorsão.  

Na sequência inicial do filme, Gordon Gekko é libertado, mas ninguém o esperava na 

saída do presídio. Sua filha, Winnie Gekko, o culpa por várias tragédias familiares e não quer 

mais vê-lo. A moça namora o analista financeiro Jacob Moore (Shia LaBeouf), jovem idealista 

que acredita que “outro mundo é possível” recorrendo-se a fontes de energia limpa. Ele admira o 

seu patrão Lewis Zabel, seu tutor durante muitos anos. Mas a empresa de Zabel é fatalmente 

atingida, durante a crise financeira, pela veiculação de informações falsas no mercado, e ele se 

suicida jogando-se nos trilhos do metrô de Nova York.  

Neste novo filme de Stone, a conjuntura da economia americana está muito mais 

presente, pois o pano de fundo é “a crise do subprime”. Nos diálogos entre banqueiros e 

corretores fica clara a estratégia dos bancos de transformar empréstimos de alto risco, concedidos 

a pessoas de baixa renda, em certificados de recebíveis imobiliários, revendidos no mercado 

secundário como bons investimentos.  

A mãe de Jacob, interpretada por Susan Sarandon, traduz o espírito do subprime. 

Antes enfermeira, agora ela trabalha como corretora de imóveis. Para sua “alavancagem 

financeira”, ela tinha assumido o terceiro financiamento imobiliário em simultâneo! Tem, então, 

de recorrer à ajuda do filho para bancar as parcelas. Ela achou que os preços no mercado 

imobiliário iriam subir para sempre, ao considerar os 50 anos anteriores – e ver “o passado como 

guia do futuro”. Com a reversão das expectativas, ela então se depara com ativos desvalorizados 

e execuções de hipotecas.  

Jacob sabe que Gekko acaba de escrever um livro, chamado “A ganância é boa!”, e 

está divulgando-o em noites de autógrafos e palestras. Além de curiosidade pelo lendário Gekko, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010_no_cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Stone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_(filme)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987_no_cinema
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o jovem nutre também o desejo de reconciliar sua noiva com o pai. Portanto, decide abordar 

Gekko, ao final de um desses eventos, onde o experiente investidor critica as estratégias 

arriscadas que os banqueiros americanos tomaram a partir de 2000. Ele, outrora mega 

especulador, chama os títulos baseados em hipotecas subprime de ADM – Armas de Destruição 

em Massa! Paradoxalmente, critica a especulação e fala ainda que o modelo de dívida alavancada 

tornou-se sistêmico, maligno e global. Deixa transparecer que os anos 80 foram um “encontro de 

escoteiros” por parte dos investidores face ao que fizeram nos anos posteriores de desregulação 

financeira... 

 Gekko, aparentemente mais maduro neste filme, depois de anos de afastamento na 

prisão, se interessa pela possibilidade de reencontrar sua filha e se aproxima de Jacob. Logo no 

primeiro encontro entre eles, Gekko sugere que Bretton James (Josh Brolin), um influente 

investidor de Wall Street, teria causado a ruína do ex-patrão suicida, Lewis Zabel, 

propositalmente, como vingança por assuntos do passado. Além de desejar a revanche, devido à 

falência da empresa e consequente suicídio de Zabel, Jacob expressa ao pretendido sogro que, 

embora goste de ganhar dinheiro, seu sonho é o financiamento de um projeto ecológico, cujo 

objetivo é gerar energia limpa através de laser. 

Na operação de vingança, Jacob cria um rumor sobre a estatização da Hydra 

Offshore, uma companhia de petróleo na África, da qual a Churchill Schwartz, banco de 

investimentos de Bretton James, tem boa parte das ações. Com o boato espalhado, as ações da 

Schwartz caem 8% e James perde US$ 120 milhões. Bretton chama Jacob para conversar e o 

convida para operar em conjunto, pois também tem interesse em investir em energia alternativa. 

O jovem acaba aceitando, já que seu emprego atual está em risco e ele quer continuar financiando 

o projeto de energia. 

Nessa sequência de filmes sobre capitalismo financeiro dos anos 80 e 2000, sugere-se 

que houve continuidade na manipulação ilegal dos mercados através de boatos. Para personalizar 

a disputa entre concorrentes, na Bolsa de Valores, a disputa de egos entre os grandes investidores 

e o apetite por vingança – “dar o troco por perdas” – motivam muitas vezes as ondas 

especulativas que criam.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
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 “Wall Street - Poder e Cobiça” foi lançado apenas dois meses após a “segunda-feira 

negra” de outubro de 1987, quando a Bolsa de Nova York teve queda de mais de 20%, 

espalhando pânico nos mercados do mundo todo. Como foi visto, o filme explicita como viviam 

os yuppies que borbulhavam no mercado financeiro, representados por Charlie Sheen no papel do 

ambicioso Bud Fox. Em “Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme”, lançado dois anos após o 

“setembro negro de 2008”, a louvação da ganância e cobiça continua sendo feita por parte dos 

investidores. Mas o sentimento psicológico de “culpa”, seja por causa do mau relacionamento 

com a família, seja pela provocação de risco ambiental ao planeta, está mais presente. Os 

investidores tentam “precificá-la”, com fosse possível aplacar sentimentos emocionais 

satisfazendo cobiças materialistas. 

O primeiro encontro de Gekko com sua filha Winnie (Carey Mulligan) é um fracasso. 

Mas o futuro genro, Jacob, continua se encontrando em segredo com o ex-bilionário. No segundo 

encontro, eles combinam de se encontrarem “por acaso” com Jacob acompanhado de Winnie, no 

evento anual beneficente de Wall Street. Lá, além de alfinetar o rival Bretton e encontrar o ex-

comparsa Bud Fox, depois de um choque inicial, Gekko consegue se aproximar da filha.  

Em seu novo emprego na Schwartz, Jacob vai indo muito bem e continua chamando a 

atenção de Bretton, que pretende transformá-lo em seu pupilo. Enquanto isso, a economia 

americana entra em colapso, contagiando o resto do mundo. Os maiores banqueiros, incluindo 

Bretton, fazem uma reunião urgente com o Secretário do Tesouro americano para discutir o 

pacote de “bailout” de US$ 700 bilhões, necessários para salvar seus bancos e o sistema 

financeiro. Para que o Congresso aprove a decisão em menos de cinco dias, o recurso é fomentar 

o medo e o pânico, recorrentes após uma fase de euforia na Bolsa de Valores.  

Bretton avisa então a Jacob que o dinheiro que seria antes destino ao projeto de 

energia limpa será realocado em outro negócio por mudança de prioridades do banco. O jovem 

fica furioso e abandona o emprego, decidido a divulgar “os podres” de Bretton. Ao contar o que 

aconteceu para Gekko, seu futuro sogro diz ter uma estratégia para conseguir financiar o projeto. 

Winnie teria US$ 100 milhões em seu nome, depositado em banco na Suíça, desde a prisão do 

pai.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_(filme)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carey_Mulligan
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Jacob precisaria ir para a Suíça com a noiva para transferir o dinheiro a um fundo de 

Gekko, em operação de lavagem de dinheiro para que o montante não fosse descoberto pelas 

autoridades fiscais. Esta é a segunda vez no filme em que Jacob é compelido a se envolver em 

atividades ilegais, mesmo representando um personagem com valores morais. Portanto, o filme 

sugere que o mundo das finanças incentiva estas práticas fraudulentas.  

No entanto, Gekko foge com o dinheiro, logo após recebê-lo. Winnie e Jacob brigam 

e se separam, quando ele percebe o golpe e conta a ela que se encontrava com seu pai em 

segredo. O ex-noivo vai para Londres a procura de Gekko, que fundou um banco de investimento 

e tornou-se bilionário novamente.  Ele lhe conta que Winnie está grávida e que Gekko poderia 

fazer parte da vida deles se ele se redimir e devolver o dinheiro. Mas o experiente investidor 

recusa a proposta. 

De volta aos Estados Unidos, Jacob pede para Winnie publicar, em seu blog, uma 

matéria sobre “a crise do subprime”, revelando os bastidores da história da maior transferência de 

recursos dos contribuintes para Wall Street. Nela, ele descreve, detalhadamente, como Bretton 

James está envolvido na fraude de seguros e títulos e, através de negócios ilegais e rumores, foi 

responsável pela ruína e morte de Zabel. O rumor se espalhou rapidamente. 

Os grandes investidores do banco Schwartz ficam furiosos com Bretton, perdendo a 

conta deles, que acabam fazendo negócios com Gekko. Fica evidente o dinamismo dessa estória, 

pela reviravolta de Gekko. Stone mostra, em “Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme”, que não 

são cíclicas apenas as bolhas financeiras e os crashes. Os megaespeculadores, que ganham 

dinheiro tanto com as altas como com as baixas do mercado de ações, em consequência também 

sofrem de ciclotimia, uma psicose maníaco-depressiva, cujo padrão de personalidade, 

caracterizado por períodos de excitação, euforia ou hiperatividade, alterna-se com outros de 

depressão, tristeza ou inatividade. Gordon Gekko é o arquétipo. 

Novamente, as autoridades vão ao alcanço de Bretton. No desfecho do filme, Gekko 

surpreende a filha grávida e o marido Jacob ao encontrá-los em Nova York e devolver os US$ 

100 milhões para eles, impelido pela vontade em se reaproximar deles. A razão do financista e os 

sentimentos emocionais se entrelaçam. 
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3.4. Margin Call — O Dia Antes do Fim 
 

“Margin Call — O Dia Antes do Fim” foi produzido em 2010 por J. C. Chandor, 

com o objetivo de abordar a crise que estourou em 2008 de uma maneira mais intimistas. 

Segundo artigo de Elaine Guerini (Valor, 02/12/11 

http://www.valor.com.br/cultura/1119886/vespera-do-fim-do-mundo) o filme “retrata as 

artimanhas nos bastidores, dando rosto às pessoas que escolheram  salvar a pele e a fortuna ao 

perceber a quebradeira que viria pela frente — mesmo sabendo que suas ações só acionariam o 

botão para a crise”. 

“Sempre me perguntei como as pessoas que empurraram o mundo na direção do 

abismo conseguiam viver com suas escolhas”, disse Chandor, estreante em longa-metragem. O 

roteiro que ele escreveu acompanha, em período de 24 horas, as decisões de executivos e 

funcionários de um banco de investimentos, assim que eles se dão conta de que algo está errado. 

Suas decisões, sob stress emocional, precedem o colapso financeiro nos Estados Unidos. O 

paralelo com a realidade é evidente.  

Para compor a filme, Chandor utilizou a percepção de seu pai, que trabalhou por 

quase 40 anos para a Merrill Lynch, o banco de investimentos adquirido pelo Bank of America, e 

de seus colegas sobre o mundo financeiro. Boa parte das cenas ocorre em um prédio de Wall 

Street. 

O nome do filme faz alusão ao termo “chamada de margem”, usado no mercado 

financeiro. “Em operações com ações a futuro, as margin calls são operações bastante comuns 

nas carteiras dos traders. As câmaras de compensação pedem margem [de segurança] e a não 

observação delas pode trazer muitos prejuízos. Exemplos destas operações são os termos, o 

aluguel de papéis para venda a descoberta de ações, travas de baixas e outras.”, de acordo com 

Costa em http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/12/09/chamadas-de-margem-para-

apreciar-o-filme-margin-call-o-dia-antes-do-fim/.  

http://www.valor.com.br/cultura/1119886/vespera-do-fim-do-mundo
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/12/09/chamadas-de-margem-para-apreciar-o-filme-margin-call-o-dia-antes-do-fim/
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/12/09/chamadas-de-margem-para-apreciar-o-filme-margin-call-o-dia-antes-do-fim/
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A margem é solicitada pela câmara de compensação com o objetivo de garantir que 

todas as operações serão realizadas sem problemas de entrega de papel ou de saldo financeiro nas 

carteiras. Isso garante a manutenção, a cada dia, dos valores das posições compradas e vendidas 

de qualquer contrato nos exatos níveis em que foram negociados, atribuindo crédito e débito as 

respectivas partes. O problema ocorre quando os valores de mercado despencam, em direção 

contrária à da aposta. Neste caso, os acionistas controladores do banco de investimentos 

extremamente alavancado não possui capital próprio suficiente para cobrir as 

crescentes chamadas de margem. 

O filme tem início com a demissão Eric Dale (interpretado por Stanley Tucci), um 

analista de risco com mais de 20 anos de serviços prestados ao banco. Ele deixa com o colega 

novato Peter Sullivan (Zachary Pinto) um pen drive e o aviso: “Tome cuidado”. Curioso, Sullivan 

resolve permanecer no escritório da empresa, depois de terminado o expediente, estudando as 

informações deixadas por Dale. Ele termina por descobrir que os papeis estocados na carteira da 

instituição financeira estão gerando enorme prejuízo pela tendência de queda de seu valor-de-

mercado. Como o montante de “chamada de margem” no mercado futuro, para atualizar 

diariamente o valor do “seguro”, isto é, do hedge, alcança valor superior ao valor patrimonial do 

próprio banco, o banco está a ponto de quebrar!  

O relógio marca 22 horas, mas o jovem chama Seth (Penn Bagdley), seu colega mais 

próximo, e seu chefe imediato, Will Emerson (Paul Bettany), de volta ao escritório 

imediatamente. Will percebe que o cenário é tenebroso mesmo e decide acionar seu chefe, Sam 

Rogers (Kevin Spacey), que, por sua vez, chama seu superior Jared Cohen (Simon Baker) e sua 

assessora Sarah Robertson (Demi Moore). Ao checar que os números do jovem analista Sullivan 

e entender que alguma coisa deve ser feita rapidamente, chega-se ao cume da hierarquia de poder 

no banco de investimento: o big-boss John Tuld (Jeremy Irons) e os demais executivos da 

empresa são convocados para uma reunião imediata. A chegada de seu helicóptero, no terraço do 

prédio, é anunciada como a chegada do contra-ataque da 7a. Cavalaria dos Estados Unidos! 

 Durante a madrugada, aquelas “cabeças-privilegiadas”, supostamente entendedoras 

dos produtos derivativos exóticos do Mercado Futuro, pretendem encontrar uma solução para o 

problema. Inicialmente, têm de solicitar uma explicação ao calculista de riscos bem didática – 
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“como fosse para uma criança” – do que se trata.  Depois, querem se safar, individualmente, nem 

que para isso tenham sacrificar todos os seus funcionários e até mesmo o mercado financeiro 

como um todo.  

O filme Margin Call é construído sob a forma de um thriller, pois a tensão é 

constante, envolvendo emocionalmente o espectador. A ética – ou a falta dela – é discussão moral 

da trama. Embora muito rentável, através de ganho de polpudos bônus ou prêmios por 

desempenho, o trabalho com Finanças envolve pressão permanente e intensa. Decisões 

financeiras sob stress, envolvendo bilhões de dólares, são tomadas visando o aumento do retorno, 

mesmo sem avaliação precisa do risco envolvido, em especial do “risco não-diversificável”, 

aquele risco sistêmico que se imagina que há baixíssima chance de ocorrer, mas que algum 

momento ocorre... Citando o big-boss John Tuld: “independente de qual cabeça terá de ser 

entregue aos investidores, alguém terá de cair”... Mesmo que isso seja apenas um gesto simbólico 

para aplacar a ira da opinião especializada ou então da opinião pública. Esta é vingativa e 

costuma sempre a buscar um indivíduo culpado – um bode expiatório –, apesar da crise ser 

sistêmica.  

Há um protagonista que discorda dessa ânsia de vingança: Sam Rogers. É curioso ser 

ele é o único cuja aparência não sugere cinismo. Abalado inclusive pela doença da sua cadela de 

estimação, Rogers demonstra cansaço e fica entre a revolta ou a resignação. Os demais 

personagens ou reagem com cinismo ou se limitam a cumprir cegamente suas tarefas, não se 

importando tanto com as consequências. Apesar dos protestos de Sam, o CEO Tuld decide 

vender todos os ativos tóxicos de uma vez, naquele dia, logo que abrir o mercado. “Passa o mico 

adiante”, mesmo sabendo que isso irá quebrar as outras instituições concorrentes e dará início a 

uma crise financeira de escala mundial. 

Em Economia aética, o “preço justo” é apenas aquele que o comprador concorda 

livremente em pagar, dispondo de informações incompletas. O vendedor não é obrigado a contar 

ao comprador, por exemplo, que baixará o preço em futuro breve, logo que a notícia de risco 

sistêmico contaminar as expectativas. 

O “trabalho sujo” cai nas mãos de Sam, chefe do “trading floor” da empresa. Ele 

deve mandar seus subordinados liquidarem as ações, com as quais perdem no mercado futuro, o 
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mais rápido possível. Obviamente, eles precisarão mentir aos seus clientes, oferecendo os títulos 

como um grande negócio. “Fui atraído pelo dilema moral do meu personagem, para quem tudo 

parece dar errado na vida. Ele sabe que não é a coisa certa a fazer e se tortura por isso, mas não 

pode se dar ao luxo de perder o emprego. Assim como muitos funcionários de bancos na vida 

real, ele participou da engenharia do desastre simplesmente por estar cumprindo ordens”, afirmou 

Spacey.  

A obra explora a relação das pessoas dentro do sistema financeiro, e, principalmente, 

como este as manipula como fossem meras peças sem importância dentro de uma imensa 

máquina. Há uma informação vital, que vai da base até o topo da hierarquia, retornando depois 

sob forma de desemprego dos subordinados. Evidencia como as pessoas são manipuladas, usadas 

e descartadas. Parece um mundo desconectado daquele das pessoas comuns. “Eles não fazem a 

menor ideia do que está para acontecer”, diz Sullivan em certo momento, ao observar os 

pedestres da janela do seu carro.  

Já o ex-estagiário Seth pergunta a todo instante ao colega pouco mais experiente, à 

medida que eles vão sendo apresentados ao alto escalão da empresa, quanto cada um deles deve 

ganhar em milhões de dólares. É só o que interessa: mimetiza-los. O que se deve fazer para 

chegar lá não importa em termos éticos. O chefão Tuld confessa, claramente, aos seus executivos: 

“Não foi a minha inteligência que me trouxe até aqui”. Todos cumprem seus papéis na instituição 

e permitem o sucesso da estratégia de Tuld. Apesar de saberem que isto custará a saúde dos 

mercados, pois passam “o mico” pra frente e também seus empregos – muitos analistas são 

demitidos logo no fim do dia de operações. Como eles mesmos comentam, não parece haver 

muitas opções nesse jogo. Outro mundo não é possível. O mundo real é o do capitalismo 

financeiro... 
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3.5. Os Últimos Dias do Lehman Brothers 
 
 
Sexta-feira, 12 de setembro de 2008 

O filme retrata o fim de semana anterior à falência do Lehman Brothers. O drama foi 

encenado a partir de fatos reais e registros públicos. Tudo começa na sexta-feira, quando Dick 

Fuld, então CEO do banco, está em sua sala na cobertura do prédio do banco em Wall Street. Ele 

discute, de forma alterada, com alguém ao telefone. Há um prato de costelas em cima de sua 

mesa. Seu apelido é “o Gorila”. 

As ações do banco estavam em queda livre. Elas já haviam caído 75% desde a 

segunda-feira anterior. Sua classificação como investimento havia sido rebaixada. O Lehman 

Brothers estava sem liquidez. Fuld acalma os empregados, dizendo que tanto o Bank of America 

quanto o inglês Barclays estão interessados em comprá-lo. O CEO faz uma reunião com os 

acionistas, logo em seguida, na qual afirma ter uma estratégia para superar este problema, assim 

como sempre o fez.  

Bailout é uma palavra inglesa originária de bail (fiança ou garantia), que, em 

Finanças, significa uma injeção de liquidez dada a um banco falido ou próxima da falência, a fim 

de que possa honrar seus compromissos de curto prazo. Em geral, os bailouts são dados pelos 

governos ou por consórcios de investidores que, em troca da injeção de fundos, assumem o 

controle da entidade. Frequentemente, o bailout é uma solução para problemas temporários de 

fluxo de caixa em organizações que contam com uma base suficientemente sólida em termos de 

ativos. 

Dois acionistas informam a Fuld que o Secretário do Tesouro Americano, Hank 

Paulson, convocou uma reunião em Nova York com os principais banqueiros. O objetivo é 

negociar o bailout do Lehman Brothers por outro banco, sem a participação de Fuld. Na reunião, 

Paulson afirma que não há dinheiro público para salvar o Lehman e sem um acordo entre os 

banqueiros, o banco não sobreviverá ao trading market na segunda-feira seguinte. Ele lembra aos 

participantes que a falência em questão afetaria todas as outras instituições e seria um desastre 

financeiro.  
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Então, o roteirista sugere que Paulson tinha plena consciência do risco de crise 

sistêmica. Porém, será que ele tinha noção de sua dimensão internacional? Christine Lagarde, 

parisiense nascida em 1956, atual Diretora-Gerente do FMI, a primeira mulher a ocupar o cargo 

mais alto do organismo multilateral, era Ministra das Finanças, Indústria e Emprego na França 

desde 19 de junho de 2007 e permaneceu até 29 de junho de 2011. Talvez por não ter formação 

acadêmica em Economia, ela tinha consciência desse risco, como é mostrado no filme. 

As cenas da tensa reunião entre as cabeças de Wall Street são intercaladas com outras 

sobre o desespero de Fuld. Excluído da discussão, ele tenta alternativas sem sucesso. Enquanto o 

Federal Reserve se esforça para concluir o valuation do banco em apenas algumas horas, Fuld 

liga para o CEO do Bank of America para negociar a possível venda. No entanto, este se mostra 

desinteressado em adquirir o Lehman. O relógio marca meia-noite. 

Sábado, 13 de setembro de 2008 

 O filme ilustra como o mercado de hipotecas norte-americano quebrou, a partir do 

relato da irmã de um dos analistas que vara a madrugada para fazer a avaliação do Lehman. 

Primeiro, ela e o marido escolheram uma casa. O corretor fraudou os documentos de renda do 

casal, e o credor aprovou o empréstimo, praticamente, sem avaliá-los. O contrato de hipoteca foi 

mandado a um banco, onde, juntamente com muitos outros, virou um título chamado CDO. Os 

bancos então pagavam agências de avaliação de riscos para dar notas aos títulos e os vendiam 

como investimentos aparentemente sólidos para seus clientes. Quando a onda de inadimplência 

no setor imobiliário se avolumou, a bolha de valorização destes ativos estourou. Todos queriam 

se livrar deles.  

 Calculou-se que os ativos tóxicos do Lehman Brothers giravam em torno de 

US$25 bilhões. No entanto, os banqueiros tinham a consciência de que era extremamente difícil 

avaliar os CDOs, durante uma madrugada, quando o mercado não está aberto para o market-to-

market, isto é, “marcação a mercado”. Os banqueiros relutam em comprometer seu capital para 

salvar o Lehman, acusando-se mutuamente. Enquanto isso John Thain, o CEO do Merrill Lynch, 

então reconhecido como o próximo banco a ruir em função do “efeito-dominó” da crise 

sistêmica, procura o CEO do Bank of America para tentar negociar sua venda. Ele sabe que não 

lhe resta muito tempo. 
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 Impaciente sobre os resultados da reunião, Fuld liga para Paulson. Ainda não há 

nada fechado, então, ele tenta convencer o Secretário do Tesouro (cargo nos Estados Unidos 

equivalente ao de Ministro da Fazenda no Brasil) a salvar a banco com dinheiro público. 

Argumenta que essa foi a postura adotada com as outras instituições financeiras com problemas 

similares, antes dele, tais como a Fannie Mae e a Freddie Mac. Paulson mantém-se irremovível 

em sua posição de “não usar dinheiro público para salvar interesse particular”, alegando que Fuld 

poderia ter resolvido o problema de liquidez do Lehman Brothers muito antes. Acusa-o dele ter 

sido ganancioso ao não querer vender o banco aos preços ofertados, pois nunca achava que estava 

bom o suficiente. Ele sugere que Fuld tente negociar com o Barclays.  

 Neste momento, John Thain já está negociando a venda do Merrill Lynch. Ao 

barganhar a compra do banco com Thain, o CEO do Bank of America faz uma analogia 

interessante. Ele diz que os bancos deveriam “financiar arte clássica”, mas invés disso eles estão 

patrocinando “exposições de arte contemporânea”, em alusão metafórica aos complexos e 

arriscados ativos derivativos com os quais se envolveram a partir de inovações financeiras em 

que nem eles próprios compreendiam bem o risco contido. Ele mostra o quadro “O Beijo de 

Judas”, que pode representar o caráter ambíguo e predatório das operações que fizeram durante a 

bolha de ativos criada sob a salvaguarda de desreguladores neoliberais como Alain Greenspan e 

Henry Paulson.  

Domingo, 14 de setembro de 2008 

Paulson confessa a Thain que o FED vai salvar a AIG porque ela assegura metade do 

sistema bancário ocidental. Mas isso não deveria provocar “moral hazard”, ou seja, o abuso do 

risco moral por parte de Thain. Ele deveria fazer o melhor de seus esforços para fechar um 

acordo com o Bank of America. Fuld recebe a errônea notícia de que os termos de um acordo de 

compra foram aceitos pelo banco Barclays. Nesta altura, a imprensa estava impaciente do lado de 

fora do Lehman Brothers. Aliviado, Fuld chama uma nova reunião com os acionistas, achando 

que a situação está resolvida.  

No entanto, os banqueiros americanos não chegaram a um acordo sobre o resgate do 

Lehman Brothers. Paulson anuncia na reunião que a negociação com o Barclays também não 

vingou, pois os acionistas deste precisam votar sobre as obrigações do Lehman, de acordo com a 
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lei britânica. A votação só poderia acontecer na terça-feira, o que seria tarde demais. Portanto, 

Paulson quer que o Lehman peça falência até a meia noite, antes da abertura dos mercados. Os 

banqueiros ficam chocados, seria a maior falência da história, pois os ativos do banco giravam 

em torno de US$ 639 bilhões. Os acionistas do Lehmam lá estavam reunidos, esperando uma boa 

notícia. Quando são comunicados sobre a falência, Fuld fica totalmente arrasado... e arruinado!  

Nas cenas seguintes, os outros banqueiros aparecem em um bar, dando risadas, pois 

eles inicialmente saíram ilesos. Um deles, Lloyd Blankfein, CEO do Goldman Sachs, recebe uma 

ligação de Fuld. Em um último suplício solicita uma injeção de capital emergencial em seu 

banco. Blankfein responde, bruscamente, que o Lehman já faliu e o assunto está acabado! 

Ironicamente, emenda dizendo que Fuld pode ligar em breve “para marcarem uma partida de 

golfe”. Do outro lado da linha, o CEO do Lehman fica em choque. Ele ainda liga para Lewis, 

CEO do Bank of America, mas sua secretária avisa que Lewis se recusa a conversar com Fuld. 

Por fim, Fuld liga para Paulson, que nem atende seu telefonema. Ele desmorona. 

Enquanto isso, representantes do Merrill Lynch e do Bank of America comemoram 

com champanhe o acordo de compra do Merrill, pagando US$ 29 por ação. Afinal, todas as 

instituições financeiras americanas – antes e depois da quebra do Lehman Brothers – foram 

resgatadas. Hank Paulson pediu ao Congresso US$ 700 bilhões para fazê-lo. Já economias 

europeias periféricas entraram em colapso. A Islândia faliu e a Irlanda e a Itália quase quebraram 

também. Quase completou-se o sacrifício de PIGS, um acrónimo pejorativo originalmente usado 

na imprensa de língua inglesa, sobretudo britânica, para designar o conjunto das economias de 

Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha (Spain em inglês). Em inglês, o acrónimo significa 

“porcos”, animais usados em caricaturas para ilustrar a má performance econômica dos quatro 

países.  

O drama termina afirmando que muitos esperavam mudanças, na era neoliberal, mas 

não adveio “uma nova era”. Enquanto isso, Fuld apaga as luzes de seu antigo escritório, encerra 

simbolicamente aquela etapa histórica.  
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3.6 Conclusão 
 
 

Estes Dramas exploram muito bem os conflitos morais e as posturas éticas existentes 

no mundo das Finanças. Para além de denunciar os personagens culpados e crucificar os bodes-

expiatórios pela crise, no caso, os banqueiros, os filmes selecionados deste gênero 

cinematográfico mostram os dilemas humanos e a diversidade na hierarquia das instituições 

financeiras. Há, por exemplo, os mega investidores que manipulam os mercados, inclusive 

ilegalmente, por excesso de poder ou por pura ganância, ambos sentimentos provocados pelo 

instinto de competição. Um documentário que caricaturiza frequentemente impossibilita captar 

esses aspectos dramáticos, instintivos, enfim, humanos. Os dramas possibilitam mostrar também 

aqueles protagonistas pseudo inocentes úteis que se prestam a ser manipulados pelo sistema, 

como Bud Fox. Inicialmente, dotados da ânsia de rápido enriquecimento, suas “jornadas de 

heróis” se completam depois de decaírem e, face ao infortúnio, resgatarem a ética perdida. A 

costumeira desculpa (ou autoengano) é que eles apenas cumpriam ordens emanadas dos 

poderosos banqueiros.  

Apesar dessa “demonização dos banqueiros” e “vitimização dos operadores 

subordinados”, as más consciências os incomodam, como retrata “Margin Call”. Além disso, os 

dramas não deixam de abordar questões técnicas da crise de forma menos intragável para o 

público leigo. Elas não deixam de ser instrutivas para a formação humanística ampla dos 

economistas. Temas como risco moral, uso de informações privilegiadas, securitização, risco 

sistêmico, “bailout”, comportamento de manada, entre outros, são discutidos satisfatoriamente. 

Os cursos formadores de economistas e administradores necessitam resgatar os aspectos éticos e 

psicológicos de suas profissões. O Cinema pode ser útil nesse sentido moral. 

Em “Wall Street” 1 e 2, os conflitos éticos e o individualismo egoísta são as questões 

centrais. No entanto, o “olhar da esquerda”, no caso, de Oliver Stone, não consegue superar a 

velha visão de demonização dos grandes banqueiros, originalmente formulada por John Hobson, 

em livro publicado na “era dos barões-ladrões” (1894).  Ele dividia o mercado de capitais entre 

“o grande capital” e “a massa proletária dos pequenos investidores”, respectivamente, os insiders 

e os outsiders. Essa visão ingênua e/ou moralista de que “a (boa) sociedade é extremamente 
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afetada por uma minoria poderosa e sem escrúpulos”, representados ambos pelos protagonistas 

Gekko e Bretton, é necessária ser revista para se fazer uma crítica sistêmica mais radical.  

Achar que alguns criam bolhas especulativas através manipulação da massa ingênua 

de pequenos investidores com falsos boatos ou informações privilegiadas é postura tipo “me 

engana que eu gosto!”. Não é porque alguns poucos lucram com as perdas alheias que se pode 

deduzir que existe virgens na zona financeira... 

Para bom entendedor, também fica visível nos filmes a possibilidade de crítica à 

direita, no caso, os incentivos à realização das premissas idealizadas para as Finanças 

propiciarem o funcionamento da “boa sociedade” ou do “livre mercado” com competição 

perfeita: racionalismo, atomismo e informações igualmente acessíveis a todos os participantes. 

Todos eles, grandes e pequenos investidores, suporiam que todas as informações são precificadas 

perfeitamente. Ninguém poderia superar sistematicamente o desempenho do mercado! Todos 

deduziriam, racionalmente, um comportamento humilde e passivo! Por essa surpreendente ideia, 

a Hipótese do Mercado Eficiente mereceu Prêmio Nobel de Economia!  

Além dessas críticas implícitas à esquerda e à direita, as “leituras” dos filmes por 

parte de estudantes e professores de Economia e Finanças permitem abordar muito bem algumas 

questões comportamentais da crise financeira.  Elas são explicadas, didaticamente, ao longo das 

tramas. Euforia e pânico, comportamento de manada, inflar e explodir bolhas, tudo isso é 

recorrente nos dramas e acaba sendo até mais “realista” do que é mostrado nos próprios 

documentários. 

Por exemplo, explica-se muito bem o que foram os “ativos tóxicos”, envolvendo 

hipotecas de altíssimo risco, transformados pelos grandes bancos em títulos com as melhores 

classificações como investimento. Mas tal esquema de rápido enriquecimento, propiciado pelo 

ganho de capital na compra-e-venda de imóveis, foi generalizado, socialmente, de alto a baixo. 

Incentivou a ânsia de especulação imobiliária em toda a sociedade norte-americana. Esse 

sentimento foi bem interpretado por Susan Sarandon, atuando como Sylvia Moore, a figura da 

especuladora, mãe de Jacob.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Susan_Sarandon
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Outro conceito bem exposto foi o de “moral hazard”, ou seja, a tendência de um 

agente a correr o risco quando sabe que os custos potenciais ou encargos de tomar esse risco, 

caso o desastre seja confirmado, serão suportados, direta ou indiretamente, em última análise, 

pelos contribuintes. Jacob, por exemplo, não quer cobrir os empréstimos da mãe, com medo de 

assim encorajar seu comportamento inadimplente. Questiona-se também o pacote de “bailout” de 

US$ 700 bilhões do governo às instituições financeiras que causaram a crise. Não seria melhor 

deixá-las arcarem com seus erros, para que elas não os repetissem? Essa pergunta ingênua 

demonstra que seus formuladores não sabiam medir as consequências catastróficas de uma crise 

sistêmica internacional. 

 “Margin Call” investiga em ritmo eletrizante o envolvimento de toda a hierarquia 

profissional das grandes instituições financeiras, desde o estagiário até o CEO, com o intuito de 

expor a condição humana dos envolvidos no colapso financeiro de 2008. Eles precisam lidar com 

a pressão e com sua própria consciência, porque sabem que suas decisões podem prejudicar os 

outros. Mas, às vezes, eles parecem não ter opção. Por isso, adotam um cinismo que os distancia 

das pessoas “comuns” e cumprem suas tarefas sem questionar. Inclusive justificam seu 

comportamento sob a ótica da economia aética, onde “preço justo” é apenas aquele que o 

comprador concorda em pagar.   

Uma cena muito interessante é aquela onde o CEO, John Tuld, oferece a cabeça da 

executiva subordinada Sra. Robertson, interpretada por Demi Moore, apenas para acalmar os 

ânimos dos acionistas, pois ela era tão culpada quanto qualquer outro ali, apesar dela “ser do 

Mal” (risos). Chandor acaba trazendo à tona o fato de que a crise é sistêmica, ou seja, Crise Geral 

do Sistema Capitalista – expressão que estava ficando tão fora-de-moda quanto os marxistas... 

Buscar por um bode expiatório na “figura do Capital” pode ser inglória, ou melhor, autoengano. 

Neste contexto, cada indivíduo procura apenas maximizar seus ganhos e “salvar sua pele”. No 

caso de empregados e empregadores, significa salvar o próprio banco, ou suas ocupações, mesmo 

que isso signifique disparar o gatilho para  crise se alastrar pelo mundo inteiro.  

Por sua vez, o longa-metragem semidocumental produzido pela BBC, apresenta toda 

a tensão dos dias anteriores a quebra do Lehman Brothers, evento inesperado para aqueles que 

acreditavam que as instituições envolvidas na crise eram simplesmente “grandes demais para 
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(deixar) quebrar”. A ênfase é dada à ganância do último CEO do banco, Dick Fuld, que mais 

adiante se transforma em profundo desespero, e ao sangue-frio dos demais banqueiros 

concorrentes observando sua agonia. O processo de securitização dos ativos baseados em 

hipotecas é retratado de forma didática e direta nesta obra, sem perder o irônico humor britânico, 

ao usar um personagem NINJA ( “No Income, No Jobs or Assets”) para descrevê-lo. 

Assim como nos demais dramas, a responsabilidade do governo americano na crise 

atual é colocada como pano-de-fundo sem maior aprofundamento na discussão. Critica-se, 

implicitamente, mais o salvamento dos bancos com o dinheiro do contribuinte do que a 

desregulamentação financeira, iniciada no governo Reagan, nos Estados Unidos. Os conflitos de 

interesses, dentro do próprio governo neoliberal, não são explicitados como no documentário 

Inside Job. Portanto, a seleção de obras dramáticas enfoca mais a realidade de Wall Street e as 

fragilidades do sistema, enquanto os fatores antecedentes que criaram o contexto para que a crise 

se tornasse tão fatal são deixados de lado. Mesmo porque o historicismo, no caso, prejudicaria o 

corte e o ritmo temporal necessário na montagem para se fazer bons thrillers, representativo do 

zeitgeist – espírito da época ou sinal dos tempos – vigente na sociedade, seja com os 

acontecimentos ocorrendo em um fim-de-semana, seja apenas em uma madrugada. 

O filme “Os Últimos Dias do Lehman Brothers” apresenta o governo americano, 

representado pelo Secretário do Tesouro, Henry Paulson, de forma aparentemente imparcial na 

negociação sobre o “bailout”. A irresponsabilidade é atribuída aos banqueiros, à medida que 

Paulson está apenas mediando a inevitável catástrofe, contendo os danos de forma sensata. 

Evidentemente, esta é a visão dos defensores do livre mercado: deixa quebrar! O darwinismo 

social depurará os vencedores, mesmo que seja à custa de uma catástrofe social com despejos e 

desempregos generalizados. Afinal, mais importante é defender a doutrina que reza que, no fim, 

entre mortos e feridos, sobreviverá a liberdade do mercado pela qual os “competentes” são 

afunilados através de competição mortal! Eles são “os sobreviventes da seleção natural” (sic). 

Detalhes das consequências sociais do abalo sísmico de 2008, evidentemente, são 

apenas levemente sugeridos pelos dramas. Imagino que seja porque as estórias cinematográficas 

são mais envolventes através da catarse coletiva com dramas individuais. Cada espectador se 

emociona mais com a identificação, seja por aproximação, seja por afastamento, com algum 
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protagonista. O público alvo está querendo alívio de seu próprio drama cotidiano ao entrar em 

uma sala-de-cinema.  

Vale lembrar o significado de catarse: descarga de desordens emocionais ou afetos 

desmedidos a partir da experiência estética oferecida pelo teatro, música e poesia – e Cinema! Na 

estética teatral, refere-se à purificação do espírito do espectador através da purgação de suas 

paixões, especialmente dos sentimentos de terror ou de piedade vivenciados na contemplação do 

espetáculo trágico. 

No caso da Economia no Cinema, os dramas resenhados avançam em um sentido 

novo e complementar a esta catarse, tentando trazer as pessoas para dentro do “mundo mágico” 

de Wall Street, aquele em que se enriquece miraculosamente tanto como se empobrece de uma 

hora para outra. No mundo moderno, há algo mais encantador do que essa dor?! Os diretores dos 

filmes analisados nesta Monografia fazem isso de maneira magnífica, escancarando as 

fragilidades do sistema capitalista através dos comportamentos quase-racionais de seus membros, 

mas também desmistificando o caráter demoníaco atribuído a alguns deles. Todos os 

participantes do mercado não cumprem uma servidão voluntária? 
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Conclusão 

 

Esta monografia dedicou-se a compreender a crise financeira recente através dos 

filmes selecionados. Eles foram divididos em dois gêneros, documentários e dramas, para que 

fossem levantadas e discutidas as questões relevantes apresentados especificamente por cada 

obra, mas também para que ficasse clara a visão geral fornecida por cada gênero sobre este 

momento histórico. Portanto, depois de analisar alguns filmes de cada gênero separadamente, 

podemos entender como eles se contrapõem e/ou se completam no estudo da crise financeira que 

assolou o mundo após 2008, considerando os diferentes públicos, leigos e especialistas, que 

acessam essas fontes. Importante salientar que este foi um estudo de caso representativo, sem 

pretensões de esgotar o debate ou generalizar as características dos gêneros a partir das sete obras 

escolhidas.  

 Depois de assistir estes filmes, a sensação é que, independentemente do gênero, eles 

realmente agregam ao aprendizado formal de Economia, hipótese-chave deste trabalho. O artigo 

de Laura Jean Bhadra, professora da North Virginia Community College, publicado em 2006, e 

citado por Fernando Costa em TDIE 222 Economia no Cinema – Experiência com 

Interdisciplinaridade, explica por que o cinema pode ser um complemento interessante no 

aprendizado:  

Primeiro, o filme é um meio visual e de áudio poderoso e atraente para a 
transmissão de informações. Em segundo lugar, complexo e, por vezes, 
intrigante conceitos econômicos podem ser mais facilmente digeridos 
pelos alunos cinéfilos, que se beneficiam de exemplos para ilustração de 
temas que podem ser reforçados através de discussão em classe. 
Conceitos podem ser introduzidos através de leitura de livro, reforçados 
através do cinema e, em seguida, fixados através de discussão. A intuição 
e a imaginação dos alunos estão envolvidos no processo através da ação 
de relacionar os conceitos que aprenderam, lendo ou assistindo 
aulas/palestras, com a ‘vida real’ retratada nos filmes. Assim estimulados, 
os alunos se moverão em direção à apropriação intelectual do material, o 
que implicará em retenção, em longo prazo, de conceitos econômicos.  
 

http://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2013/08/tdie-222-economia-no-cinema-experic3aancia-com-interdisciplinaridade.pdf
http://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2013/08/tdie-222-economia-no-cinema-experic3aancia-com-interdisciplinaridade.pdf
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Utilizar diferentes recursos e fontes para explorar determinado tema econômico se 

enriquece com o debate propiciado pelo filme. Este método didático se faz atraente inclusive pelo 

caráter de entretenimento e pela adequação à Geração Y, nascida na era dos estímulos digitais. É 

possível ainda que ocorra uma identificação (ou não), a partir do cinema, com problemas comuns 

(ou incomuns) dos outros seres humanos. Exatamente por prescindir de palavras, esse processo 

de catarse ultrapassa o que se pode dizer. Catarse é a purgação das emoções, de forma que, ao 

término de um espetáculo, o público se sente mais esclarecido e apto a lidar com a realidade que 

o envolve, isto é, “os outros” e o sistema social.  

 Segundo Costa (2013), “os filmes podem apresentar o acúmulo da experiência 

humana, realizado em Literatura, História, Filosofia, Psicologia, Antropologia, Sociologia, 

Política ou Economia. Ultrapassam as fronteiras dessas disciplinas, superando a repartição da 

realidade. Como o ato de viver é dispersivo e a experiência humana é diluída, as mais diferentes 

emoções e os mais diferentes sentimentos se acumulam sem o nosso entendimento. Mas, no 

Cinema, assim como no Livro, é possível ver ou ler um mundo organizado, captar uma parcela da 

realidade. Quando isso acontece, é uma revelação!”. 

Em um estudo do Banco Mundial 17 sobre a projeção do desenvolvimento através do 

cinema, Lewis, Rodgers e Woolcock (2013) argumentam que “os filmes, como a literatura, tem 

desempenhado um papel importante na maneira como o entendimento público sobre 

desenvolvimento tem sido historicamente construído”.  Por isso, alegam que o filme é um ponto 

de partida útil para ver a complexidade do desenvolvimento em ação. 

Filmes podem claramente nos ajudar a entender como as relações 
Norte/Sul evoluíram e mudaram, reforçando ou desafiando as ideias 
dominantes e estereótipos entre seus públicos. Smith e Yanacopulos 
(2004: 660), por exemplo, argumentam que o “entendimento público do 
desenvolvimento” é uma área difícil para estudo, precisamente porque o 
próprio desenvolvimento é um assunto questionado, e o fato de que 
existem múltiplas faces públicas de desenvolvimento reflete uma situação 
complexa sobre a qual temos relativamente pouco entendimento.  

17  LEWIS, David;RODGERS, Dennis; WOOLCOCK, Michael. The Projection of Development: Cinematic 
Representation as An(other) Source of Authoritative Knowledge? Policy Research Working Paper 6491.The World 
Bank Development Research Group Poverty And Inequality Team. 2013. 30 páginas. 
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Ambos os gêneros trabalhados nesta Monografia proporcionam conhecimento, mas é 

possível identificar diferenças nas contribuições dos documentários e dos dramas selecionados 

neste trabalho, no que tange especificamente a compreensão da crise do subprime e a absorção do 

conteúdo por públicos diferentes. A primeira diferença fundamental é que estes documentários 

apresentam o “mundinho” de Wall Street visto pelo “lado de fora”, ou seja, por observadores 

críticos externos. Estes roteiristas/diretores criticam-no e denunciam-no, entretanto, sem propor 

alguma alternativa viável dentro dos marcos do capitalismo financeiro contemporâneo. Em 

contrapartida, a ótica adotada pelos dramas selecionados é interna, pois os roteiros envolvem o 

drama pessoal de cada personagem preso dentro desse sistema financeiro mundial. 

Portanto, os documentários escolhidos em geral são didáticos. Alguns, como Inside 

Job e Ascensão do Dinheiro, privilegiam o entendimento ou o aprendizado técnico, ao explicar 

com maiores detalhes os segmentos do mercado de capitais, inclusive a história financeira. O 

formato do gênero permite que seja dada espécie de aula cronológica sobre a crise. Inside Job é o 

mais focado na crise de 2008, pois o filme foi feito a partir de grande número de entrevistas com 

especialistas atuantes no mercado financeiro. Os ativos tóxicos CDOs e o processo de 

securitização são explicados com profundidade, assim como a desregulamentação financeira e o 

aumento da influência de Wall Street no governo e na Academia anos antes do estouro da bolha.  

 A Ascensão do Dinheiro se dedica, especialmente, à exposição didática da história 

financeira dos distintos segmentos do mercado de capitais. Mesmo Michael Moore aborda 

satisfatoriamente a perspectiva histórica. Em geral, os documentários eleitos oferecem uma visão 

bem mais completa da crise, desde a genealogia de seus principais elementos, o contexto de 

desregulamentação que a cria o ambiente favorável à bolha especulativa, até o crash em 2008. No 

entanto, ressalta-se a ideologia de cada conjunto roteirista-diretor-apresentador. Nos 

documentários de Michael Moore (presente em cena) e Charles Ferguson (presença virtual), 

ambos têm o intuito de ser “desmascarar os culpados”, frisar as terríveis consequências sociais e 

resgatar o público da ignorância sobre a questão da responsabilidade. Niall Ferguson, o 

apresentador da série sobre a história financeira, apresenta uma visão acadêmica mais ampla, 

“neutra”, e menos centrada na “caça às bruxas”, mesmo porque ele mostra que sempre houve o 

sacrifício dos “bodes-expiatórios” individuais sem levar à mudança radical do sistema capitalista. 
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Enquanto isso, os Dramas escolhidos adentram e envolvem o telespectador no 

ambiente de Wall Street, ou seja, a situação de caos emocional é vista “dentro de cada 

protagonista”. Este “mundinho da riqueza financeira” é bastante distante da maioria do público, 

mas seus participantes sofrem as mesmas mazelas da “alma”, éticas e emocionais, dos indivíduos 

do mundo real. Há falha moral, mácula na reputação, estigma, etc. Ele já não enganam mais, 

quando suas mazelas são bem conhecidas do público. O conjunto de perturbações patológicas 

aflige e consome cada protagonista. As “mazelas da alma” dos insiders só se diferenciam pela 

falta de recursos, pobreza e penúria dos expectadores outsiders.  

Nesse sentido, a grande avanço dos longas deste gênero é, justamente, desmistificar o 

mundinho das Finanças, pintado de forma maquiavélica pelos documentários. Eles resgatam a 

condição humana dos funcionários dos grandes bancos de investimentos, explorando seus 

conflitos éticos e pessoais. Sem citar os nomes apontados nos documentários, nos dramas a culpa 

da crise parece recair sobre as fraquezas humanas: ganância, orgulho, cobiça e falta de ética. A 

“jornada do herói” exige indivíduos de “carne-e-osso”, alguém com que a plateia possa (ou não) 

se identificar. 

As questões históricas ficam em segundo plano nos Dramas, até porque é mais difícil 

incluir recortes históricos neste time de filme, sem estragar seu ritmo. No entanto, alguns pontos 

interessantes são representados, como a manipulação dos mercados e uso de informações 

privilegiadas, que inclusive transcendem o contexto da crise recente. Eles já estavam presentes já 

na versão da década de 80 do filme “Wall Street – O Poder e a Cobiça”. Tanto “Margin Call” 

quanto “Os Últimos Dias do Lehman Brothers” tratam exatamente dos momentos de tensão em 

que decisões importantes eram necessárias serem tomadas quando a crise era iminente. O 

primeiro tem um foco microeconômico – um banco de investimento –, o segundo, um foco 

macroeconômico – o Banco Central e o sistema bancário norte-americano. 

Momentos políticos importantes do desenrolar da crise tornam-se, através do Cinema, 

acessíveis à massa popular. Eles são registros históricos relevantes para serem guardados para a 

posteridade. Por exemplo, a histórica reunião do domingo, véspera do dia 15 de setembro de 

2008, dos banqueiros com Hank Paulson, Secretário do Tesouro Americano, que decidiria o 
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futuro insólito do lendário banco Lehman Brothers e a necessidade de um robusto pacote de 

“bailout” para as outras instituições financeiras, é encenada no filme “O Dia Antes do Fim”. 

Pela identificação dos espectadores com a condição humana dos traders nestes 

dramas, os longas selecionados do gênero parecem fazer mais sucesso com o público em geral. 

Há maior chance de prender a atenção do espectador pela estória, isto é, pelo entretenimento 

puro. Em geral, os dramas são os grandes sucessos de bilheteria e entram para a história como 

grandes obras de arte mais do que documentários. Observa-se isso mesmo entre o público mais 

técnico composto por estudantes de Economia e economistas. Eu mesma achei mais prazeroso 

assistir os dramas selecionados neste trabalho. Esta predileção também foi observada nos alunos 

durante o Curso de Economia no Cinema, ministrado pelo Professor Dr. Fernando da Costa. 

Imagino que isto se deve não só pela estória, mas pela linguagem simplificada destes 

filmes. Ao invés de usar termos muito técnicos, eles tratam os assuntos financeiros a partir da 

representação e linguagem de dia-a-dia. Um exemplo claro é a abordagem do conceito 

“subprime” e “risco moral” através da personagem Sylvia Moore, mãe do trader Jacob, uma ex-

enfermeira que entrou no mercado imobiliário como corretora no período de boom, por acreditar 

que a valorização dos imóveis não tinha fim. Ela adquiriu várias hipotecas, muitas vezes 

refinanciando uma para pagar a outra, até que não consegue mais administrar suas dívidas quando 

a bolha estoura. Por isso, ele pede recorrentemente ajuda ao filho, que teme assim incentivar seu 

comportamento. Não é uma história pessoal mais compreensível e verossímil do que as narrativas 

decorrentes das entrevistas dos economistas em Inside Job? 

Tanto é assim, que o documentário mais amigável ao público leigo é o “Capitalismo, 

uma História de Amor” de Michel Moore. O cineasta inclusive tornou-se grande sucesso em 

Hollywood justamente for abordar temas diversos de maneira simples, dinâmica e engraçada.  Ele 

versa sobre a crise não de um ponto de vista técnico, mas sim sob a ótica indignada de um 

homem comum, que procura perseguir os culpados das suas mazelas trazidas pela crise. O uso de 

câmaras portáteis dá ao filme um tom de documentário da vida real, estilo de noticiário 

televisivo, e as colagens de imagem dão o dinamismo. Isto sem falar das perseguições literais dos 

“culpados”... 
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Por isso, eu acredito que, tanto os filmes escolhidos tipo documentário quanto tipo 

drama, ambos apresentam visões necessariamente complementares da crise financeira recente. O 

primeiro ajuda a entender todo o contexto das décadas anteriores e os pormenores técnicos da 

crise e o poder exagerado de Wall Street no governo americano. Já o segundo traz o público 

“para dentro” de Wall Street, possibilitando sua identificação (ou não) com os personagens 

envolvidos na criação de bolhas, na tomada de decisões difíceis, no envolvimento com atividades 

antiéticas e em seus conflitos pessoais. Nestes dramas, não há o apontamento direto de culpados, 

mas sim uma crítica indireta ao sistema capitalista-financeiro, fazendo uma vitimização de 

indivíduos pela amoralidade do capital que busca valorização de maneira incessante, mas sofre 

pelo caráter cíclico de sua evolução, sendo esta crise apenas um episódio mais recente.  

Ao espectador interessado em compreender em todas as dimensões – econômicas, 

financeiras, sistêmicas e individuais, psicológicas e emocionais – do abalo financeiro da crise de 

2008, a conclusão desta Monografia é que ele deve assistir todas as obras de ambos os gêneros. 

Conhecer a literatura econômica, para os especialistas, é necessário, porém insuficiente. Ela é 

incapaz de revelar os aspectos dramáticos e estressantes das decisões financeiras cruciais tomadas 

nos momentos de explosão das crises. Talvez quando escritores criativos de romances se 

inspirarem nesse episódio histórico, haverá a publicação do “romance da crise”.  Talvez para isso 

ocorrer haja a necessidade de maior distanciamento histórico.  

Os dramas assistidos são mais atraentes pelo entretenimento que proporcionam, mas a 

ênfase pode ser dada aos documentários se o objetivo for explorar, didaticamente, detalhes 

técnicos. Mas em minha opinião, depois de “ver a crise através de múltiplos filmes”, nenhuma 

visão é melhor ou mais completa do que a outras. Com certeza, cada qual tem características 

muito diferentes umas das outras. Por isso mesmo, somam-se para o entendimento mais amplo de 

“o que se passou”. Pelo menos, nas telas do Cinema...   
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