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História de Wall Street:  
Introdução 

Charles R. Geisset escreveu o primeiro livro com a história 
completa da economia de mercado de capitais norte-americana – 
Wall Street: A History from its beginnings to the fall of ENRON –, 
publicado pela Oxford University Press em 1997 e reeditado em 2004. 
Vou aqui resumir seus argumentos em busca da resposta à pergunta-
chave: por que lá, nos Estados Unidos, predominou essa economia de 
mercado de capitais em lugar de uma economia de endividamento 
bancário? 

A história de Wall Street passou por várias fases. Elas serão 
encontradas nesse livro em quatro períodos distintos.  

1. O primeiro são os primeiros anos, de 1790 a início da Guerra 
Civil. Durante esse período, técnicas de negociação foram 
desenvolvidas e fortunas feitas. Elas alimentaram os fogos das 
lendas e tradições.  

2. O segundo período, da Guerra Civil a 1929, abrangeu o 
desenvolvimento ferrovias e trustes, os barões ladrões e, 
principalmente, a confiança em dinheiro. Mas se prolongou até 
1929, quando a confiança do dinheiro realmente perdeu de fato 
total controle. O sistema financeiro tornou-se altamente 
regulamentado quatro anos depois. Somente quando a 
confiança foi quebrada, o país entrou no período moderno de 
regulamentação e responsabilidade pública.  

3. O terceiro período foi relativamente breve, mas intenso. Entre 
1929 e 1954, os mercados sentiram o viés da regulamentação 
tanto como os efeitos da depressão e da guerra.  

4. O quarto e último período começou com o mercado na grande 
alta dos anos Eisenhower. Ele deu nova vitalidade para os 
mercados e a economia. 

A América em 1790 era um lugar diverso e uma terra de 
oportunidades sem paralelo. A classe comercial existente, 
principalmente britânica e holandesa por origem, tinha já criado 
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carreiras lucrativas como comerciantes. Eles fizeram suas atividades 
de inúmeras maneiras, mas a maioria girava em torno do comércio 
de mercadorias essenciais. Os europeus as cobiçavam. Eram coisas 
como peles, recursos naturais e tabaco. 

A especulação fundiária foi outra área de atenção, porque os 
americanos tinham uma abundância de terras e os europeus 
desejavam provavelmente mais do que qualquer outro tipo de 
propriedade. Nestes empreendimentos, as grandes fortunas 
americanas – as de Girard, Astor, Biddle e outras – seriam feitas e, 
ocasionalmente perdidas. 

A maioria das riquezas da América se baseava em uma 
abundância de terras. O Novo Mundo forneceu mais além de apenas 
espaço para os europeus sedentos de terra. Os milhões de acres não 
cultivados a oeste dos Apalaches forneceram prova tangível de as 
teorias demográficas extremamente pessimistas de Thomas Malthus 
terem um antídoto distintamente americano.  

“A população, quando sem controle demográfico, aumenta em 
uma proporção geométrica. A subsistência apenas aumenta em uma 
relação aritmética”, escreveu Malthus em seu ensaio de 1798 sobre o 
Princípio da População. Sugeria a população estar crescendo mais 
rápido em relação ao suprimento de alimentos. 

Mas a abundância da América do Norte era a prova de teorias 
pessimistas de desgraça eram equivocadas. Os Estados Unidos foram 
o salvador de Europa superlotada. Horace Greeley escreveu mais 
tarde: “Se você não tem família ou amigos para ajudá-lo, e nenhuma 
perspectiva aberta para você. . . vire o rosto para o grande oeste e aí 
construa sua fortuna e sua casa”. Ele escreveu isso em 1846, quando 
pelo menos duas gerações já o haviam feito. 

Com a abundância de terras, alimentos, peles e minerais, os 
norte-americanos assumiram a mentalidade de boom seguido de 
falência [bust], bancarrota [bankrupt] ou explosão [blast/burst]. O 
mercado de urso da década de 1970 e a recessão de 1982 foram em 
seguida a um mercado em alta duradoura por um longo tempo. Foi 
acima de qualquer outro mercado em alta, exceto aquele iniciado no 
fim da década de 1950. 
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O financiamento de ações e títulos começou cedo, quase tão 
logo a nova República nasceu. Durante o período inicial, da década de 
1790 à Guerra Civil, os investidores sem proteção contra práticas 
manipuladoras foram vítimas de predadores, cujos nomes se 
tornaram lendas em Folclore de Wall Street. Mas os dias de Drew, 
Little e Vanderbilt foram limitados. Os barões-ladrões de segunda 
geração os sucederam, mas encontraram um governo mais 
interessado em desenvolver regulamentos para restringir suas 
atividades em vez de “olhar para a paisagem”. 

A última parte do século XIX e do início do século XX viu uma 
consolidação da indústria americana e, com ela, Wall Street. Os 
grandes industriais e banqueiros surgiram durante esse tempo para 
criar o leviatã com relações de confiança industriais. Eles dominaram 
a vida econômica por quase meio século.  

Apesar de as mais antigas empresas de Wall Street terem 
apenas cinquenta anos de idade, na virada do século, eles foram 
tratados como fossem uma aristocracia. As grandes casas bancárias 
de Morgan, Lazard e Belmont eram relativamente jovens, mas 
chegaram a ocupar um lugar central na vida americana, eclipsando a 
influência dos barões-ladrões como Jay Gould e Jim Fisk. Embora os 
barões-ladrões fossem construtores e consolidadores de fortunas por 
direito próprio, suas táticas de mercado sobreviveram às suas 
proezas industriais nos anais de Wall Street. 

A Era Moderna no mundo financeiro começou em 1934, quando 
a legislação do New Deal foi severamente atrelada às práticas 
comerciais. A proteção dos investidores tornou-se a nova palavra de 
ordem. Novos rostos severos substituíram a velha guarda. Esta havia 
permitido os excessos do passado sob a bandeira da livre-empresa. 
Os novos reguladores eram agentes com a confiança pública, cujos 
alvos específicos eram os predadores da comunidade e as grandes 
empresas holding de serviços públicos. Já não havia filosofias 
caseiras típicas do século XIX, quando defendiam o darwinismo social 
poder governar Wall Street. Peixes grandes não seriam mais capazes 
de devorar os pequenos. Os peixes pequenos agora tinham direitos e 
estavam protegidos pelas novas leis federais de títulos e valores 
mobiliários. 
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A quarta fase da história de Wall Street ocorreu no final da 
década de 1950, quando o pequeno investidor se familiarizou com o 
mercado. Muitos títulos de dívida direta das empresas começaram a 
atender clientes de varejo, além de seus produtos mais tradicionais 
atenderem os investidores institucionais, como seguradoras e fundos 
de pensão. 

Com essa nova ênfase, Wall Street começou a mudar de forma. 
Grandes empresas, originalmente voltadas para o varejo, emergiram 
como as casas dominantes. Como resultado, empresas de valores 
mobiliários para todos os fins atendiam a todos os tipos de clientes, 
substituindo as firmas de parceria de aristocratas do passado. 

Desde a Grande Depressão, o principal tema dominante em 
Wall Street tem sido o relacionamento entre bancos e negócios de 
valores mobiliários. Os dois foram propositadamente separados desde 
1934, a fim de proteger o sistema bancário de catástrofes de 
mercado, como o colapso do mercado de ações de 1929. Mas à 
medida que o mundo se torna mais complexo e as comunicações 
tecnologia melhoram, as proteções antigas estão caindo rapidamente 
em direção a integrar todos os tipos de atividades bancárias em uma 
única cobertura universal. Embora esta fosse a preocupação mais 
recente em Wall Street, antes do crash de 2008, certamente não era 
a única. 

Relacionamento entre Finanças e Governo na História de 
Wall Street 

Charles R. Geisset, no livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 e reeditado em 2004, conta: ao longo de sua história, 
as personalidades de Wall Street sempre amaram uma boa anedota. 
Talvez nenhum outro segmento de negócios americano goste tanto de 
frases simples e adoração a heróis. Muitas dessas histórias tornaram-
se parte integrante do folclore de Wall Street e estão incluídos nesse 
livro.  

Elas eram particularmente desenfreadas no século XIX, quando 
as teorias da história do “grande homem” estavam em voga. Figuras 
proeminentes dirigiram o curso da história, enquanto as menos 
significativas simplesmente seguiram o passeio. Com o passar do 
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tempo, essas noções recuaram à medida que a sociedade se tornou 
mais complexa e instituições cresceram e se desenvolveram.  

Mas, originalmente, os mercados e a sociedade industrial foram 
dominados por figuras imponentes como Andrew Carnegie, John D. 
Rockefeller e J. P. Morgan. Mesmo os mais típicos barões ladrões 
como o comodoro Vanderbilt e Jay Gould também foram lendas em 
seu próprio tempo. Jay Gould ficou conhecido como “Mefistófeles” Jay 
Cooke, o "Modern Midas", e J. P. Morgan, o "gorgon financeiro". 

Grande parte da história inicial de Wall Street envolve a 
interação entre esses indivíduos e os mercados. Um dos grandes 
enigmas da história americana diz respeito ao longo tempo permitido 
a Wall Street e suas personalidades dominantes permanecerem 
totalmente independentes de qualquer fonte significativa de 
interferência externa, apesar da crescente preocupação com seu 
poder e influência. 

Vários fatos surpreendentes emergem dos duzentos anos de 
existência de Wall Street. 

Quando Wall Street era dominada por indivíduos e pelos bancos 
da aristocracia, costumava ser seu pior inimigo. Fortunas foram feitas 
e extravagantemente gastas, capturando as manchetes. Alguns dos 
lucros foram dados de volta ao público, mas muitas vezes a 
impressão principal era a invasão do mercado se dar por táticas ou 
atos de conluio projetados para enganar os pequenos investidores em 
todo tempo.  

Quando o mercado caia, muitas crises bancárias foram 
corretamente chamadas de “pânico”. Elas foram o resultado de 
investidores e traders reagirem mal às tendências econômicas a 
assolar o país. O maior medo era o dinheiro ser perdido tanto devido 
às circunstâncias econômicas quanto para os comerciantes sem 
escrúpulos. Eles estavam mais do que dispostos a tirar proveito de 
todas as fraquezas do mercado de capitais. 

A queda de 1929 foi o último pânico à moda antiga. Foi um 
marco em história econômica americana porque, por ser mais danosa 
em relação às ocorridas no século XIX, não tinha remédio fácil. As 
principais figuras do passado, como Pierpont Morgan, não estavam lá 
para ajudar a sustentar o sistema bancário com seu senso de dever 
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público com a autorregulação do mercado. A economia e os mercados 
tinham se tornado muito grandes para qualquer indivíduo ou grupo 
de indivíduos salvar sem apoio do Estado.  

O concertado esforço da comunidade bancária de Wall Street 
para resgatar o mercado das consequências do acidente provaram ser 
um pouco tarde demais. Os investidores foram arruinados e 
assustados se afastaram do mercado profissional de traders. 
Ninguém do grupo de grandes investidores possuía os recursos 
suficientes para colocar a economia no caminho certo. 

A América entrou em outubro de 1929 muito ainda com 
instituições do século XIX. Em 1933, quando a legislação bancária e 
de valores mobiliários foi finalmente aprovada, finalmente, entrou no 
século XX. A partir desse momento, o público exigiu ser protegido dos 
banqueiros de investimento. Eles se tornaram inimigos públicos 
número um na década de 1930. 

Ao longo de sua história de duzentos anos, Wall Street chegou 
a abraçar todos os mercados financeiros, não apenas os da cidade de 
Nova York. Nos primeiros dias, a sua Wall Street era uma via 
construída ao lado de uma parede projetada para proteger a baixa 
Manhattan de índios hostis.  

A antecessora da Bolsa de Valores de Nova York foi fundada 
logo depois para trocar ações e títulos e valores mobiliários dentro de 
casa e torná-la mais organizada. Mas Wall Street hoje abrange um 
conjunto de instituições financeiras mais além de apenas uma bolsa 
de valores. Está dividido em mercado de ações, mercado de títulos de 
vários tamanhos e formas, bem como mercados futuros de 
commodities e outros mercados de derivativos em Chicago, Filadélfia 
e Kansas City, cada vez mais conhecidos por sua complexidade.  

Nos anos seguintes, outras paredes foram criadas para proteger 
o público de um negócio de valores mobiliários “hostil”. O 
relacionamento às vezes desconfortável entre finanças e governo é o 
maior tema da história de Wall Street. 



  10

Primeira Fase de Wall Street:  
Pós-Guerra da Independência (1790-1840) 

No primeiro capítulo do livro de Charles R. Geisset, Wall Street: 
A History from its beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela 
Oxford University Press em 1997 e reeditado em 2004, ele apresenta 
os primeiros anos (1790-1840) do mercado de ações e títulos e 
valores mobiliários nos Estados Unidos. 

Com a abundância de terras, alimentos, peles e minerais, a 
única restrição à acumulação de riqueza era auto imposta. O sucesso 
foi limitado apenas por falta de imaginação. Negociando com os 
europeus e com os índios, de fabricação de grampos básicos a 
transporte em navios, todos negócios foram perseguidos com sucesso 
por alguns dos empreendedores mais antigos e os mais novatos do 
país. 

O empresário ao prestar esses serviços estava agregando valor 
a outros bens e serviços para uma sociedade dificilmente 
autossuficiente na época. Fazer dinheiro foi relativamente fácil, quase 
esperado, se algumas regras básicas do jogo fossem seguidas. Outros 
inovadores se beneficiaram também do empreendedorismo. 

Uma forma popular de filosofia utilitária estava em voga, e a 
América estava provando ser o seu melhor laboratório. A ética 
protestante ainda não tinha desaparecido, mas a alavancagem 
financeira não era bem aceita moralmente. Porém, tomar emprestado 
dinheiro para obter sucesso nos negócios estava se tornando popular, 
porque era reconhecida como a única maneira de o capitalismo ser 
praticado em alguns casos de escassez de recursos próprios. Mas a 
prática do endividamento ainda não era socialmente aceitável e 
também bancos tinham um desempenho institucional deficiente. 

Entre a independência e a Guerra Civil, a terra teve um papel 
fundamental em investimentos – e “sonhos americanos” de 
mobilidade social. As vastas áreas do país e seus territórios 
aparentemente intermináveis forneceram oportunidades incalculáveis 
para americanos e europeus. Eles representavam tudo o que o Velho 
mundo não podia mais oferecer: oportunidade, espaço para crescer e 
possibilidades de investimento.  
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A riqueza imobiliária certamente nunca perdeu seu fascínio. 
Quando os primeiros empreendedores tomaram emprestadas grandes 
somas de dinheiro, muitas vezes era para comprar terras na 
esperança de vendê-las para outra pessoa com lucro. Mesmo depois 
de muita terra ter sido apropriada no século XIX, seu papel central na 
ideologia americana de enriquecimento nunca foi esquecido. Seu 
papel como parte central do “sonho americano” ainda é 
frequentemente citado para descrever a experiência americana de 
enriquecimento em nível individual. 

Na época da independência americana, a terra era vista menos 
como um local para a casa própria em lugar de ser cultivada para fins 
produtivos. Inglaterra já tinha sido despojada de muitos recursos 
naturais, e novas terras foram procuradas para fornecer um novo 
suprimento alimentar e de matérias-primas. O carvalho já estava 
extinto na Grã-Bretanha e muitas madeiras de lei tiveram de ser 
importadas. A visão de vastas florestas nos Apalaches provaram ser 
tentadoras para os imigrantes europeus vindo de países superlotados 
e/ou sobrecarregados.  

Eles cobiçavam madeira, peles e minerais. Essas vastas 
extensões poderiam providenciar. Também era necessária muita terra 
para fornecer a nova colheita do produto viciante, almejado por 
europeus e americanos: o tabaco. 

O desejo de possuir propr iedades também estava 
profundamente arraigado na Europa, e particularmente no imaginário 
social inglês. No século anterior, depois da guerra civil da Grã-
Bretanha, John Locke havia argumentado vigorosamente pela 
propriedade como uma extensão do Eu do ser humano. Privar um 
homem de propriedade era privá-lo de um direito básico, como os 
autores da Constituição americana conheciam bem.  

Argumentando persuasivamente nos Documentos Federalistas, 
James Madison declarou: “O governo é instituído não menos para a 
proteção da propriedade assim como para a defesa de pessoas 
físicas”. Este princípio constitucional ajudaria a tornar uma questão 
central na política americana. Mas na década de 1790 ainda era um 
conceito novo. No entanto, apresentava oportunidades para vasta 
riqueza. Assim quando a tinta da Constituição secou, os 
invest imentos dos europeus no novo país aumentaram 
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substancialmente. Dentro de alguns anos adiante, a especulação 
fundiária causaria o primeiro colapso financeiro em Wall Street. 

Apesar da promessa, fazer negócios na América colonial no 
meio e o final do século XVIII não era uma questão fácil. Cada 
colônia tinha sua própria moeda e protegia zelosamente sua própria 
posição econômica, mesmo quando o governo federal dos Estados 
Unidos da América foi formado após a independência. A Constituição 
proibiu os Estados de cunhar seu próprio dinheiro, depois de 1789, 
mas os bancos governamentais em breve seriam estabelecidos nos 
Estados para assumir essa tarefa.  

Nos primeiros anos da nova República, muitos dos mesmos 
problemas persistiram. O país não era o lugar homogêneo como mais 
tarde se tornaria. Negócios entre comerciantes, a linha de vida da 
economia inicial, poderia ser realizada em libras esterlinas, francos 
franceses ou dobrões espanhóis, bem como os novos dólares 
americanos. Quando as transações provavam ser especialmente 
arriscadas, o pagamento era frequentemente solicitado em espécie – 
ouro ou barras de prata.  

Na ausência de impostos estaduais ou federais ou altos custos 
trabalhistas, grandes fortunas foram acumuladas pela classe de 
comerciantes americanos. Mas o mercado dificilmente era tão 
eficiente quanto os dos países-mãe, a Grã-Bretanha e a Holanda. 
Ainda faltavam instituições básicas. O novo Departamento do Tesouro 
dos Estados Unidos só foi instituído seis meses depois de George 
Washington ter sido empossado como presidente em 1789. 

Primeira Fase de Wall Street: Endividamento ou Bolsa de Valores 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), conta outra instituição 
financeira estava faltando no novo país: uma bolsa de valores 
organizada, um lugar onde as participações em empresas comerciais 
e primeiros fabricantes poderiam mudar de mãos. Sem uma troca de 
propriedades organizada, o comércio no novo país não se 
desenvolveria rapidamente e bem precificado. Foram necessárias 
muitas trocas mercantis para os investidores poderem se familiarizar 
com as empresas e seus produtos. 
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Somente quando os comerciantes começaram a voltar sua 
atenção para a ideia de fornecer dinheiro emprestado (ou se associar 
para criar novos empreendimentos), a ideia de negociar ações e 
títulos e valores mobiliários se tornou mais atrativo. Um mercado 
para esse tipo de ativo intangível já existia na Europa, inicialmente na 
Holanda, havia a mais de cem anos, mas a ideia demorou a 
atravessar o Atlântico. 

As bolsas de valores europeias, ou bourses, como eram 
chamadas, foram estabelecidas no século XVII como lugares onde os 
governos poderiam vender seus próprios títulos de dívida pública e as 
grandes empresas comerciais poderiam arrecadar dinheiro líquido 
para suas aventuras no exterior. Os holandeses desenvolveram suas 
incursões ultramarinas primeiro, já em 1611, com o governo inglês 
seguindo a experiência cerca de setenta cinco anos depois.  

Além de negociar commodities vitais para o desenvolvimento 
comércio mercantilista, as duas bolsas de mercadorias começaram a 
negociar ativamente novos conceitos em financiamento – ações e 
empréstimos via títulos de dívida direta. Governos e empresas do 
comércio começaram a considerar os investidores privados como 
fontes de capital.  

Empréstimos tomados dos investidores era preferível a 
aumentar impostos e certamente muito mais seguro, inclusive mais 
de um governo britânico teve problemas ao sobrecarregar seus 
cidadãos com a carga tributária. Os investidores se interessaram pela 
ideia de deter propriedade de ações, porque limitava o risco em uma 
empresa ao valor realmente investido nela. Embora a forma de 
controle da parceria estivesse longe de estar legalmente atualizada, o 
novo conceito corporativo começou a se firmar. 

Após a Guerra Revolucionária, o novo governo federal 
americano imediatamente se viu em delicados limites financeiros, 
complicando as coisas consideravelmente. O primeiro Congresso 
reuniu-se na cidade de Nova York em 1789 e 1790. 

As dívidas de guerra das antigas colônias e do Congresso 
Continental foram todas assumidas pelo novo governo federal. 
Infelizmente, obteve poucas receitas reais para pagar por elas. Se a 
nova República não honrasse as dívidas preexistentes, o progresso 
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seria difícil, pois novos credores não seriam encontrados com 
facilidade.  

Como resultado, o governo dos Estados Unidos tomou 
emprestado US$ 80 milhões em Nova York, emitindo títulos do 
governo federal. A necessidade tornou-se a mãe da invenção, e assim 
o mercado de capitais americano, por mais humilde que tenha 
nascido, nasceu. Mas como Bem Franklin gostava de dizer: “A 
necessidade nunca foi uma boa pechincha.” 

A maior competição por dinheiro veio de indústrias básicas de 
modo a incentivar instituições financeiras se estabelecerem 
rapidamente no novo país. A maioria dessas instituições eram 
versões americanas do comércio britânico, isto é, empresas e 
instituições financeiras conhecidas nas colônias antes da Guerra de 
Independência.  

Comerciantes, comerciantes e investidores confiavam nessas 
empresas muito mais do que em governos. Como resultado, a taxa 
de juros paga pelo novo governo tinha de ser bastante alta para 
compensar, mas os compradores ainda não apresentaram forte 
demanda pelos novos títulos.  

Depois de ter se sacudido o jugo da dominação colonial 
britânica, os empresários e comerciantes em Nova York, Boston e 
Filadélfia não estavam particularmente interessados em emprestar 
dinheiro para outro governo, especialmente um não testado como o 
novo governo federal. Ele ainda nem tinha um lar permanente. Como 
resultado, muitas das novas emissões de títulos do governo foram 
vendidas apenas parcialmente. 

As três principais cidades da Costa Leste foram o lar do 
capitalismo americano na sua infância. Filadélfia tinha a distinção de 
ser o lar da primeira bolsa de valores, Boston continuou como fosse 
uma empresa de transporte central, e Nova York foi o centro de 
rápido crescimento financeiro em serviços como seguros e bancos. 
Embora os títulos do governo tenham sido vendidos nos três lugares 
e em outras grandes cidades, como Baltimore e também em 
Charleston, Nova York desenvolveu o primeiro mercado ativo para 
títulos de dívida direta e ações de empresas emergentes. 
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Os comerciantes e comerciantes locais se reuniam em vários 
locais nas regiões mais baixas Manhattan, ao redor de Wall Street, ao 
longo de uma barricada construída por Peter Stuyvesant em 1653 
para proteger os primeiros colonizadores holandeses dos índios 
locais. Lá eles se reuniam para comprar e vender ações e conceder 
empréstimos via títulos. Como o negócio emergente de títulos 
cresceu rapidamente, os comerciantes de papéis se dividiram em 
duas classes: leiloeiros e revendedores. Leiloeiros definiam os preços, 
enquanto negociantes [traders] negociavam entre si e com os 
leiloeiros. 

Essa forma inicial de negociação estabeleceu um precedente. 
Ele seria incorporado nas práticas de mercado americanas pelos 
próximos duzentos anos. O único problema era os leiloeiros terem o 
hábito de manipular o preço dos valores mobiliários. 

O novo mercado, realizado na calçada da rua e em cafés, foi 
uma aproximação grosseira das bolsas de valores europeias já 
existentes há algum tempo. As bolsas de Londres e Antuérpia 
avançaram bastante na captação de capital e na negociação de ações 
e títulos de governos e das primeiras empresas comerciais 
mercantilistas. As trocas foram desenvolvidas lá, principalmente, 
porque os dois países eram o berço do moderno mercantilismo e 
capitalismo industrial. Igualmente, os britânicos e os holandeses 
exportaram muito capital para o exterior, na esperança de obter 
lucros de empreendimentos do exterior. Isso foi possível (e 
necessário) porque ambos tinham excesso de capacidade doméstica 
de captação de dinheiro e estavam ansiosos para encontrar novas 
áreas de lucro. 

E, assim, muitos anos antes da Revolução Americana, ambos já 
tinham sua parte no escândalo financeiro, sendo a “bolha do mar do 
Sul” e a Especulação das Tulipas os dois dos mais notáveis. Esses 
primeiros escândalos provaram as relações bruscas e as especulações 
desenfreadas poderiam diminuir seriamente o entusiasmo de 
investidores privados, vitais para o desenvolvimento das indústrias no 
capitalismo. A mesma situação prevaleceu em Nova York, onde os as 
artimanhas de um especulador dificultavam a arrecadação de 
dinheiro, anteriormente e até o fim da década de 1790. 
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Em março de 1792, um especulador local de traders de Nova 
York, chamado William Duer, tornou-se excessivamente extenso em 
suas relações na calçada da rua. Assim, muitas de suas posições 
especulativas entraram em colapso. Tendo as financiado com dinheiro 
emprestado, ele foi rapidamente processado e enviado para a prisão 
dos devedores. Duer não era, no entanto, apenas mais um 
comerciante com a intenção de ganhar alguns dólares no mercado. 

Criação da Bolsa de Valores de Nova York em 1792 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), afirma: o novo mercado de 
ações e títulos e valores mobiliários levou algum tempo para se 
recuperar do desenrolar de suas posições após a especulação e a 
prisão de William Duer.  

Os bancos recuaram por ter perdido dinheiro a cada vez quando 
o novo governo federal os pressionava por fundos. Duer tinha a 
distinção de ser o primeiro indivíduo a usar o conhecimento adquirido 
em sua posição oficial para se envolver em negociações 
especulativas. Com efeito, ele foi o primeiro operador interno. O que 
sua queda auspiciosa mostrou teria um sério impacto no mercado ao 
longo de sua história. 

Duer juntou-se ao movimento da especulação no mundo real 
terrestre como muitos de seus contemporâneos, mas ao fazê-lo, ele 
violou uma das convenções da negociação estabelecidas desde o 
século XVIII. A América ainda era um lugar conservador, onde a ética 
protestante estava em plena floração. Mostras ostensivas de riqueza 
foram consideradas vulgares ou simples evidências de desonestidade. 
Os crimes de Duer foram refutados tanto por serem de gosto 
duvidoso quanto por serem criminosos.  

Sua formação britânica e as conexões familiares de sua esposa 
não ajudaram em um momento após a Guerra de Independência, 
quando símbolos anti-ingleses eram particularmente ostensivos. Leis 
de Nova York relativas à propriedade de estrangeiros e dívidas 
devidas a eles estavam entre as mais duras do país antes da 
Constituição. 
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 Depois de os britânicos fugirem da cidade durante a guerra, a 
legislatura de Nova York aprovou a Lei do Confisco em 1779, 
permitindo os interesses leais dos britânicos serem apreendidos. 
Várias outras leis também foram aprovadas, ilustrando a aversão de 
Nova York por seus antigos controladores coloniais. Embora Duer não 
caiu nesse campo de xenofobia, ele era suspeito, como George 
Washington sugeriu, por ser muito pró-britânico. Suas dívidas eram 
consideradas exorbitantes, especialmente quando a frugalidade 
estava sendo pregada por Alexander Hamilton, o primeiro secretário 
do Tesouro. Até Thomas Paine, o panfletário liberal americano a favor 
de muitas causas radicais, escreveu a favor do conservadorismo fiscal 
na nova República. A prisão foi notável por sua severidade, 
especialmente à luz do papel de Duer na sociedade de Nova York e 
suas altas posições políticas. 

Dentro de um mês do colapso de Duer e do acidente seguinte, 
os leiloeiros e os revendedores resolveram se mudar da rua e dos 
cafés e encontrar um local mais permanente para seus negócios. 
Somente no verão anterior, as negociações na calçada haviam sido 
organizadas, e os leilões eram realizados duas vezes por dia. Ficou 
claro o mercado precisar de uma localização central para as 
transações poderem ser melhor controladas e melhores registros 
serem mantidos.  

A legislatura do estado de Nova York ajudou nessas questões, 
consideravelmente, tornando ilegal a venda de emissões federais ou 
de Nova York nos leilões, como eram então conduzidos, a fim de 
fornecer alguma integridade ao mercado. Nos primeiros anos do 
mercado, era aparente os leiloeiros estarem manipulando os preços 
para se adequarem a si mesmos, em vez de fornecer preços justos 
para os investidores. 

Reconhecendo a necessidade de limpar suas operações, os 
revendedores e os leiloeiros assinaram o Acordo de Buttonwood em 
maio de 1792. Em reunião sob uma árvore, hoje a localização de 68 
Wall Street, os comerciantes concordaram em estabelecer uma troca 
formal para a compra e venda de ações e empréstimos. O novo 
mercado seria mais estruturado, conduzido sem lei lões 
manipuladores. Este mercado seria contínuo, em todo o período de 
negociação prescrito, e uma estrutura de comissão seria estabelecida. 



  18

Todos aqueles assinantes do contrato cobrariam um do outro 
uma comissão-padrão para negociar. Quem não assinasse, mas ainda 
pretendente em participar do comércio, seria cobrada uma comissão 
mais alta. Os não membros poderiam pagar a taxa de associação ou 
recusar-se a pagar, preferindo manter suas atividades na calçada ao 
ar livre. 

As compras e vendas de valores mobiliários podiam ser feitas 
em espécie (ouro ou prata) ou por dinheiro, geralmente dólares de 
Nova York emitidos pelos bancos. Obrigações do novo governo tinha 
de serem feitas em dólares americanos. Títulos do governo 
dominaram o comércio na década de 1790 – somente em 1798 o 
primeiro (e novo) título de uma empresa comercial apareceu. The 
New York Insurance foi a empresa finalmente a ter chegado ao 
mercado, em 1798, com a distinção de ser a primeira nova emissão 
comercial após o colapso do mercado causado por Duer. 

Durante o período até a Guerra de 1812, as únicas emissões 
primárias a se unirem aos títulos do governo no mercado eram as de 
empresas bancárias e de seguros de Nova York. O primeiro banco 
americano de capital aberto – o Banco da América do Norte, fundado 
por Robert Morris e localizado na Filadélfia – foi seguido pelo Banco 
de Nova York em 1784. 

Fundado por Alexander Hamilton, o Banco de Nova York 
recebeu sua autorização estatal em 1791 e modelou-se de perto no 
banco de Morris. Ele provou ser muito bem-sucedido. Logo se 
tornaria o favorito dos investidores, em parte por causa da reputação 
do próprio Hamilton. Como secretário do Tesouro Nacional, ele havia 
proposto o pagamento integral da dívida e tarifas nacionais para 
pagar pelos gastos do governo. Ele era conhecido por suas políticas 
de conservadorismo fiscal.  

A maioria dos novos bancos abertos foi constituída e teve de 
tornar-se estatal como resultado de as cartas-patentes estatais 
variarem de difíceis a muito fácil de obter, dependendo da localidade. 
Os únicos bancos a não requererem uma carta-patente eram bancos 
privados. Essas instituições realizavam a maioria das funções dos 
bancos emissores, mas não emitiam suas próprias moedas. 

Nova York estava diminuindo a erosão da posição da Filadélfia 
como o centro bancário do país. A Pensilvânia aprovou uma lei 
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tornando os bancos privados ilegais. Assim, no futuro, os banqueiros 
privados olharam para Nova York como sua casa. Um exemplo 
notável de um banco privado foi o Alexander Brown e Filhos, em Nova 
York, mais tarde conhecido como Brown Brothers Harriman. Foi um 
dos poucos bancos emissores a permanecerem privados até os dias 
atuais. 

As principais funções dos bancos logo se tornariam conceder 
empréstimos para o mercado de especuladores e investidores, além 
dos empréstimos usuais feitos a comerciantes. Esse vínculo 
forneceria uma ligação estreita com os mercados de valores 
mobiliários. Nunca foi efetivamente cortado. 

A influência dos títulos de dívida [bonds] inicialmente foi mais 
forte em relação à das ações. Ambos, ações e títulos, foram cotados 
com base em prêmios ou descontos. Independentemente do tipo de 
emissão, sempre foi estabelecido um valor nominal quando a garantia 
foi vendida pela primeira vez.  

Os revendedores exigiam prêmios ou descontos do par (valor-
de-face) em vez de simplesmente solicitar o preço real do dia em 
comparação com o anterior preço do dia. A maioria dos negócios era 
feita com dinheiro à vista, mas alguns contratos a termo, chamados 
“pechinchas de tempo”, também poderia ser arranjado. Sob este 
acordo, a entrega seria realizada com vencimento algum tempo 
depois, no futuro próximo, a um preço combinado no dia quando o 
acordo foi realizado. Mas esse tipo de negociação era altamente 
arriscado, porque dependia quase inteiramente do acordo verbal 
entre as partes interessadas. 

Primeiro Banco Central Norte-americano 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra: quando o primeiro 
Congresso se reuniu, uma de suas ordens originais para os negócios 
era estabelecer o Banco dos Estados Unidos. Este foi incorporado em 
1791. 

O escritório principal estava localizado na Filadélfia, com filiais 
em New York e outras grandes cidades da Costa Leste. Ao contrário 
de muitos dos bancos comerciais do período, o Banco Central recebeu 
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filiais em outros estados, uma prática incômoda a muitos banqueiros 
estaduais. Eles sentiram estar em desvantagem comparativa, pois 
estavam confinados em seus estados de origem. De fato, suas 
agências bancárias cristalizaram a oposição inclusive ao seu papel 
como Banco Central. Comerciantes locais, muitos dos quais estavam 
no processo de criação de bancos estaduais, não deseja qualquer 
concorrência ou regulamentação de uma entidade federal.  

Quando o banco foi dissolvido em 1811, depois de sua carta 
patente ter sido extinta, mais de 120 bancos estaduais foram 
constituídos. Muitos começaram suas próprias emissões de notas 
bancárias. Dentro de alguns anos, muitos inundaram o mercado com 
papel, levando o governo a recorrer a pagamentos em espécie em 
1817. A capacidade imprimir notas era um poder extraordinário, por 
isso muitos novos bancos locais e seus proprietários detestavam se 
render a um forte Banco Central. 

Originalmente, o Banco dos Estados Unidos foi uma das 
primeiras questões “quentes” da história americana, mas sua própria 
história curta e problemática refletia as divisões ideológicas já 
galopantes no novo país. Mesmo tendo provado ser altamente 
lucrativo para seus acionistas, os lucros não foram suficientes para 
salvá-lo em longo prazo. Seus títulos foram bem aceitos, mas não 
eram do tipo aceito para serem negociados pelos leiloeiros e 
revendedores em Wall Street e no Café Tontine House, o bar favorito 
dos comerciantes.  

O capital original do banco foi fixado em US$ 10 milhões, com o 
governo federal assinando só US$ 2 milhões. Em troca, o banco logo 
emprestou também US$ 2 milhões ao governo com juros de 6% aa a 
serem pagos em dez parcelas iguais. O banco também atuou como 
agente de recolhimento fiscal do governo. Ao público foi permitido 
assinar os US$ 8 milhões restantes. No entanto, em termos 
contemporâneos, a maioria das emissões públicas ficou em mãos de 
investidores institucionais. Infelizmente para o banco, esses 
investidores eram em sua maioria estrangeiros. Os mercadores 
domésticos mais substanciais da época subscreveram apenas o saldo 
restante. 

Embora a estrutura do Banco dos Estados Unidos fosse 
relativamente simples e seu capital tivesse sido prontamente 
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fornecido pelos investidores, ele caiu na maior controvérsia ideológica 
sobre o papel do governo federal na nova República. Em 1791, 
Thomas Jefferson havia expressado suas próprias reservas a respeito 
da capacidade do governo federal intervir no mercado, como fosse 
uma empresa privada concorrente, como o banco permaneceu ao 
longo de sua breve história. 

Embora parte dessa controvérsia em particular fosse resolvida 
em 1819, havia também o medo de o banco evoluir para uma forte 
instituição central formada a partir da experiência do Banco da 
Inglaterra – o banco central mais antigo, datado de 1694. A “Velha 
Senhora da Threadneedle Street”, como se tornou conhecido, adquiriu 
o monopólio da emissão de notas bancárias. Elas certamente não 
foram prontamente aceitas nos Estados Unidos na época. 

O Bank of England foi criado em 1694 e, do século XVIII em 
diante, assumiu o papel de emprestador de último recurso, embora 
alguns analistas sugiram isso só ter acontecido de fato na primeira 
metade do século XIX. Entretanto, só se tornou um Banco Central 
completo em 1844. Fundado em 1800, o Banco Central francês 
(Banque de France) só obteve o monopólio da emissão monetária em 
1848. Mas, até 1936, esteve mais sob o controle dos próprios 
banqueiros em lugar do governo. O Banco Central da Holanda, o 
Nederladsche Bank, foi fundado em 1814 pelo rei Guilherme I, 
calcado no modelo do Bank of England. Mas até 1830 teve de lutar 
obstinadamente para pôr suas cédulas em circulação e, até 1860, não 
deixou de ser um banco “local” com sede em Amsterdã. 

Ao mesmo tempo, outros bancos começaram a depositar 
dinheiro no Bancos dos Estados Unidos, usando-o como uma câmara 
de compensação para suas transações. Isso significava ele poder 
ditar o tipo de moeda a ser aceita. O tipo de poder centralizado, tal 
como a Velha Senhora, adquirido pelo Banco dos Estados Unidos não 
agradou àqueles mais interessados em direitos estaduais em vez de 
prerrogativas federais. 

Parte dos problemas do Banco dos Estados Unidos pode ser 
atribuída a seus investidores. Dos US$ 8 milhões disponíveis para 
assinatura pública, mais de US$ 7 milhões foram assinados por 
estrangeiros, principalmente britânicos. Muitos investimentos 
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britânicos nos Estados Unidos foram representados pela casa 
bancária de Baring, depois Baring Brothers.  

Já em 1803, a Barings havia sido nomeada agente oficial do 
governo dos Estados Unidos, além de representarem os interesses 
britânicos. Nos anos seguintes, a empresa ajudou a financiar a 
compra da Louisiana. Juntamente com títulos do Tesouro, instituições 
financeiras em geral foram os investimentos favoritos dos britânicos 
no período pós-colonial imediato. 

Mas a ideia de ter o banco, efetivamente o Banco Central do 
país, em mãos estrangeiras provou ser um risco muito grande para 
muitos. Naturalmente, de quem era a propriedade foi uma pergunta 
feita por políticos. Um Sr. Desha, congressista de Kentucky, temia o 
George III ser um dos principais acionistas. Considerando a estado 
mental do rei na época (supostamente à beira da loucura), Desha 
alegou não ser prudente receber resgate por esses investidores, 
embora ele tenha admitido: o rei George provavelmente pagaria 
milhões pela renovação do Carta em 1811. 

O banco foi liquidado depois do Congresso ter se recusado a 
renovar seu estatuto em 1811. Nos vinte anos, quando operou, 
rendeu aos investidores cerca de 8% ao ano em dividendos e rendeu-
lhes cerca de 57% em ganhos de capital. O governo federal 
arrecadou mais de US$ 600.000 em seu investimento inicial. No 
entanto, os sentimentos de repulsa eram tão fortes quanto ao papel 
de um Banco Central em novo país em desenvolvimento de modo o 
governo nacional não ter encontrado apoio político suficiente para sua 
manutenção. Logo, seu estatuto foi expirado.  

Bancos Pulverizados nos Estados e  
Bolsa de Valores Centralizada em New York 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), conta os investidores 
britânicos terem devolvidas suas contribuições ao primeiro Banco dos 
Estados Unidos pouco antes o início da Guerra de 1812 contra a 
própria Inglaterra.  

O retorno de seus fundos aos investidores tornou-se um 
capítulo importante nas finanças públicas americanas, porque 
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mostrou o governo dos Estados Unidos estar disposto a fazer 
negócios de forma imparcial. Isso influenciaria os futuros 
investimentos britânicos nas próximas décadas. Um dos maiores 
investidores no âmbito doméstico no momento da liquidação foi 
Stephen Girard da Filadélfia. 

Imediatamente após as hostilidades aos interesses britânicos e 
de outros estrangeiros no governo federal, a dívida começou a 
diminuir. No entanto, redução foi temporária. Holdings britânicas e 
holandesas de títulos do Tesouro acumulavam mais da metade da 
quantia em circulação em 1803, embora ela tenha declinado para 
cerca de 25% em 1818.  

Outros investidores estrangeiros vieram das economias 
mercantilistas da Europa, mas eram bastante insignificantes. Apesar 
da provada falta temporária de interesse, a tradição de investimentos 
britânicos e holandeses, estabelecida no início dos mercados 
financeiros, seria restabelecida e continuaria por mais de um século. 

Entre 1790 e 1817, uma localização central permanente para a 
nova bolsa de valores de York nunca foi estabelecida, embora os 
leilões sob céu aberto tenham sido abandonados. Os revendedores 
operavam sem receita, comprando e vendendo entre si sem se reunir 
oficialmente para fixar o preço de um título. 

Os títulos do governo se tornaram mais populares e 
representaram cerca de um terço de todos os valores mobiliários 
negociados neste período. Quando a guerra de 1812 interveio, 
causando uma interrupção da atividade especulativa, o governo 
emitiu títulos para pagar pelo esforço de guerra. A imagem do 
cenário de Washington, DC e da Casa Branca em chamas, em 1814, 
em função de ataques britânicos, não impulsionaram a confiança dos 
investidores. E muitos investimentos britânicos nos Estados Unidos 
foram prudentemente liquidados para não parecerem estar 
financiando o inimigo. 

Muitos desses investimentos também foram necessários para o 
esforço de guerra contra Napoleão. Quando algumas dessas vendas 
ocorreram, tornou-se publicamente aparente pela primeira vez 
muitos investimentos nos Estados Unidos se originarem de 
invest idores br itânicos. Esse fenômeno pode ser visto, 
repetidamente, ao longo do século XIX. 
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Durante a guerra, uma série de novos problemas também 
apareceu para empresas comerciais, além das estatais. Em 1812, 
ações de quatro novos bancos apareceram: Franklin Bank, City Bank, 
Phoenix Bank e os Banco da América. A cidade de Nova York também 
entrou no mercado com um novo título de dívida pública. Pouco 
tempo depois, as ações apareceram para empresas não financeiras. 

As ações de canais tornaram-se favoritas dos investidores, com 
as do Canal Erie provando especialmente popular na cidade de Nova 
York. A primeira companhia de seguros de vida no país – a 
Philadelphia Company for Insurance on Lives and Granting Annuities 
– foi fundada na Filadélfia também em 1812. As seguradoras haviam 
se mostrado populares nos mercados, anteriormente a esse tempo. 
Elas eram principalmente empresas seguradoras de companhias 
marítimas e de acidentes. 

A oferta do governo de títulos de guerra não se saiu bem, 
inicialmente, embora tenha acabado gerando lucro justo para vários 
“subscritores”. Em fevereiro, o Tesouro tentou levantar US$ 16 
milhões para financiar a guerra, mas foi capaz de vender apenas 
cerca de US$ 6 milhões. Como resultado, vendeu o saldo para três 
indivíduos – John Jacob Astor, de Nova York, Stephen Girard e David 
Parish, representando o Barings.  

Os três se comportaram de maneira semelhante aos sindicatos 
de subscrição como apareceriam mais tarde na história de Wall 
Street: compraram os títulos com dinheiro próprio e emprestado e 
depois os venderam com grande lucro para seus contatos comerciais. 
Isso foi possível porque Astor e Girard foram dois dos comerciantes 
mais bem-sucedidos do país, cada um com uma extensa lista de 
conexões comerciais. 

A subscrição provou ser enormemente lucrativa. No bloco de 
US$ 10 milhões, foi comprado cada título por cerca de quarenta 
centavos de dólar e vendido por oitenta e dois cêntimos, 
compensando os subscritores um lucro de cerca de US$ 4,2 milhões, 
igual a um quarto do pretendido ser levantado pelo governo.  

Enquanto o Tesouro teve pouca escolha a não ser procurar a 
ajuda de comerciantes, uma tendência clara foi sendo definido: tudo 
isso aumentaria a ira de futuros políticos, incluindo Andrew Jackson. 
A atividade comercial de bancos de investimentos estava obtendo 
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enormes lucros às custas de um governo rígido – uma lição aprendida 
da maneira mais difícil e ressuscitada cerca de vinte anos depois pelo 
próprio Jackson. 

No início da guerra, esses lucros não eram incomuns entre a 
elite da classe mercantil. Astor, um alemão emigrante para América 
de sua casa em Walldorf, Baden, em 1784, com US$ 200 em seu 
bolso, cuja fortuna valia cerca de US$ 250.000 na virada do século, 
deixando uma herança de 20 milhões de dólares com sua morte em 
1848. Originalmente, ele pretendia se juntar ao seu irmão, dono de 
um açougue em Nova York. Ele teve alguma experiência em fazer 
flautas de madeira e tinha ideias de fazer o mesmo em Nova Iorque.  

Mas o navio na viagem aos Estados Unidos foi forçado a abrigar 
em Chesapeake Bay por causa do mau tempo. Ele ficou congelado na 
baia e teve de esperar dois meses por um degelo. Naquele tempo, 
Astor aprendeu muito sobre o negócio de comércio de peles com um 
passageiro. Ele tinha experiência de aprender o ofício no oeste 
americano. Quando a primavera chegou e antes de ele colocar os pés 
no país, ele sabia qual seria sua nova profissão. Ele decidiu se tornar 
um comerciante de peles. 

Sua riqueza veio de uma variedade de empresas. Elas incluíam 
atividades mercantilistas, comércio de commodities, especulação 
imobiliária e na maioria, significativamente, o negócio de peles. O 
comércio de peles continuou sendo seu principal interesse em seus 
primeiros anos. Astor tornou-se o maior comerciante de peles 
operando no Pacífico Noroeste, vendendo peles nos Estados Unidos e 
no Oriente.  

Ele era também um dos primeiros capitalistas americanos cujos 
investimentos eram verdadeiramente diversificados, usando grande 
parte de receita para comprar grandes extensões de terra na cidade 
de Nova York e nos arredores. O inúmeros monumentos e bairros de 
Nova York ainda com seu nome dá testemunho da extensão de suas 
posses.  

Ao contrário de Stephen Girard, Astor tinha pouco uso para um 
aprendizado formal. The Tribune de Horace Greeley tinha descrito ele 
como um homem agressivo capaz só de “escrever em um rabisco 
miserável”, definindo a ortografia e a gramática igualmente serem um 
desafio. Suas técnicas de negócios eram frequentemente 
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questionadas, mas quase sempre tiveram sucesso. Embora 
defendendo abertamente servir bebidas alcoólicas aos índios do 
noroeste para torná-los mais favorável a fazer negócios, ele também 
se tornou um renomado filantropo, porque procurou ativamente 
apresentar uma imagem mais gentil de si mesmo nos últimos anos. 

Stephen Girard, um emigrante francês, teve origem humilde 
semelhante. Ele trabalhou o seu caminho através de empresas de 
transporte para se tornar capitão de um navio com a idade de vinte e 
cinco anos. Ele rapidamente se ramificou e se tornou um bem-
sucedido comerciante e proprietário de vários navios mercantes, 
todos com o nome francês de filósofos iluministas.  

Como Astor, a ele também faltava educação formal, mas ele 
apreciava mais a aprendizagem, o que explicava seu interesse no 
setor bancário, além da negociação. Quando o empréstimo de guerra 
de 1812 foi mal, como foi anunciado pela primeira vez pelo Tesouro, 
ele e Astor organizaram com o Secretário do Tesouro Gallatin para 
comprar a parcela não vendida e a distribuir entre seus contatos de 
negócios.  

Embora eles tenham sido bem compensados por seus esforços, 
o sucesso do empréstimo ajudou a acalmar o mercado e restaurar a 
confiança no governo federal. Ela estava em baixa. Andrew Jackson 
mais tarde caracterizaria os comerciantes ricos como detentores de 
um monopólio. Eles usavam o sistema bancário para seus próprios 
fins, mas o empréstimo de guerra era um exemplo de oferecimento 
de uma influência política estável em um período de grande incerteza 
política e militar. 

Foi a primeira vez quando uma operação de valores mobiliários 
de qualquer tipo foi organizada com sucesso. Os lucros obtidos pelos 
três deram um exemplo para outros comerciantes de como o mesmo 
tipo de método poderia ser usado para novas emissões de empresas 
comerciais. Depois, o Tesouro rapidamente mudou-se para abrir o 
mercado de títulos do governo a licitações para remover qualquer 
indício de impropriedade ao evitar os críticos alegarem o governo e os 
ricos agirem em conjunto para garantir enormes lucros para os 
banqueiros de negócios. 
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Segundo Banco Central dos Estados Unidos 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra: os defensores de um 
banco nacional pressionaram o Congresso a criar o segundo Banco 
dos Estados Unidos, em 1816, cinco anos após a fundação do 
primeiro banco ter sido autorizada a caducar.  

A pressão para criar o segundo banco foi trazida por Stephen 
Girard e John Jacob Astor. Girard acreditava firmemente no conceito 
de Banco Central. Quando o primeiro banco deixou de existir, ele 
comprou o seu na Filadélfia e o nomeou Banco de Stephen Girard. 

Se ele esperava ganhar dinheiro com o desaparecimento do 
primeiro Banco Central ou simplesmente esperar o segundo Banco 
Central se estabelecer não ficou claro, mas uma vez quando o 
segundo banco foi proposto, ele seria um dos seus apoiadores mais 
ávidos. Ele também se tornou o maior acionista do segundo banco, 
assinando US$ 3 milhões de sua capital social. O segundo banco era 
maior em relação ao seu antecessor, mas tinha uma estrutura 
organizacional semelhante. O capital foi fixado em US$ 35 milhões e 
o governo federal novamente subscreveu 20% do capital do banco. 

Sob o novo estatuto, o presidente poderia nomear cinco dos 
vinte e cinco diretores. Seu novo chefe era William Jones. Ele foi 
sucedido em 1819 por Langlon Cheves. Nenhum dos dois foi 
particularmente popular. Jones presidiu uma série de empréstimos 
bancários acusados de criar inflação, dando muito apoio político 
indireto aos detratores dos Bancos Centrais. Cheves teria realmente 
impedido alguns empréstimos a serem feitos a bancos comerciais, 
incorrendo na ira dos bancos e seus clientes como resultado. 

Devido ao fracasso do primeiro banco em sobreviver, a segunda 
oferta do estoque de ações estava com demanda fraca. Os 
investidores britânicos retornaram para a segunda oferta porque eles 
foram bem compensados na primeira vez. Mas oposição agora à ideia 
de Banco Central estava mais desenvolvida e os investidores teriam 
de ser seduzidos a assinar a nova emissão, apesar do relativo 
sucesso financeiro do primeiro banco. Como incentivo, os investidores 
foram autorizados pagar por ações com títulos do governo.  
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Muitos dos bancos estaduais se opuseram à segunda instituição 
pelas mesmas razões pelas quais se opunham à primeira. Em 
primeiro lugar, ela poderia estabelecer rede de agências bancárias 
através da ramificação estadual, mas eles não poderiam. Segundo, a 
questão da emissão de notas bancárias pelos bancos estaduais ainda 
era uma questão controversa.  

Eles reclamavam de o Banco Central ter forçado a acumulação 
de suas notas e moedas, depois as apresentar com promessa de 
resgate em espécie. Embora os banqueiros centrais argumentassem 
essa medida ser necessária como uma prática para evitar a inflação e 
a degradação das moedas, os bancos estaduais viam como furtiva 
sua capacidade de multiplicar moedas ou, de fato, fabricar dinheiro.  

Sua oposição ao segundo banco, em certo sentido, sublinhou a 
razão pela qual muitos comerciantes estavam se voltando para o 
setor bancário após o Guerra de 1812. Os bancos estaduais eram 
capazes de cunhar seu próprio dinheiro. Caso não fossem necessários 
pagamentos em espécie (ouro/prata), o Segundo Banco dos Estados 
Unidos poderia obter controle financeiro sobre os Estados 
dependentes deles. 

O fato do segundo Banco Central carecer de confiança dos 
investidores foi rapidamente apagado por uma decisão judicial 
histórica. O novo banco foi ajudado imensamente pelo chefe de 
justiça John Marshall no Processo Judicial McCulloch versus Maryland, 
decidido no Supremo Tribunal em 1819. Maryland tentou taxar todos 
bancos e agências bancárias naquele Estado, caso não fossem 
privilegiados pela legislatura estadual. Essa política foi direcionada 
diretamente ao Banco dos Estados Unidos. Este tinha uma filial em 
Baltimore. McCulloch, o principal caixa do banco, não pagou uma taxa 
anual de US$ 15.000 exigida pelo Estado, resultando no processo. Os 
tribunais de Maryland haviam decidido contra McCulloch, e o caso 
acabou chegando ao Supremo Tribunal. John Marshall decidiu a favor 
do Congresso como detentor do direito de estabelecer uma 
corporação nacional, embora ele reconhecesse a palavra “banco” não 
ser encontrada na Constituição. 

No entanto, ele observou: se Maryland fosse autorizado a 
tributar o ramo bancário, assumiria para si poderes para alterar a 
Constituição. Se ele permitisse a decisão de Maryland permanecer, 



  29

ele seria forçado a admitir os Estados serem mais poderosos se 
comparados ao governo federal. O resultado, portanto, era o Banco 
dos Estados Unidos ser legal e livre de encargos tributários impostos 
por qualquer um dos Estados onde estava localizado. Ele 
argumentou: “o resultado é uma convicção de os Estados não terem 
poder, por tributação, ou de outra forma, de retardar, impedir, onerar 
ou de qualquer maneira controlar, as operações das leis 
constitucionais promulgadas pelo Congresso para realizar em 
execução os poderes investidos no governo geral”. 

Essa foi uma decisão crucial tanto para o próprio Banco Central 
quanto para o debate de direitos dos Estados. Esse debate ressurgiria 
nos próximos quarenta anos. Também ressurgiria cem anos depois, 
no debate sobre a tributação federal dos pagamentos de juros pelos 
títulos municipais. 

O Banco Central também foi ajudado imensamente quando 
Nicholas Biddle se tornou seu presidente em 1823. Os curtos 
mandatos de Jones e Cheves haviam deixado o Banco sem direção e 
com novos inimigos em muitos quadrantes. 

Biddle foi talvez o financista americano mais conhecido da 
época. Anterior a sua carreira bancária, ele se estabeleceu como 
historiador e algo como um escritor e agente literário. Ele escreveu 
uma história da expedição de Lewis e Clark (inclusive teve renunciar 
a outras antes de sua conclusão) e foi o editor da primeira revista 
literária do país, Port Folio. Por causa de sua interesses ecléticos, ele 
tinha indiscutivelmente a melhor reputação de qualquer americano 
em círculos financeiros internacionais, vitais para o mercado 
comercial sucesso do país. Pelo balanço de sua vida, o banco era 
conhecido como “Banco de Biddle” por causa da forte influência 
exercida sobre ele. 

Mas uma das principais falhas de Biddle foi se alinhar contra 
Andrew Jackson, o popular presidente da fronteira do Tennessee. 
Biddie foi o diletante arquetípico de sua época, participando de 
muitas empresas, geralmente com sucesso. Ele era de uma família 
Quaker, líder na Filadélfia. Ele se formou na Universidade da 
Pensilvânia, precocemente com treze anos, e depois estudou no 
College of New Jersey (agora Princeton). Ele atuou em vários cargos 
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diplomáticos, no início de sua carreira, antes tornar-se diretor do 
Banco dos Estados Unidos.  

Quando os oponentes bancários unidos sob Jackson, após a 
vitória sobre Adams em 1828, Biddle lançou seu lote de títulos e 
valores mobiliários junto às forças anti-Jackson. Acusações 
rapidamente se seguiram: os fundos do Banco Central estavam sendo 
desviados para apoiar à oposição política contra Jackson. Embora os 
rumores nunca tenham sido substanciais comprovados, provocaram a 
ira do presidente. Ele, por razões ideológicas, também foi um detrator 
da ideia do Banco Central por alguns anos. 

O destino do banco repousava na animosidade pessoal entre 
Jackson e Henry Clay, seu oponente Whig nas eleições presidenciais 
de 1824 e um forte apoiador do banco. Biddle tinha escolhido o seu 
posicionamento com Clay contra Jackson no final da década de 1820.  

Os detratores de Jackson alegaram desde o início que ele não 
era adequado para altos cargos. Um escreveu: “No general Jackson, 
não há falta de ambição, qualquer que seja a capacidade. Ele é mera 
ferramenta de outros, todo dia traz evidências novas e indubitáveis a 
respeito disso, e a Nação está sujeito à ação de duas poderosas 
causas do mal.”  

O grande o medo era as forças jacksonianas representarem 
uma nova geração de políticos, cujo principal desejo era o “espólio” 
do cargo político. Essa eleição foi o único concurso presidencial 
decidido finalmente na Câmara dos Deputados, porque Jackson não 
conseguiu o número necessário de votos no colégio eleitoral. Outro 
candidato, também sem maioria, e sentindo seu nome não 
prevalecer, cedeu seus votos para John Quincy Adams. Este foi 
declarado vencedor. 

Jackson ficou furioso após sua perda, mas ele se vingou na 
eleição de 1828, derrotando Adams. A perda de 1824 o deixaria com 
um permanente contragosto a respeito daqueles oposicionistas a ele. 
Biddle então fez sua aliança com Clay, sabendo Jackson ser contra, 
em princípio, ao Banco Central. 

Ao fazer isso, ele se aliou, de forma inepta, aos mais fortes 
inimigos políticos de Jackson. O destino do segundo Banco Central foi 
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efetivamente selado bem antes de Jackson ter anulado sua carta-
patente quatro anos depois.  

Outros oponentes já haviam tomado lado na disputa também. 
Senador Thomas Hart Benton, do Missouri declarado em 1831, disse: 
“oponho-me à renovação da carta do Banco da Estados Unidos, 
porque considero o banco uma instituição grande demais e poderoso 
para ser tolerado em um governo de leis livres e iguais. Seu poder é 
o de uma bolsa: um poder mais potente que a espada”.  

Quando o banco está a carta estava prevista para uma 
renovação prematura em 1832 do Projeto de Lei do Banco, solicitado 
por Biddle, Jackson vetou com garantia de o veto não ser 
desaprovado. Em seu veto, Jackson alegou o Banco estar sob o Poder 
Executivo, não sob os auspícios do Congresso. Este criou as duas 
instituições. Ele, como presidente, viu pouco uso real para o Banco 
Central. Ele escreveu: “É lamentável os ricos e poderosos com muita 
frequência inclinarem os atos do governo para seus propósitos 
egoístas... muitos dos nossos homens ricos não se contentam com 
proteção e benefícios iguais, mas nos pedem para torná-los mais 
ricos por ato do Congresso”. 

A oposição populista de Jackson ao Banco Central era pessoal e 
filosófica. Ao contrário de muitos políticos e comerciantes de sua 
época, ele não era próspero ou particularmente bem-educado. Ele foi 
forçado a se retirar duas vezes da vida pública – uma vez como 
senador do Tennessee e uma vez como um juiz estadual – por falta 
de fundos pessoais. Nas duas vezes, ele se aposentou 
temporariamente no Hermitage, sua casa de família recentemente 
construída no Tennessee.  

Isso ocorreu até ele assumir o comando da milícia do Tennessee 
através de um escritório escolhido, pensado para ser o titular 
principal, e começou a lutar contra os índios Creek na Geórgia e no 
Alabama. Então, ele ganhou destaque nacional. Quando ele repeliu 
com sucesso a invasão britânica a Nova Orleans, em 1815, sua 
estrela subiu ainda mais e ele começou a ser mencionado como um 
potencial contendor ao cargo de presidente. Sua formação era muito 
diferente da formação daqueles apoiadores do Banco dos Estados 
Unidos, notadamente Girard e Biddle. 
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No lado sombrio, muitos advogados do banco alegaram Jackson 
nada mais ser senão um engodo por poderosas forças comerciais em 
oposição ao Banco Central por motivos de ganância. Mas as 
recriminações não impediram o fim do segundo Banco dos Estados 
Unidos. Após sua reeleição em 1833, ele ordenou todos os depósitos 
federais serem retirados do banco como um sinal de sua falta de 
apoio. Como o banco atuava como depositário do Tesouro, isso 
imediatamente causou uma crise de liquidez e levou muitos pequenos 
bancos a falir, além de dissuadir muitos investidores estrangeiros de 
novas compras de ações. Após essas medidas, o banco estava fadado 
ao fracasso. Embora o apoio do Congresso para o banco fosse forte 
em alguns setores, o veto de Jackson não podia ser anulado. 

Jackson retratou o Banco Central como um brinquedo de 
homem rico sem lugar em seu esquema de representação popular, 
conhecido como democracia jacksoniana. As implicações para as 
finanças e o comércio do país estavam se tornando rapidamente 
claras. O senador Clayton (de Delaware) sentenciou severamente, 
dentro de quatro anos, aquele veto provocaria “falências e ruínas, em 
antecipação das quais o coração doente deverá seguir certamente 
antes o longo caminho de males”. Ele estava correto, mas o tempo foi 
ainda menor. Dentro de um ano, um colapso bancário e a recessão 
começaram. Dentro de quatro anos, a implicações plenas foram 
estabelecidas quando o pânico de 1837 ocorreu, provando as 
observações estarem corretas. 

O que ficou conhecido como pânico de 1837 provou ser uma 
das piores depressões do século XIX. A suspensão da espécie 
pagamentos forçaram muitos bancos a falir e com eles muitas 
pequenas empresas, dependentes deles para suas vidas econômicas. 
O negócio agrícola foi especialmente atingido e muitos agricultores 
foram forçados à liquidação. As falhas de negócios se tornaram 
numerosas, quando os bancos começaram ter bancarrotas. Wall 
Street testemunhou vários fechamentos de bancos, em maio de 
1837, e as milícias uma vez teve de ser chamada para preservar a 
ordem nas ruas de Broad e Wall Street. 

George Templeton Strong, um observador, escreveu em seu 
diário em 2 de maio: “os assuntos se tornaram cada vez pior em Wall 
Street, tanto quanto eu posso aprender. Todo mundo desanimado; 
perspectiva de ruína universal e insolvência geral dos bancos... 
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trabalhadores demitidos às centenas diariamente. Negócios estão à 
venda. As minas de carvão na Pensilvânia pararam, sem nenhuma 
perspectiva de combustível para o próximo inverno – perspectivas 
deliciosas...” 

O veto de Jackson teve implicações, para o desenvolvimento de 
negócio de valores mobiliários e bancos comerciais, ainda mais 
amplas das previstas simplesmente por anular a carta-patente do 
segundo Banco dos Estados Unidos. Ao reduzir o desenvolvimento de 
um Banco Central, as instituições bancárias comerciais da época 
perceberam ter mais poder, de fato, sobre os sistemas bancários de 
seus próprios estados em lugar do caso de existência de uma 
supervisão bancária.  

Ao mesmo tempo, elas tiveram a oportunidade de mergulhar no 
negócio de valores mobiliários, por mais elementar tenha sido. 
Jackson seguiu seus princípios, mas falhou em substituir as úteis 
funções do Banco. A nação norte-americana foi novamente deixada 
financeiramente sem leme. 

Os bancos receberam uma mensagem clara capaz de durar pelo 
restante do século: “faça o que desejar para ganhar dinheiro sem 
incomodar ninguém ou causar escândalo financeiro. Assim, você 
provavelmente será deixado em paz”. 

Após o término do vínculo oficial, o Banco dos Estados Unidos 
continuou a operar como um banco privado por vários anos antes de 
encerrar suas operações permanentemente, declarando falência em 
1841. Biddle manteve um interesse ativo, mas, frustrado, renunciou 
em 1839. Em dois anos, o banco estaria extinto. 

Nos vinte e cinco anos seguintes, o sistema bancário do país foi 
fragmentado, com a concessão de carta-patente para bancos 
permanecendo ainda como uma matéria estatal. Isso ocorreu até 
uma legislação bancária federal ter sido aprovada durante a Guerra 
Civil. Ela fez o sistema bancário nacional receber alguma definição 
necessária, embora tenha sido de longe o tipo de disciplina possível 
de ser fornecida por um Banco Central. 

As ações de Jackson e a falta de uma força política capaz de as 
anular, ambas criaram o início de um oligopólio bancário. Ele ditaria a 
vida econômica dos norte-americanos para o próximo século. Embora 
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a oposição de Jackson ao segundo Banco Central tenha provocado 
sua morte precoce, parte de seu argumento contra isso soaria ainda 
alto pelo próximo século. E teria um impacto profundo no 
desenvolvimento econômico do país. 

Jackson sustentou o Banco ser um monopólio, sendo usado 
pelos ricos para ficarem ainda mais ricos. Permitindo o Banco dos 
Estados Unidos funcionar, os poderes interestaduais apenas 
permitiriam aos banqueiros mercantis já ricos – e seus apoiadores – 
aumentar sua influência e riqueza.  

Durante o primeiro terço do século XIX, críticas contra as 
relações do governo com os ricos comerciantes e banqueiros haviam 
sido feitas muitas vezes. A classe mercantil operava nos mercados 
sem muita interferência do governo e muitas vezes seu poder 
desprezava o da autoridade.  

Um agente do governo escreveu ao Secretário da Defesa, Lewis 
Cass, em 1831, sobre o comportamento dos funcionários da Astor em 
comércio de peles no Missouri. Sua carta os descreveu como “aqueles 
sem nenhum tipo de respeito por nossos cidadãos, agentes, oficiais 
ou governo, ou suas leis ou a política geral”.  

Práticas comerciais não estavam acostumadas a sofrer 
nenhuma intervenção externa. Empresas americanas concordaram 
com o ditado de Henry Thoreau, declarado logo depois: “o governo 
melhor governa menos”. 

Durante a primeira metade do século XIX, os negócios em geral 
estavam se desenvolvendo muito mais rapidamente sem o governo 
deixar Washington para acompanhar continuamente o comércio e a 
indústria. Enquanto tentava mudar essa atitude, Jackson apenas a 
reforçou, falhando em fornecer diretrizes adequadas para os 
banqueiros. 

Essa tensão entre empresas e governo estava destinada a 
desempenhar um papel significativo no desenvolvimento dos 
mercados de valores mobiliários e investimentos bancários, ao longo 
do século. Nunca sendo particularmente amigável, governo e 
negócios se toleravam bem, mas estava ficando claro os negócios 
estarem praticando uma nova forma de filosofia social e econômica 
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orientada para o futuro acúmulo de riqueza, sem cuidar da pobreza 
presente.  

O governo, por outro lado, foi envolvido em questões 
ideológicas referentes aos direitos dos Estados, escravidão e o 
chamado “destino manifesto”. Logo, não poderia voltar toda a 
atenção para as práticas de negócios até muito mais adiante neste 
século XIX. Nesse ínterim, as empresas americanas e seus 
financiadores operavam livres de qualquer regulamentação 
significativa. 
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Financiamento das Ferrovias e  
a Era da Guerra Civil (1840-70) 

“Quem vende o que não é dele,  
deve comprá-lo de volta ou ir para a prisão.” 

Daniel Drew 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 2º. capítulo: 
quarenta anos após sua criação, Wall Street era conhecida como um 
playground para ricos e poderosos. Entre a década de 1830 e a 
Guerra Civil, apareceu uma nova geração de investidores-
especuladores. Ela fez seus antecessores parecerem mansos em 
comparação. Grande parte desse fenômeno pode ser atribuída ao fato 
de Wall Street operar então em um ambiente totalmente livre de 
regulamentação. Sem restrições, era natural o negócio com ações se 
tornar uma atividade cada vez mais predatória, enquanto a indústria 
americana crescia ano a ano. 

Depois do segundo Banco dos Estados Unidos fechar 
oficialmente suas portas, uma nova Era estava prestes a surgir na 
sociedade americana. A única instituição capaz de impedir futuras 
colisões financeiras foram desmanteladas a favor de argumentos 
ideológicos persuasivos, mas não baseados em conceitos financeiros 
adequados.  

Mas, na época, os populistas de direita (avant la lettre), 
responsáveis pelo desaparecimento do Banco Central, tinham ideia 
sobre regulação de maneira bem diferente. Eles viram o fim desse 
banco como uma vitória para o homem comum contra os ricos!  

Os governos dos Estados também saudaram a decisão de 
fechar o Banco Central, alegando ser uma instituição bancada pelo 
governo federal capaz de violar os direitos estabelecidos pelas leis 
estaduais. O lado vitorioso, no entanto, não tinha alternativa viável 
para substituir o Banco Central. As oscilações econômicas entre 
prosperidade e recessão se tornaram muito mais frequente em um 
mercado de capitais formador de bolhas especulativas em sequências 
de booms e crashes. 
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O fechamento do segundo banco lançou o país em turbulência 
novamente por conta do sistema bancário e do mercado de capitais 
desregulados. Do lado de fora, parecia o país não ter a vontade 
política de desenvolver um sistema bancário estável, baseando-se em 
uma colcha de retalhos de regulamentos e tradições estaduais e 
locais no lugar de um sistema regulado.  

Desde a Guerra de 1812, houve quatro recessões graves em 
um período de vinte e cinco anos, acompanhado por meia dúzia de 
quedas cíclicas menores. A economia americana estava em um 
padrão de crescimento ascendente, mas era ocasionalmente 
interrompida por soluços. Isso levou a sérios problemas econômicos 
para muitos, menos para os mais aptos à defesa de seus patrimônios 
líquidos. 

Durante a década de 1840, o mercado de ações parecia ser o 
exemplo perfeito da crescente popularidade da Teoria da Evolução, 
proposta pela primeira vez no 1790 pelo naturalista inglês Erasmus 
Darwin, mas feito universalmente popular por seu neto Charles 
Darwin. As ideias da seleção natural e a sobrevivência do mais apto 
tornou-se a língua de O Mercado, onde os operadores tentavam 
constantemente se aperfeiçoar nas operações especulativas. Os 
resultados eram frequentemente falência e ruína pessoal. A troca 
desenfreada de propriedades privadas em Nova York e em outros 
centros de intercâmbios regionais tornaram-se os campos de batalhas 
pessoais da classe americana de capitalistas, inegavelmente, 
composta pelos conhecidos barões-ladrões. Depois de cinquenta anos 
de desenvolvimento, Wall Street ainda era muito o feudo pessoal de 
alguns investidores influentes. 

A noção de sobrevivência do mais apto foi fortemente reforçada 
pelo papel de guerra na sociedade americana durante o século XIX. A 
guerra de 1812 contra a Inglaterra forçara o Tesouro a contrair 
empréstimos e introduzira os ricos traders para o negócio de títulos e 
valores mobiliários. A Guerra Mexicana de 1846-48 e a Guerra Civil 
de 1861-1865 também teriam papéis fundamentais no financiamento 
americano. Elas ajudaram a desenvolver os mercados financeiros.  

A maioria das empresas emergentes a comercializar ações eram 
locais: seu apelo geralmente era encontrado nas regiões onde eles 
operavam. A Bolsa de Valores de Nova York negociou somente 
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aqueles papeis com interesse em Nova York ou aqueles com apelo 
mais amplo. O mercado de ações ainda não era nacional no 
verdadeiro sentido.  

Mas vender títulos de guerra durante os dois conflitos forçaria o 
mercado e seus métodos de venda a tornar-se mais nacional. 
Ironicamente, a guerra ajudou o mercado americano e economia se 
desenvolverem, apesar de investidores estrangeiros, diante dos quais 
os americanos eram dependentes, geralmente se assustavam com 
conflitos armados. No entanto, em pelo menos uma dessas duas 
guerras, eles eram investidores ávidos em adquirir títulos do Tesouro 
Americano. 

Apesar dos problemas, começaram muitas tradições e elas se 
tornariam pilares da vida econômica americana. Astor e Girard 
provaram: os negociantes de fora do mundo financeiro também 
poderiam ajudar o Tesouro dos Estados Unidos, subscrevendo títulos 
do governo e obtendo lucro no processo. 

O setor bancário tornou-se uma atração para muitos 
empreendedores. O mais bem-sucedido foram aqueles capazes de 
prestarem uma variedade de serviços bancários para seus clientes. 
Os governos municipais conseguiram vender seus títulos de dívida 
pública – muitos deles para investidores estrangeiros – para poderem 
continuar construir infraestruturas básicas e prestar os serviços 
necessários à Revolução Industrial. 

Canais fluviais e estradas também se mostraram especialmente 
populares, embora fossem construções caras. As ferrovias estavam 
prestes a se tornar uma das maiores indústrias em crescimento do 
país. 

As possibilidades oferecidas pelos novos tipos de transporte aos 
investidores atraíram mais negociantes para o negócio de serviços 
financeiros. Muitos vieram de origens humildes. Muitos haviam 
começado sua carreira como comerciante itinerante, vendendo bens 
de consumo na traseira de uma carroça. Geralmente, estes 
comerciantes tomavam emprestado dinheiro para comprar seus 
estoques e pagavam o empréstimo quando eles retornavam de suas 
viagens. Daí a origem do termo capital-de-giro, perdurante até o 
presente.  
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Muitos comerciantes perceberam, rapidamente, os indivíduos 
ou os pequenos bancos a lhes emprestar dinheiro trabalhavam menos 
de quem vendeu seus produtos na estrada. Isso levou muitos deles a 
tentarem a sorte no negócio bancário. Então, muitos pequenos 
banqueiros comerciantes instalaram-se, especialmente durante as 
salvaguardas de o Segundo Banco dos Estados Unidos. 

A profissão bancária onde muitos ingressavam ainda estava 
muito longe do negócio de banco de investimento como é entendido 
hoje. Antes do Civil Guerra, qualquer pessoa capaz de emprestar 
dinheiro a uma empresa, comprando seus títulos de dívida, era 
considerado um financiador da empresa. O mesmo aconteceu com os 
acionistas. 

Muitos dos novos banqueiros simplesmente compraram títulos 
de uma empresa quando foram emitidos pela primeira vez e os 
mantiveram como investimentos ou organizaram a venda para outras 
instituições financeiras por uma pequena taxa. Esta foi uma forma 
bruta de subscrição, mas não do mesmo tipo a surgir no fim do 
século, quando sindicatos de bancos de investimento renuíam fundos 
e compravam emissões de empresas com a intenção de revender a 
outros investidores.  

Novos títulos, antes da Guerra Civil, tinham dezenas de 
investidores iniciais, a maioria das quais eram instituições financeiras. 
Elas variavam entre bancos de Nova York e Filadélfia até as pequenas 
operações de especuladores a permaneceram no negócio por pouco 
tempo. 

Banqueiros de Negócios Pioneiros nos Estados Unidos do Século 
XIX 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra: muitos banqueiros 
comerciais também apareceram em Nova York, migrando de outras 
áreas onde haviam inicialmente encontrado algum sucesso. 
Banqueiros de negócios ou de investimentos tinham uma vantagem 
distinta sobre os banqueiros comerciais ou varejo. Eles teriam um 
papel importante papel na história econômica americana nos 
próximos cem anos.  
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Os banqueiros comerciantes privados, usando seu próprio 
capital como base para suas operações, não eram obrigados a ter 
uma carta-patente estatal e, como resultado, não precisavam tornar 
públicas suas posições financeiras. Banqueiros privados de sucesso 
seriam capazes de desenvolver considerável poder financeiro sem 
análise externa, porque eles não prestavam contas a ninguém além 
de seus clientes.  

Nos primeiros dias das finanças americanas isso os ajudou a 
manter-se acima dos Estados com os argumentos de direitos 
adquiridos por grande parte do setor bancário. Também os manteve 
fora da controvérsia da impressão de dinheiro, desde quando 
banqueiros não podiam emitir suas próprias notas bancárias. 

Os Estados Unidos adotaram um padrão-prata em 1785. Isto foi 
codificado na Lei da Casa da Moeda e Cunhagem, e pelo uso por 
parte do Governo Federal do “Banco dos Estados Unidos” para 
guardar suas reservas, bem como estabelecendo uma razão fixa de 
ouro em relação ao dólar americano. Isso era, na verdade, um 
padrão-prata derivado, visto não se exigir de o banco manter uma 
relação da prata com a moeda emitida.  

Começou uma longa série de tentativas nos Estados Unidos 
para criar um padrão bimetálico para o dólar americano. Ela 
continuaria até a década de 1920. As moedas de ouro e prata tinham 
cunho legal, incluindo o real espanhol, uma moeda de prata cunhada 
no hemisfério ocidental. Devido à grande dívida tomada pelo Governo 
Federal americano para financiar a Guerra Revolucionária, moedas de 
prata cunhadas pelo governo deixaram de circular. Em 1806, o 
Presidente Jefferson suspendeu a produção de moedas de prata. 

O Tesouro dos Estados Unidos foi colocado sob rígido padrão de 
dinheiro, fazendo negócios apenas em moedas de ouro e prata como 
parte do Independent Treasury Act de 1848. Legalmente, separou as 
contas do Governo Federal do sistema bancário.  

Entretanto, as taxas fixas do ouro e da prata sobrevalorizaram 
a prata em relação à demanda por ouro no comércio e empréstimos 
com a Inglaterra. A fuga do ouro em favor da prata levou à 
garimpagem selvagem do ouro, incluindo a Corrida do Ouro da 
Califórnia de 1849. Seguindo a Lei de Gresham – a moeda ruim 
expulsa a boa da circulação monetária –, a prata se multiplicou nos 
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Estados Unidos. Comercializava com outros países usando a prata, 
enquanto o ouro se tornou escasso. Em 1853, os EUA reduziram o 
peso das moedas de prata, para mantê-las em circulação. Em 1857, 
removeram a condição de cunho legal da cunhagem estrangeira. 

Em 1857, a crise final da Era dos Bancos Livres das finanças 
internacionais começou com os bancos norte-americanos 
suspendendo o pagamento em prata. Isso repercutiu no jovem 
sistema financeiro internacional com participações de alguns dos 
bancos centrais.  

Nos Estados Unidos, esse colapso foi um fato determinante para 
a Guerra Civil Americana, entre outros. Em 1861, o governo dos EUA 
suspendeu o pagamento em ouro e prata, terminando de fato com as 
tentativas de formar um padrão-prata para o dólar.  

Durante o período 1860-1871, várias tentativas de ressuscitar 
os padrões bimetálicos foram feitas, incluindo uma baseada no franco 
de ouro e prata. No entanto, com o rápido influxo de prata de novas 
minas descobertas, a expectativa de escassez da prata acabou.  

A primeira ferrovia transcontinental nos Estados Unidos foi 
inaugurada em 1869. A construção desta linha foi financiada em 
parte com o ouro da Califórnia, cuja corrida aconteceu de 1848 a 
1855. 

O governo de Grant (1869-1877) implementou então o padrão-
ouro e tentou fortalecer o dólar. Sua resposta para o Pânico de 1873, 
inclusive autorizando o Exército norte-americano a invadir reservas 
indígenas onde haviam descoberto jazidas de ouro, mostrou-se 
ineficiente para impedir uma depressão industrial de cinco anos, 
resultando em grandes números de desempregados, preços baixos, 
lucros baixos e falências. 

A natureza do banco privado atraiu empresas estrangeiras 
ansiosas para fazer negócios nos Estados Unidos. No final da década 
de 1830, o já lendário N.M. A Rothschild de Londres, (originalmente 
uma empresa bancária alemã, estabeleceu uma empresa americana 
através de um agente, August Belmont. Este, por sua vez, 
estabeleceu a August Belmont e Company para representar os 
Rothschilds na América do Norte.  
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Os Rothschilds já tinham interesses consideráveis no Estados 
Unidos, mas os problemas econômicos do país na década de 1820 
haviam dissuadidos de outras conexões diretas até Belmont 
convencer enviá-lo como um agente em potencial. Belmont, 
originalmente chamado August Schonberg, era um funcionário de 
vinte anos, trabalhando em um posto avançado dos Rothschild na 
Itália, aconselhando o Vaticano em seus assuntos financeiros.  

Ele mudou seu nome para Belmont, uma variação francesa de 
Schonberg, ao chegar nos Estados Unidos. A nova casa começou a 
rivalizar com Barings na disputa por empresas americanas, dentro de 
vários anos se tornando o maior credor de governo dos EUA, 
principalmente por causa das astutas avaliações de Belmont da 
sociedade e das finanças de Nova York.  

Os Rothschilds já haviam estabelecido uma reputação lendária 
de perspicácia. A maior parte do mundo financeiro já conhecia sua 
perspicácia ao usar pombos-correio para informá-los da vitória em 
Waterloo. Eles rapidamente venderam títulos do governo no mercado, 
apenas aumentando o pessimismo de Londres. Então, com a queda 
dos preços, voltaram a recomprar do governo britânico os títulos mais 
baratos e em muito maior escala, antes de alguém saber da vitória. A 
empresa fez lucros consideráveis após a notícia da vitória chegar a 
Londres, levantando-se no deprimido mercado de títulos e elevando 
os preços das ações também possuídas.  

O golpe dos Rothschild ajudou a torná-los um nome bancário 
lendário, rivalizando com os Médici nos anais das finanças da Europa. 
Em mãos astutas, o pombo-correio tornou-se o século XIX primeiro 
exemplo da necessidade de comunicações financeiras rápidas para 
fazer arbitragem, isto é, comprar barato para certamente revender 
caro.  

Mas nem todo mundo nos Estados Unidos ficaria feliz com a 
crescente influência estrangeira nas finanças, especialmente, durante 
as crises do final da década de 1830 e início da década de 1840. 

Apesar da presença e influência do capital estrangeiro, a grande 
maioria de novos bancos comerciais e bancos privados abertos na 
década de 1830 e nos anos 1840 eram de origem americana. Por 
exemplo, Corcoran e Riggs foram abertos para negócios em 
Washington em 1837, E. W. Clark na Filadélfia no mesmo ano, e Lee, 
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Higginson e companhia em Boston em 1848. Dos três, Lee, Higginson 
se tornaria o mais influente e sobreviveria até o no próximo século, 
embora Jay Cooke, de Clark, tenha sido talvez o aprendiz mais 
famoso do período. 

No momento da fundação do Federal Reserve, em 1912, Lee 
Higginson seria apontado como um dos investimentos mais influentes 
bancos do país, um elogio na época. Todas as três empresas eram 
especializadas em negociação de valores mobiliários e câmbio. Elas 
também serviram às ricas bases de clientes locais de suas respectivas 
cidades. 

Financiamento das Ferrovias e Colônia Judaica de Banqueiros 
nos Estados Unidos 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra: um dos principais 
financiadores das ferrovias foi Winslow, Lanier and Company, 
fundada na cidade de Nova York em 1849 por James E Lanier. Agiu 
como agente pagador e agente de transferência para muitas 
empresas, especialmente as ferrovias, uma espécie de nova prática 
na época, porque a maioria dos banqueiros de negócios 
simplesmente assumiram posições em valores mobiliários e agiram 
como investidores passivos ou comerciantes de curto prazo.  

Uma inovação da empresa introduzida no setor ferroviário era 
os títulos serem vendidos por lances lacrados, uma técnica usada por 
Tesouro nos últimos vinte anos, em parte em resposta a críticas sobre 
estar muito perto dos grandes comerciantes-investidores. Estes, 
embora tenham ajudado a vender as emissões de títulos de dívida 
pública para financiar a Guerra de 1812, foram acusados de 
favoritismo por parte do Banco dos Estados Unidos.  

Mas talvez uma das empresas mais importantes de todas a 
aparecer antes da Guerra Civil era a de George Peabody and 
Company, fundada por um americano habitante de Londres em 1851. 
A empresa era mais conhecida pelo parceiro de Peabody: Junius 
Spencer Morgan. Ele foi recrutado por Peabody em Boston. O filho de 
Junius, John Pierpont Morgan, ou J.P., e tornaria o banqueiro 
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provavelmente mais conhecido do início do século XX. Ele era apenas 
um estudante quando seu pai trabalhava na empresa de Londres.  

Junius mudou o nome da empresa para J. S. Morgan and 
Company, quando Peabody se aposentou, marcando o início da 
influência extraordinária da família Morgan. Seu filho e neto 
controlariam as finanças americanas nos próximos noventa anos. A 
empresa Morgan mais tarde se tornaria uma empresa bancária 
nacional norte-americana. No entanto, ela continuaria a ser 
especialista em canalizar capitais estrangeiros para investimentos nos 
Estados Unidos por mais de um século. 

Embora de origem americana, as empresas Peabody e (mais 
tarde) Morgan ainda eram consideradas estrangeiras por causa de 
suas localizações, mas eram responsáveis por direcionar uma 
quantidade considerável de capital estrangeiro da Europa para os 
Estados Unidos. Na década de 1840, o capital estrangeiro estava 
fortemente investido em títulos do Tesouro Americano, títulos 
municipais, além de em ações e títulos das ferrovias em rápida 
expansão.  

Mas nem todos as novas casas bancárias reformadas eram 
essencialmente americanas. Muitas foram estabelecidas por 
comerciantes judeus alemães. Rapidamente, elas se incorporaram 
como uma grande força no negócio bancário comercial. 

Muitas das casas estabelecidas por imigrantes alemães estavam 
associadas com uma figura paternalista central, geralmente o 
fundador da empresa. Por exemplo, Joseph Seligman, judeu da 
Baviera, veio para os Estados Unidos em 1837. Ele rapidamente 
estabeleceu a J. e W. Seligman and Company, juntamente com vários 
seus irmãos.  

E les seguiram o mesmo padrão dos al ienígenas e 
estabeleceram filiais para negociar valores mobiliários e ouro. Eles se 
tornariam uma das principais famílias bancárias de Nova York, com 
uma longa e notável lista de clientes. Talvez o cliente mais famoso do 
século tenha sido Jay Gould, o barão-ladrão mais tarde referido como 
“Mefistófeles”.  

De maneira semelhante, os irmãos Lazard de Nova Orleans 
formaram Lazard Freres em 1832. Rapidamente, usaram suas 
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conexões europeias para estabelecer também uma base fora da 
Estados Unidos.  

Marcus Goldman, outro judeu da Baviera, estabeleceu Goldman 
Sachs and Company em 1869. Uma das especialidades da empresa 
era negociar papel comercial, um mercado onde os Estados Unidos 
careciam no período anterior à Guerra Civil. A ausência desse 
mercado havia contribuído para as muitas crises e pânico nos 
negócios ocorridas antes a guerra. Goldman passou a dominar o 
mercado de papel comercial. Ainda hoje uma força importante no 
mercado monetário.  

Abraham Kuhn e Solomon Loeb fundaram a Kuhn Loeb and 
Company em Nova York em 1867, uma empresa mais conhecida por 
um chefe posterior executivo, Jacob Schiff. Ele se casou com a 
empresa em 1885. Schiff administrou grandes fortunas pela empresa, 
tornando-a um dos principais bancos privados do país até o final do 
século.  

As firmas judaicas eram especializadas no costume de negócios 
bancários comerciais de atacado com muitas operações e agências 
abertas na Alemanha. Venderam um grande número de títulos do 
Tesouro Americano para alemães e outros investidores europeus. Ao 
fazer isso, eles mudaram a aparência dos credores americanos. 
Durante muitos anos, eram predominantemente britânicos. 

Eles também eram clichês, mantendo-se socialmente à parte. 
Geralmente, o topo da administração de uma dessas empresas era 
passado apenas para um parente ou genro, garantindo uma sucessão 
familiar quando o patriarca morria ou se aposentava. Com a 
separação das casas puramente “ianques”, no negócio de valores 
mobiliários, essas empresas se tornaram membros centrais da 
sociedade de Nova York em virtude de sua influência e conexões 
comerciais de longo alcance. 

As casas bancárias judaicas compartilhavam um elemento 
essencial com as casas ianques e se mostraram indispensáveis em 
Wall Street. Todos estavam entusiasmados e otimistas sobre as 
perspectivas econômicas para os Estados Unidos e venderam esse 
otimismo para investidores estrangeiros e domésticos. Muito antes 
dos investimentos em títulos se tornar popular, eles divulgaram a 
relativa segurança dos Estados Unidos desde a imigração e 



  46

enfatizaram os vastos recursos do país, muitos dos quais ainda 
estavam sendo descobertos, como seu próprio sucesso demonstrou. 

Nenhuma das empresas judaicas ou ianques já estavam nos 
Estados Unidos antes da Guerra Revolucionária de Independência. 
Todos foram produtos de sucesso do século XIX. Investidores 
estrangeiros reconheceram sua precocidade, mas nem sempre 
estavam satisfeitos com os resultados de seus investimentos 
americanos. Mas, na maioria das vezes, ninguém argumentou com os 
mesmos motivos dos primeiros banqueiros americanos. Para usar 
uma frase posterior, todos eles foram otimistas na América. 
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Barões-Ladrões nos Estados Unidos (1870-1890) 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 3º. capítulo: após a 
Guerra Civil, a economia americana começou a se expandir 
novamente, mais dramaticamente em relação ao crescimento 
anterior. A população cresceu, auxiliada por um influxo de europeus 
imigrantes, fornecendo mão de obra nova para as novas indústrias 
em todo o país.  

O tamanho real do país triplicou desde independência, com 
novo território sendo adicionado através da expansão e conquista. A 
expansão da ferrovia começou novamente após o hiato ocorrido 
durante a guerra, com mais milhas adicionadas às estradas 
existentes a cada ano. O primeiro transatlântico cabo de telégrafo foi 
instalado em 1866, e a primeira ferrovia transcontinental foi 
inaugurado oficialmente em 1869, apesar das revelações e clamor 
após o caso do Credit Mobilier depois de 1867. Todas as promessas 
oferecidas a seus investidores europeus pelos Estados Unidos haviam 
aparentemente sido cumpridas e novas chegadas de imigrantes 
começaram alcançar maior fruição em relação a qualquer outro 
momento da história americana. 

Acompanhar essa promessa do Novo Mundo foi a atração 
constante de grandes riquezas. As grandes fortunas americanas 
foram estabelecidas durante essa época quando se encorajou riqueza 
extravagante e se forneceu poucas barreiras à sua acumulação. 

Os exemplos anteriores de John Jacob Astor e outros levaram 
muitos homens ambiciosos, muitos sem educação formal sequer para 
falar em público, alcançar notoriedade e fama. Isso seria inconcebível 
na Europa elitista. Dentro de uma geração, mesmo o mais grosseiro 
desses primeiros industriais, como Drew ou Vanderbilt, seria 
considerado parte integrante do tecido social. Ironicamente, no 
entanto, muitos daqueles capazes realmente de acumularem as 
vastas fortunas eram considerados párias sociais em seu próprio 
tempo. 
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Os investidores estrangeiros familiares também retornaram 
após a guerra, mas foram temporariamente desviados pelo pânico de 
1873, quando Jay Cooke and Company fechou suas portas. Os 
investimentos britânicos novamente começaram a aumentar de forma 
constante. O investimento favorito em sua esmagadora maioria dos 
investidores britânicos eram títulos do Tesouro, estimados terem 
contabilizado mais de dois terços de todo o investimento estrangeiro 
em 1870. 

No setor de negócios privados, as ações ferroviárias 
continuaram como os favoritos. Quase todo o estoque e a maioria dos 
títulos da Atlantic and Great Western Railroad eram de propriedade 
de estrangeiros. As ferrovias provaram ser altamente resistentes às 
escolhas, apesar do tratamento hostil realizado por alguns 
operadores americanos contra os britânicos no passado.  

Embora as indústrias de manufatura e transporte estarem 
crescendo rapidamente, os investidores estrangeiros continuavam 
dedicados à ferrovias. Grande parte desse interesse estava longe de 
ser cega. As ferrovias estavam entre as poucas indústrias americanas 
capazes de oferecerem garantias patrimoniais por trás de seus títulos 
obrigações. Seu capital circulante forneceu algum valor real para os 
investidores. 

Isso foi especialmente importante nos anos imediatamente 
após a guerra porque os Estados Unidos suspenderam pagamentos 
em espécie (ouro/prata) em favor de dólares (papel-moeda) durante 
a guerra. As ferrovias tinham melhor suporte de capital face à 
maioria das obrigações das indústrias e, aos olhos de alguns, 
também em relação ao governo dos EUA. 

Este fato não foi desconsiderado por muitos dos industriais e 
especuladores dominadores do cenário econômico antes e depois da 
Guerra Civil. Ferrovias provaram ser o seu “campo de caça” pessoal. 
Capturaram muitas grandes fortunas antes do início da guerra. 
Negociação das ações da Erie and the Harlem Railroads haviam 
tornado as duas linhas mais atraente em 1865. Elas permaneceriam 
assim pelas próximas décadas.  

Os desenvolvimentos no transporte ferroviário não foram feitos 
sem um extraordinário custo. A abertura da ferrovia transcontinental 
foi aclamada como um grande feito de engenharia, cheio de 
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promessas para o país como um todo. Na realidade, ocorreu sob 
suspeita de saquear o Tesouro por conta de corrupção que 
rapidamente emergiu como o maior escândalo da história americana 
até então. Astutos oportunistas aproveitaram o desejo de ligar o país 
por via férrea ao tumulto causado pela Guerra Civil para avançar seus 
próprios bolsos às custas do governo. 

Muitos investidores já tinham voltaram sua atenção para as 
ferrovias do Oeste, mas as principais estradas no Leste, 
especialmente dentro e ao redor de Nova York, continuaram sendo 
alvos favoritos até o pânico de 1873. Nos vinte anos anteriores, a 
municipalidade de Nova York e demais municípios em torno 
despejaram mais de US$ 40 milhões em subsídios às ferrovias da 
mesma maneira que muitos estados haviam feito pela turnpikes 
[estradas com pedágios] e canais fluviais para gerações anteriores, 
classificando-as entre os investimentos mais atraentes do país.  

Mas muitas das novas estradas eram principalmente curtas 
linhas ferroviárias. Elas não se conectavam, permanecendo apenas 
linhas- tronco sem ambições maiores do que conectar duas cidades 
não muito distantes entre si. Depois de construídas, suas inutilidades 
como peças potenciais em um jogo maior de consolidação do xadrez 
nacional tornaram-se aparente para alguns industriais iniciantes. 

A febre especulativa permaneceu forte por um bom motivo. O 
dinheiro e a economia haviam mudado, com uma grande quantidade 
de riqueza no Sul destruída e o papel-moeda sem suporte metálico 
tendo dominado o Norte. Os pagamentos lastreados em espécie 
(ouro/prata) foram finalmente retomados em 1879, quatro anos após 
o Congresso ter aprovado a Lei de Retomada de Espécies [Specie 
Resumption Act]: limitava a quantidade de dólares em circulação 
para 30%. Quando a retomada começou, os dólares passaram a valer 
seu valor nominal em ouro. Mas o intervalo entre o fim do a guerra e 
a depressão em seguida ao pânico de 1873 foi inquietante. 

O jogo e o investimento tornaram-se mais populares face ao 
passado, especialmente à luz da opinião de o dinheiro estar menos 
valioso. Quase todos os ganhos de capital obtidos por investimentos 
realizados na bolsa de valores eram livres de impostos, apesar dos 
impostos de renda terem sido adotados durante a guerra. Declaração 
de renda não era uma alta prioridade entre os ricos. A atmosfera do 
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mercado era ainda livre de qualquer influência significativa do 
governo. 

Em 1868, a população era de trinta e oito milhões. Essa 
quantidade de habitantes dobraria até o final do século. Desse total, 
apenas um quarto de um milhão de declarações fiscais foram 
arquivadas. Em 1870, um total de 9.500 DIRPF foram registradas 
realmente admitindo renda anual de cinco mil dólares ou mais. 

Embora fossem números consideráveis para a época, eles 
empalideceram os fiscalistas em comparação com as quantias 
supostamente acumuladas pelos maiores ganhadores. A evasão fiscal 
tornou-se tão endêmica a ponto de o imposto de renda temporário 
ter sido abandonado em 1872 quando o governo precisava 
desesperadamente de fundos.  

A população americana não sentia particular compaixão com os 
necessitados de políticas públicas a ponto de aceitar pagar impostos. 
Isso ocorreu de cada vez quando grandes lucros estavam sendo feitos 
nas bolsas de valores. Investidores estrangeiros e operadores 
capazes de os realizar foram aclamados pela imprensa como os 
investidores mais experientes. Aparentemente, o Tesouro não 
conseguiu converter o que foi encontrado como sinais exteriores de 
riqueza em os jornais em receita para si. Como no passado, o 
governo ainda estava brincando com a indústria e Wall Street. Tinha 
um longo caminho a percorrer antes de ficar à vista do setor privado 
em geral. 

A febre especulativa não discriminou ninguém. Até membros do 
Congresso tornaram-se envolvidos nas “ações quentes” do dia. Um 
corretor lembrou como um jovem congressista chamado William 
McKinley veio ao seu escritório e afirmou: “Quero comprar 50 ações 
da Erie. Disseram-me um dia ainda ela valerá muito mais dinheiro. 
Aqui estão US$ 500, e se você quiser mais a qualquer momento, 
deixe-me saber. Enquanto isso, não me incomode telefonando. Não 
prestarei atenção suas flutuações. O corretor concordou em não 
importunar o cliente nervoso. Mas dentro de dez minutos, depois de 
sair do escritório, o futuro presidente estava ao telefone, 
perguntando: “Como está Erie agora?” 
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Era dos Trustes (1890-1910) 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 4º. capítulo: no 
século XX, a televisão e o automóvel se tornariam os denominadores 
comuns capazes de conectar os Estados Unidos. No século XIX, as 
conexões eram o telégrafo e as ferrovias. A explosão na construção 
de ferrovias, durante a última parte do século, foi a causa direta bem 
como o efeito de muitas outras consolidações industriais ao mesmo 
período.  

Depois de 1885, a face do país começou a mudar. Pequenas 
indústrias locais foram consolidadas em outras maiores, capazes de 
vender seus produtos em todo o mundo, bem como em todo o país. 
O legado direto de Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt e Gould tornou-se 
a tendência a estabelecer a concentração do poder econômico nos 
Estados Unidos. Na última fase da consolidação com fusões e 
aquisições, nasceram as grandes desconfianças em relação aos 
trustes e carteis. Eles logo desafiariam os ideais americanos de 
individualismo e autoconfiança. 

Quando as relações de trustificação estavam em pleno 
funcionamento, a reação do público começou a desafiar alguns dos 
princípios básicos sobre as quais foram construídas. Era necessário 
ter tanto poder econômico nas mãos de tão poucos? Por quê não é 
possível tratar os trabalhadores humanitariamente, e não como 
meras engrenagens no processo produtivo? E não poderia haver mais 
salvaguardas para vigiar trabalhadores e cidadãos comuns em face de 
uma gestão dotada de tão esmagador poder?  

À medida que os grandes trustes estavam sendo estabelecidos 
e se entrincheirando, vozes de muitos quadrantes começaram a ser 
levantadas em protesto. Frank Norris e Upton Sinclair escreveram 
sobre os abusos de indústrias inteiras em nome do lucro, seguindo a 
tradição de Emile Zola na França, cujos romances sobre a indústria 
de mineração de carvão e mais tarde sobre o anti-semitismo tornou-
se extremamente bem conhecido. O romance americano de protesto, 
ou muckraking, em breve desafiaria os favoritos contemporâneos de 
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Lew Wallace, Henry James e o sempre popular Horatio Alger nas 
listas de mais vendidos. No livro “Como vive a outra metade”, Jacob 
Riis deplorou a vida urbana como o lado inaceitável do capitalismo.  

Mas as relações de clientela e o avanço do industrialismo ainda 
atraíam seus admiradores. Em 1888, Edward Bellamy alcançou o no 
topo da lista de mais vendidos com seu Utopian Looking Backward 
2000-1887. Ele vendeu mais de um milhão de cópias. Bellamy louvou 
o mercado livre: “Essa tendência a estruturar os monopólios, tão 
desesperadamente e em vão resistida, foi reconhecida finalmente em 
seu verdadeiro significado: como um processo que só precisava 
completar sua evolução lógica para abrir um futuro de ouro para a 
humanidade”.  

Henry Steele Commager, escrevendo cinquenta anos depois no 
New York Times, ecoou esse sentimento, admitindo: “os ricos, assim 
como os pobres, estão sempre com o fascínio americano pela riqueza 
profundamente arraigado, logo, os industriais ainda são admirados 
por muitos”. O Evangelho da Riqueza de Andrew Carnegie foi um dos 
best-sellers de 1889. No entanto, os americanos eram ambivalentes 
quanto a lidar com grande riqueza. Eles mais invejavam, mas havia 
também um crescente desencanto com a maneira como o dinheiro 
estava sendo ganho pelos principais industriais. 

Mas muitos empresários tinham um pouco do especulador 
neles. The Economist observou, ironicamente: “um em cada três ou 
quatro negociantes americanos parecia ter algum tipo de posição 
especulativa no mercado de ações”. As atitudes estavam começando 
a mudar, mas a febre do jogo permaneceu. 

O termo trust [confiança] tornou-se o uso americano padrão 
durante o século XIX século. Originalmente, tinha sido usado como 
sinônimo de fusão quando o termo estava mais associado ao 
monopólio do que é hoje. Monopólio foi um dos grandes tabus do 
direito comum inglês, e os americanos herdaram uma antipatia por 
isso também. A única exceção foi quando o monopólio foi concedido 
pelo Estado.  

Todos os membros de um pool de interesses comerciais 
semelhantes entregariam suas participações em troca por certificados 
emitidos por um truste. Standard Oil adotou essa abordagem quando 
a empresa de ações mudou seu status para um truste. Isso daria aos 
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proprietários uma parte dos ganhos e o direito de votar nos 
administradores do truste. A próprio Standard Oil teve nove trustes.  

A empresa havia se reorganizado em 1882 como um truste 
para contornar as leis de incorporação do estado em Ohio. Em 1879, 
a empresa passou a ser investigada em várias frentes, uma delas na 
mesma investigação de Nova York a examinar as propriedades de 
William Vanderbilt e o New York Central. Ohio iniciou um processo 
semelhante ao mesmo tempo. A investigação do cartel do petróleo 
durou até 1912. 

Pouco tempo depois, os diretores da Standard Oil foram 
processados no Condado de Clarion, Ohio, por restringir o comércio 
livre. A empresa resolveu o processo, prometendo se envolver em 
menores práticas monopolistas no futuro. Mas a lição foi bem 
aprendida: as ações da empresa em todo o país poderiam ser 
atacadas a partir de um único estado. A Standard Oil começou a se 
adaptar para se proteger. 

Quando um truste decidiu assumir outra empresa menor, os 
acionistas da empresa menor receberiam simplesmente certificados 
do truste em troca de suas holdings. O truste aumentaria em 
tamanho e influência sem precisar emitir novas ações no mercado. 
Certificados de trustes substituíram ações ordinárias nessas empresas 
antes negociadas na bolsa.  

Os trustes iniciais foram encontrados em muitas das indústrias 
agrícolas, especialmente no Sul. Exigiu alguns serviços de banco de 
investimento, geralmente em pequena escala. Como os trustes 
possuíam seus próprios fundos e os das empresas absorvidas, os 
banqueiros de investimento eram frequentemente deixados de fora 
da jogada. O próprio Rockefeller desconfiava do “capitalismo 
financeiro” e preferiu encontrar fundos para expansão, emitindo 
novos certificados para suas novas metas de aquisição ou usando 
dinheiro disponível, evitando Wall Street no processo. 

Apesar das mudanças significativas ocorridas na indústria 
americana, a bolsa de valores ainda era um campo de batalha para 
touros (comprados) e ursos (vendidos) com a intenção de bloquear 
as chifradas em todas as oportunidades. Batalhas semelhantes às de 
Drew, Vanderbilt, e Gould ainda estava sendo travadas por outros 
ursos atacantes. Eles pretendiam buscar vingança contra oponentes 
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otimistas. Agora esses operadores eram frequentemente profissionais 
contratados, usados por outros para montar ataques de ursos 
(baixistas). Mas as beligerâncias estavam se tornando mais difíceis 
porque a bolsa de valores cresceu junto com a economia. 
Logicamente, as batalhas seriam proporcionalmente maiores como 
resultado. 

O número de ações compradas e vendidas na NYSE dobrou 
entre 1875 e 1885, assim como seu valor. Após o pânico de 1873 se 
tornar uma memória distante, as ações começaram a superar os 
títulos na bolsa e dominar a negociação. As ações ordinárias eram 
negociadas muito mais avidamente em relação a títulos e valores 
mobiliários emitidos por ferrovias, seus concorrentes mais próximos. 
Entre as ações ordinárias, as empresas ferroviárias ainda 
dominavam, embora indústrias como a Western Union Company e a 
Edison General Electric estavam subindo rapidamente. As ações 
ferroviárias ainda estavam com muita liquidez, então os apostadores 
em baixa [bear raiders] continuaram a privilegiar elas sobre as 
demais. O legado de Gould, Fisk e Vanderbilt continuava vivo. 
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The Money Trust (1890-1920) 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 5º. capítulo: antes 
do início da Primeira Guerra Mundial, as empresas americanas 
entraram em um estágio de consolidação, ou seja, concentração e 
centralização do capital. Grandes trustes como os da última parte do 
século XIX continuou a se formar à medida que os financiadores 
ajudavam e contribuíam para consolidação de muitas empresas 
menores e inovadoras, mesclando-as em gigantes industriais.  

Do lado de fora, parecia a indústria americana estar flexionando 
seus músculos em conjunto. Os banqueiros foram centrais para o 
processo, mas mais controvérsia estava se formando sobre seus 
papéis no levantamento de capital e reestruturação patrimonial.  

À medida que a guerra se aproximava, os banqueiros eram 
considerados por seus críticos serem saqueadores, tendo feito pouco, 
se é que fizeram alguma coisa, para ajudar a desenvolver a economia 
de maneira significativa. Outros os consideraram patriotas, ajudando 
a financiar a entrada eventual dos Aliados e da América no conflito, 
levantando bilhões de dólares.  

Durante a década de 1930, no entanto, interpretações 
tornaram-se muito mais unilaterais. Os banqueiros seriam referidos 
como "cupins financeiros", rasgando o sistema financeiro por dentro. 

Nunca particularmente amados a qualquer momento durante 
esse período de vinte anos, especialmente pelos democratas, os 
banqueiros se tornaram o grupo profissional mais difamado no país 
durante a Grande Depressão. Mas, curiosamente, não foi quanto às 
suas riquezas o motivo maior de seus detratores manterem as 
críticas contra eles. Em vez disso, foi a combinação de riqueza, poder 
econômico e político concentrado a motivação para tornar um grupo 
tão difamado.  

Wall Street estava prestes a entrar sob uma nuvem negra, 
enquanto o Congresso pedia um novo banco central. Uma pergunta 
natural surgiria rapidamente. Na ausência de um banco central há 
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mais de setenta anos, como os banqueiros conseguiram controlar as 
rédeas do crédito no país? 

Embora nunca fossem populares em muitas partes do país, 
exceto na Costa Leste, os banqueiros passaram por uma 
transformação entre as duas guerras mundiais. As instituições 
lideradas por eles se tornaram mais poderosas do que nunca, 
dominando a vida americana como nunca antes. Eles mergulharam 
em novas áreas de negócios com um fervor capaz de ajudar a 
revolucionar a sociedade americana, orientando-a no curso do 
consumismo dominante desde então. 

Os Estados Unidos se tornaram um país onde a economia era 
dominada por gastos dos consumidores. A partir da década de 1920, 
cerca de dois terços total do Produto Nacional Bruto foi atribuído aos 
gastos do consumidor, uma porcentagem mantida estável ao longo 
dos anos. Para financiar esses gastos, os banqueiros precisavam 
fornecer crédito, tornando-os centrais para a ideia da prosperidade 
americana.  

A ideia de Thorstein Veblen de “consumo conspícuo”, delineada 
pela primeira vez em sua Teoria da Classe Ociosa (1899), foi 
rapidamente se tornando realidade. Com uma descrição 
característica, Veblen comparou o desejo do homem moderno de 
consumir tão notoriamente quanto possível o desejo do homem 
primitivo de acumular alimentos ou mulheres pela força. 

À medida que a sociedade de consumo americana se tornou 
mais madura, o consumo se tornou uma meta a ser alcançada tanto 
pela classe média quanto pelos ricos. A década de 1920 
testemunharia sua explosão virtual. 

Eventos anteriores à Primeira Guerra Mundial levaram a uma 
explosão de atividade econômica no 1920s. Costuma-se pensar na 
década de 1920 como um período único para em si. Mas o aumento 
dos gastos alimentados pelos bancos (realizado por concessão de 
crédito a empresas e indivíduos), a produção em massa de 
automóveis e rádios, bem como a contínua concentração de poder 
em recursos financeiros, todos esses eventos tiveram suas origens na 
parte anterior do século, quando as bases modernas do poder 
corporativo e industrial foram lançadas.  
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Apesar de tentativas de regular o poder das instituições 
financeiras, na década de 1920, elas foram notavelmente 
semelhantes aos anos anteriores à guerra. 

Um dos aspectos únicos do desenvolvimento industrial e 
corporativo americano foi o papel dos bancos no século XIX e no 
início do século XX. O sistema financeiro operava sem os benefícios 
de um Banco Central, contando com os empréstimos de liquidez dos 
grandes bancos de centros monetários como Nova York e Chicago.  

Os bancos foram algemados por uma variedade de leis federais 
e estaduais, ditando quais linhas de negócios eles poderiam se 
envolver e onde poderia fazê-lo – às vezes limitado a seus próprios 
estados. Mas, apesar de suas limitações de origem, os bancos 
conseguiram acumular grandes quantidades de depósitos e influência 
e, na maior parte, eles resistiram a qualquer tipo de mudança capaz 
de perturbar o status quo.  

Ter um banco central, uma vez que o foco dos estados se dirigiu 
para argumentos em favor de direitos humanos, agora era resistido 
como sendo "europeu demais", sugerindo o controle de crédito e do 
dinheiro ser contrário à cultura norte-americana. Os banqueiros 
costumavam pintar as intervenções econômicas como antitéticos ao 
ideal americano. 

Imediatamente após a virada do século, os bancos comerciais 
foram principalmente instituições atacadistas, obtendo a maior parte 
de suas receitas com empresas e indivíduos ricos. Durante a Primeira 
Guerra Mundial, eles fortaleceram seu domínio sobre a América 
corporativa, aventurando-se no o negócio de banco de investimento.  

Lá eles ofereceram concorrência para os investimentos mais 
antigos em bancos, ainda conhecidos como bancos privados. Essa 
expansão ajudou-os a penetrar em outro mercado que estava 
chegando à maioridade – o varejo bancário. O domínio industrial 
americano emergente estava criando uma nova classe de pessoas 
ricas, e os grandes bancos tinham suas miras firmemente nelas. 

O ambiente regulatório em torno dos bancos no início dos anos 
20 foi extremamente amigável. A única restrição real era a geografia. 
Bancos não foram capazes de cruzar fronteiras estaduais e, em 
muitos estados como Nova York, não foram capazes de cruzar as 
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linhas da cidade e do condado. Como resultado, os mais bem-
sucedidos deles estavam concentrados na cidade de Nova York e, em 
menor grau, Chicago.  

Seu poder derivava das conexões forjadas durante anos com 
empresas e corporações. Os banqueiros corporativos emprestaram 
dinheiro para as empresas, enquanto os bancos privados 
subscreveram títulos para eles. Em alguns casos, instituições 
selecionadas desempenham ambas as funções. Muitos dos 
extremamente poderosos bancos tiveram suas fundações datadas em 
meados do século XIX. 

Influência dos Banqueiros nos Estados Unidos no Início do 
Século XX 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra: há setenta e tantos 
anos os poderosos bancos já existiam, quando houve o surto de 
novos bancos durante a Primeira Guerra Mundial. As descrições de 
suas glórias pareceriam desproporcionais ao curto tempo de 
existência. Rapidamente, vieram a público suas histórias 
relativamente curtas. O adjetivo “ótimo” foi aplicado aos principais 
bancos de Nova York. As famílias capazes de os liderarem eram 
chamadas de “dinastias”. 

A dominação desses bancos sobre certas partes da economia 
era tão completa a ponto de apenas uma piscadela ou um aceno de 
um banqueiro de investimento ser necessário para fazer ou quebrar 
um acordo. Muitos dos banqueiros privados ainda não publicavam 
demonstrações financeiras para seus clientes não saberem realmente 
de sua condição financeira. Eles tinham plena fé nos bancos com base 
unicamente na reputação e na palavra boca-a-boca. Devido a esse 
Efeito Halo, muitos banqueiros compararam-se às grandes famílias 
bancárias da Europa: os Medici em Florença do século XVI ou os 
Rothschilds na Grã-Bretanha do século XIX. 

Os nomes dinásticos eram normalmente associados aos bancos 
privados e casas de bancos de investimento: J. P. Morgan, Kidder, 
Peabody, Kuhn Loeb, Lehman Brothers, Seligman, Brown Brothers e 
Harriman Brothers. Os maiores bancos comerciais, notadamente, o 
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National City Bank e o First National, ambos localizados na cidade de 
Nova York, também foram destaques. Os nomes de seus executivos 
dominavam as rodas de conversas no setor bancário – em alguns 
casos, mais além dos banqueiros privados acionistas majoritários. 
Estes preferiam permanecer relativamente anônimos. George Baker, 
do First National, James Stillman e, mais tarde na década de 1920, 
Charles Mitchell, do National City Bank, estava entre os mais 
conhecidos. 

Mas esses indivíduos eram mais do que nomes famosos no 
negócio do setor bancário. Eles também eram membros do Money 
Trust [fundo fiduciário], um grupo controlador das rédeas do crédito 
no país quase exclusivamente. O termo foi cunhado pelo congressista 
Charles A. Lindbergh Jr. de Minnesota e se tornou uma palavra 
familiar nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial.  

Eles forneciam crédito a empresas, faziam os lançamentos de 
ofertas primárias de títulos e ações para elas, e possuíam 
participações extensivas em Conselhos de Administração 
corporativos, garantindo-lhes uma forte aderência às políticas das 
corporações industriais americanas.  

Sem o acesso aos banqueiros, para chegar ao dinheiro, a 
indústria não teria conseguido se expandir tão rapidamente quanto 
no fim do século XIX e início do século XX. Mas, como detratores 
observam, o dinheiro pouco fez para desenvolver negócios e novas 
ideias.  

Simplesmente, ajudou os banqueiros a acumular poder 
econômico concentrado às custas daqueles fundadores e dirigentes 
dos negócios financiados. As recordações sobre Jay Cooke haviam 
desaparecido. 

No início desse século XX, os banqueiros foram responsáveis 
por estimular acordos conjuntos capazes de levar à rápida 
centralização de muitas empresas e concentração de capital. Atuando 
como principal agente intermediário em muitos negócios, eles 
ajudaram a racionalizar a indústria em grandes holdings, muitas 
delas com vastas conexões e poder.  

A indústria de serviços públicos, ferrovias, o sistema telefônico 
em rápido desenvolvimento e o setor de seguros foram apenas 
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alguns exemplos. Usando holdings, atuantes como controladoras, 
muitas empresas maiores começaram a engolir as menores com 
fundos fornecidos por seus banqueiros. Elas também emitiram títulos 
e valores mobiliários para financiar esses negócios e, em muitos 
casos, seus banqueiros também investiram nos negócios, além de 
subscrevê-los. 

Muitas vezes, muitas das holdings estavam relacionadas entre 
si, embora não oficialmente no papel, uma vez que compartilhavam 
diretores e banqueiros. 

As holdings apareceram primeiro em Ohio. Lá Rockefeller 
fundou a Standard Oil, mas mudou-se para Nova Jersey, quando o 
estado permitiu as corporações manter ações uma das outras. Antes 
desse período, as leis estaduais limitavam o compartilhamento da 
propriedade de indivíduos como um método de controle de 
monopólios. 

Esse princípio de holding iniciou uma revolução na organização 
industrial e financeira americana. Foi amplamente usado para evitar o 
Sherman Anti-Trust Act, após este ter sido aprovado em 1890. 
Escondendo-se sob o guarda-chuva de uma holding company, muitas 
empresas conseguiram comprar as ações umas das outras, 
disfarçando a verdadeira propriedade.  

As empresas conseguiram adquirir outras, no mesmo negócio, 
sem levantar muitas “sobrancelhas vigilantes”. Processos nos termos 
da Lei Sherman seria difícil, porque seria demorado para determinar 
qual empresa possuía outra. 

A mesma forma de organização foi amplamente utilizada no 
negócio de valores mobiliários para evitar concentrações visíveis de 
poder financeiro. Bancos, proibidos de deterem participação acionária 
em outras empresas, organizadas em holdings, permitiram suas 
subsidiárias recém-fundadas participarem do negócio de valores 
mobiliários.  

A mais conhecida de todas as subsidiárias de valores 
mobiliários antes da Primeira Guerra Mundial foi a National City 
Company, de propriedade da National City Bank of New York. A J. P. 
Morgan e a subsidiária da empresa Drexel foram localizadas fora de 
Nova York, na Filadélfia. Originalmente organizadas para se 
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aventurarem em território previamente proibido, após 1916, as 
subsidiárias eram suspeitas de serem usadas para evitar o 
pagamento de imposto de renda. O mesmo manto de mistério, 
mascarando a verdadeira propriedade corporativa, também poderia 
ser usada para ocultar impostos devidos por indivíduos. 

Poucos argumentariam com base nos efeitos econômicos 
positivos dessas fusões. Elas tornaram a indústria americana mais 
eficiente em muitos aspectos.  

Por sua participação decisiva na Primeira Guerra Mundial, o país 
começou a emergir como o poder econômico internacional 
dominante. Mas muitas objeções começaram a ser levantadas sobre a 
maneira como esses negócios foram realizados e realizados 
questionamentos a respeito da solidez das práticas bancárias 
financiadoras.  

Trustes de “Dinheiro Sem Carimbo” 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), conta: muitas das críticas 
mais pungentes não vieram de economistas, mas de ativistas sociais. 
Eles viram as grandes disparidades criadas pela tendência de fusão 
na sociedade americana.  

Em termos marxistas clássicos, os ricos estavam ficando mais 
ricos enquanto a classe trabalhadora realmente estava perdendo 
poder aquisitivo. Isso contrastava fortemente com a noção popular de 
o período antecedente à guerra até o final da década de 1920 ter sido 
um dos bons tempos de prosperidade para todos. 

Outras críticas sobre a extensão da fusão de empresas 
industriais puderam ser ouvidas de diversos quadrantes, desde 
grupos de investidores a Woodrow Wilson. Os investidores estavam 
preocupados com a concentração do poder das holdings sufocar 
novos investimentos.  

Já o presidente Wilson observou: “Nenhum país pode se dar ao 
luxo de ter sua prosperidade originada por uma pequena classe 
controladora... Todo país é renovado fora das fileiras dos 
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desconhecidos, não fora das fileiras dos já famosos e poderosos no 
controle”. 

Depois de adquirir poder monopolista, as grandes empresas 
deixam de estar interessadas em inovação ou novos produtos. Elas 
estavam simplesmente felizes em sentar e cobrar as receitas 
existentes por direito. Wilson concluiu observando: “Eu não estou 
dizendo toda invenção ter interrompida pelo crescimento de relações 
de trustes, mas acho perfeitamente claro a invenção em muitos 
campos ter sido desencorajada”. 

A indústria americana estava passando por uma de suas 
primeiras fases de consolidação. A tendência à centralização e 
concentração de capital claramente preocupou muitos. Críticos 
destacavam o crescimento ter sido frustrado em favor de transações 
em papel, destinadas simplesmente a tornar banqueiros e 
financiadores mais ricos. 

Os fundos industriais, ou holdings, possuíam vastas 
participações acionárias de cartelização. Claramente, poderiam ser 
contestados por violar a Lei Sherman Anti-Trust. 

A United States Steel Corporation, por exemplo, era um 
amálgama de 228 empresas menores espalhadas por mais de uma 
dúzia de estados. The General Electric era uma empresa 
controladora, direta ou indiretamente, de uma ampla gama de 
empresas de água e luz em todo o país. Ao controlar a água, a 
empresa também efetivamente controlava muita produção de energia 
elétrica e todos as receitas acessórias.  

Antes da Primeira Guerra Mundial, o U.S. Commissioner of 
Corporations temia todas as empresas de água do país poderem, na 
verdade, cair em propriedade única. As implicações de tal evento 
foram ainda mais impressionantes, considerando essas vastas 
explorações industriais terem sido controladas diretamente ou terem 
serviços bancários prestados pelo dinheiro de trustes, especialmente, 
pelo J. P. Morgan & Company. 

O poder de industriais e banqueiros foi objeto de discussões 
acaloradas e escrutínio no final do século XIX, culminando com a 
aprovação da Lei Sherman Anti-Trust em 1890. A tentativa de proibir 
cartéis e monopólios capazes de restringir o comércio e a 
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concorrência, o Ato Sherman ainda não conseguiu lidar com alguns 
dos dispositivos mais sutis usados para dominar certas indústrias.  

Uma era a posição central assumida pelos banqueiros no 
cenário industrial americano. Isso foi realizado com assento nos 
Conselhos de Administração de muitas empresas – algumas dos 
mesmos tipos de indústrias – ou nos conselhos de empresas clientes. 
Uma das principais funções dos banqueiros era sentar-se no maior 
número possível de CAs: uma influência desproporcional à 
importância real dos próprios bancos. 

Supunha-se, há muito tempo, os negócios e a indústria 
americanos desenvolverem-se mais rapidamente e exercerem mais 
poder se comparados ao do governo federal, pelo menos até a 
Grande Depressão de 1929. Isso era confirmado por um exame do 
setor bancário em geral. Sujeito ao regulamento de seus estados de 
origem, a maioria dos bancos com o título “nacional” não era bem 
regulamentado pelo governo federal.  

Até 1913, o país não tinha um Banco Central, por conta de duas 
tentativas derrotadas pelo populismo e pelo federalismo. Logo, os 
maiores bancos comerciais de Nova York foram acostumados a ter as 
coisas à sua maneira, na ausência de uma Autoridade Monetária 
responsável pela supervisão da criação de dinheiro e crédito por eles.  

O relacionamento com os trustes industriais se estendeu 
indiretamente à própria Wall Street. Quando muitas dessas novas e 
vastas corporações foram formadas, elas certamente precisavam 
vender ações para ajudar a financiar novos negócios de fusões e 
aquisições. As casas bancárias estavam prontas para negociar, 
inclusive por terem dirigidos negócios, indiretamente, por meio de 
um de seus parceiros com assento no Conselho de Administração da 
empresa.  

Dessa maneira, os bancos dominaram os mercados monetários 
e o mercado de crédito em geral. Quando a proposta para estabelecer 
o Federal Reserve ganhou força, o problema do poder dos banqueiros 
emergiu rapidamente como uma questão controversa. Essa 
preocupação levou a uma audiência no Congresso. Ela se tornou uma 
das mais populares e reveladoras dos eventos na América pré-
guerra: as audições do comitê Pujo de 1912. 
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Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), detalham as audições do 
comitê, convocadas pelo congressista Charles Lindbergh de Minnesota 
e nomeado após Arsene Pujo, democrata da Louisiana. Elas foram 
digno de nota pelo aparecimento de J. P. Morgan (Pierpont), entre 
outros, chamados a testemunhar sobre a trustificação do dinheiro 
[The Money Trust].  

Embora certamente não fosse conhecido na época, ele se 
tornaria um dos dois testemunhos mais bem divulgados dados por 
um Morgan, no século XX. Ambos se tornaram igualmente famosos 
por revelar a quantidade de poder corporativo exercido pelos 
banqueiros.  

O inquisidor-chefe de Morgan nas audiências era o principal 
advogado do comitê, Samuel Untermyer, advogado de Nova York.  Ele 
tinha pouca experiência em ver os banqueiros como um grupo. 
Assim, Morgan manteve a linha tradicional de defesa do número 
extraordinário de diretorias dele, seus parceiros e outros banqueiros 
como George Baker conseguiram manter, especialmente, naquelas 
indústrias vitais para o bem-estar nacional.  

Transportar carvão, onde muitas empresas de serviços públicos 
tinham interesse, tanto como usuário, quanto como produtor, as 
inúmeras ferrovias pertencentes ao mesmo truste, esses eram 
apenas poucos de dezenas de exemplos trazidos pelo comitê. 

Morgan negou enfaticamente ele e outros grandes banqueiros 
já terem controlados ou desejarem controlar setores da economia 
americana. Ele afirmou isso com naturalidade, embora tenha sido 
bem documentado ele pessoalmente ter controlado até cinquenta mil 
milhas de linhas ferroviárias nos anos imediatamente antes das 
audiências, como claramente revelado. Cinismo é uma marca da 
casta dos mercadores. 

Banqueiros de Negócios: Saqueadores ou Cupins Financeiros?  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), conta: antes da eclosão da 
Primeira Guerra Mundial, as empresas americanas entraram em uma 
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fase de consolidação. Grandes trustes, como os da última parte do 
século XIX, continuaram a ser formados à medida que os 
financiadores ajudaram e contribuíram para a consolidação de muitas 
empresas menores e inovadoras, fundindo-as em gigantes industriais.  

A indústria americana estava flexionando seus músculos em 
conjunto. Os banqueiros foram fundamentais para o processo, mas 
mais controvérsia estava se formando em relação a seus papéis na 
captação de capital e reestruturação.  

À medida que a guerra se aproximava, os banqueiros eram 
considerados por seus críticos como saqueadores, tendo feito pouco 
ou nada para ajudar a desenvolver a economia de forma significativa. 
Outros os consideravam patriotas, ajudando a financiar os Aliados e a 
eventual entrada da América no conflito levantando bilhões de 
dólares.  

Durante a década de 1930, no entanto, as interpretações 
tornaram-se muito mais unilaterais. Os banqueiros seriam chamados 
de "cupins financeiros", destruindo o sistema financeiro por dentro.  

Nunca particularmente amados em qualquer momento durante 
aquele período de vinte anos, especialmente pelos democratas, os 
banqueiros se tornaram o grupo profissional mais difamado do país 
durante a Grande Depressão. Mas, curiosamente, não era sua riqueza 
a acusação de seus detratores tinham contra eles. Em vez disso, foi a 
combinação de riqueza e poder econômico e político concentrado os 
tornou um grupo tão vilipendiado.  

Wall Street estava prestes a cair em uma nuvem enquanto o 
Congresso clamava por um novo Banco Central. Uma questão natural 
surgiria rapidamente. Na ausência de um Banco Central por mais de 
setenta anos, como os banqueiros conseguiram controlar as rédeas 
do crédito no país?  

Embora nunca seja popular em muitas partes do país, exceto 
na Costa Leste, os banqueiros passaram por uma transformação 
entre as duas guerras mundiais. As instituições lideradas por eles 
tornaram-se mais poderosas do que nunca, dominando a vida 
americana como nunca antes.  
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Eles mergulharam em novas áreas de negócios com um fervor 
capaz de ajudar a revolucionar a sociedade americana, conduzindo-a 
no curso do consumismo dominante desde então. Os Estados Unidos 
se tornaram um país onde a economia era dominada pelos gastos.  

A partir da década de 1920, cerca de dois terços do Produto 
Interno Bruto total do país foram atribuídos aos gastos do 
consumidor, uma porcentagem mantida estável ao longo dos anos. 
Para financiar esses gastos, os banqueiros precisavam fornecer 
crédito, tornando-os assim centrais para a ideia de prosperidade 
americana.  

A ideia de Thorstein Veblen de "consumo conspícuo", esboçada 
pela primeira vez em sua Teoria da Classe Ociosa (1899), estava 
rapidamente se tornando realidade. Com uma descrição irônica 
característica, Veblen comparou o desejo do homem moderno de 
consumir da forma mais conspícua possível ao desejo do homem 
primitivo de acumular comida ou mulheres à força.  

À medida que a sociedade de consumo americana se tornou 
mais madura, o consumo se tornou uma meta que vale a pena ser 
alcançada para a classe média e também para os ricos. A década de 
1920 testemunharia sua explosão virtual.  

Eventos anteriores à Primeira Guerra Mundial levaram a uma 
explosão da atividade econômica na década de 1920. É costume 
pensar na década de 1920 como um período único em si mesmo. Mas 
o aumento dos gastos alimentados pelos bancos (conseguido pela 
concessão de crédito a empresas e indivíduos), a produção em massa 
de automóveis e rádios, bem como a contínua concentração do poder 
financeiro, todos tiveram suas origens na parte anterior do século 
quando as bases modernas do poder corporativo e industrial foram 
lançadas.  

Apesar das tentativas de regular o poder das instituições 
financeiras, os anos 1920 foram notavelmente semelhantes aos anos 
anteriores à guerra. Um dos aspectos únicos do desenvolvimento 
industrial e corporativo americano foi o papel dos bancos no século 
XIX e no início do século XX.  

O sistema financeiro operava sem os benefícios de um Banco 
Central, contando, em vez disso, com os grandes bancos de centros 
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financeiros de Nova York e Chicago. Os bancos estavam acorrentados 
por uma variedade de leis federais e estaduais. Elas ditavam em 
quais linhas de negócios eles poderiam se envolver e onde poderiam 
fazê-lo – às vezes limitados a seus próprios estados.  

Mas, apesar de suas limitações, os bancos foram capazes de 
acumular grandes quantidades de depósitos e influência e, na maioria 
das vezes, resistiram a qualquer tipo de mudança de modo a 
perturbar o status quo. Ter um Banco Central, o foco dos argumentos 
contrapostos aos direitos dos Estados, agora era considerado 
"europeu demais", sugerindo controle de crédito e dinheiro. Isso os 
banqueiros costumavam pintar como antitético ao ideal americano.  

Imediatamente após a virada do século, os bancos comerciais 
eram principalmente instituições de atacado. Obtinham a maior parte 
de suas receitas de empresas e indivíduos ricos. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, eles fortaleceram seu 
domínio sobre a América corporativa se aventurando no negócio de 
Banco de Investimento. Lá eles forneceram competição para os 
bancos de investimento mais antigos, ainda conhecidos como bancos 
privados.  

Essa expansão os ajudou a penetrar em outro mercado naquela 
conjuntura em processo ainda de amadurecimento: o banco de 
varejo. O emergente domínio industrial americano estava criando 
uma nova classe de indivíduos ricos, e os grandes bancos tinham 
voltado seus olhos firmemente para eles.  

O ambiente regulatório em torno dos bancos, no início da 
década de 1920, era extremamente amigável. A única restrição real 
era a geografia. Os bancos não conseguiam cruzar as linhas estaduais 
e, em muitos estados, como Nova York, não conseguiam cruzar as 
linhas municipais e municipais.  

Como resultado, os mais bem-sucedidos deles concentraram-se 
na cidade de Nova York e, em menor grau, em Chicago. Seu poder 
derivava das conexões estabelecidas ao longo dos anos com 
empresas e corporações.  

Os banqueiros corporativos emprestaram dinheiro às empresas, 
enquanto os bancos privados subscreveram títulos para elas. Em 
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alguns casos, algumas instituições desempenharam ambas as 
funções.  

A maioria dos extremamente poderosos datava de meados do 
século XIX.  

Influência dos Banqueiros  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra: dentro dos setenta e 
tantos anos quando os poderosos já existiam no início da Primeira 
Guerra Mundial, rapidamente apareceram descrições aparentemente 
desproporcionais a suas histórias relativamente curtas.  

Um adjetivo superlativo foi aplicado aos vários bancos 
importantes de Nova York. As famílias líderes da banca eram 
chamadas de "dinastias".  

O domínio desses bancos sobre certas partes da economia era 
tão completo que apenas uma piscadela ou aceno de cabeça de um 
banqueiro de investimento era necessário para fechar ou fechar um 
negócio. Muitos dos banqueiros privados ainda não publicavam 
demonstrações financeiras, então seus clientes não sabiam realmente 
de sua condição financeira. Ees tinham fé total nos bancos com base 
apenas na reputação e na propaganda boca a boca.  

Por causa desse Efeito de Halo, muitos banqueiros se 
compararam às grandes famílias de banqueiros da Europa: os Medici 
na Flórida do século XVI ou os Rothschilds na Grã-Bretanha do século 
XIX. Os nomes dinásticos eram normalmente associados aos bancos 
privados e casas de banco de investimento: J. P. Morgan, Kidder, 
Peabody, Kuhn Loeb, Lehman Brothers, Seligman, Brown Brothers e 
Harriman Brothers.  

Os maiores bancos comerciais, notadamente o National City 
Bank e o First National, ambos estavam localizados na cidade de 
Nova York. Eles também eram chefiados por presidentes de 
empresas, cujos nomes dominavam o setor bancário, em alguns 
casos, acima dos banqueiros privados de varejo. Estes muitas vezes 
preferiam permanecer relativamente anônimos. George Baker do First 
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National, James Stillman e (mais tarde na década de 1920) Charles 
Mitchell do National City Bank estavam entre os mais conhecidos. 

Mas esses indivíduos não eram apenas nomes famosos no setor 
bancário. Eles também eram membros do money trust, grupo 
controlador das rédeas do crédito no país de forma quase exclusiva. 
O termo foi cunhado pelo congressista Charles A. Lindbergh Sênior de 
Minnesota e se tornou uma palavra familiar nos anos anteriores à 
Primeira Guerra Mundial.  

Eles forneciam crédito a empresas, levantavam títulos e ofertas 
de ações para elas e tinham extensas participações em conselhos 
corporativos de diretores (Conselhos de Administração). Garantiram 
um controle rígido sobre as políticas industriais americanas.  

Sem o acesso dos banqueiros ao dinheiro, a indústria não teria 
sido capaz de se expandir tão rapidamente como no final do século 
XIX e início do século XX. Mas, como os detratores notariam, o 
dinheiro pouco contribuiu para desenvolver negócios e novas ideias. 
Simplesmente, ajudou os banqueiros a acumular poder econômico, 
concentrado às custas daqueles fundadores e dirigentes dos negócios 
financiados.  

As memórias de Jay Cooke há muito desapareceram. No início 
deste século, os banqueiros foram responsáveis por fechar negócios 
de modo a levar à rápida centralização de muitos negócios. Atuando 
como principal e agente em muitos negócios, ajudaram a racionalizar 
a indústria em grandes holdings, muitas com amplas conexões e 
poder.  

O setor de serviços públicos, as ferrovias, o sistema de 
telefonia em rápido desenvolvimento e o setor de seguros são apenas 
alguns exemplos. Usando holdings atuantes como controladoras, 
muitas empresas maiores começaram a engolir as menores com 
recursos fornecidos por seus banqueiros.  

Eles também emitiram títulos para financiar esses negócios e, 
em muitos casos, seus banqueiros também investiram nos negócios e 
também os subscreveram. Frequentemente, muitas das holdings 
eram relacionadas entre si, embora não oficialmente no papel, 
mesmo porque compartilhavam diretores e banqueiros.  
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As holdings apareceram primeiro em Ohio. Rockefeller fundou a 
Standard Oil lá, mas mudou-se para Nova Jersey, quando o Estado 
permitiu as empresas detivessem as ações umas das outras. Antes 
dessa época, as leis estaduais limitavam a propriedade das ações a 
indivíduos como método de controle de monopólios.  

Esse princípio deu início a uma revolução na organização 
industrial e financeira americana. Ele foi amplamente usada para 
evitar a Lei Antitruste Sherman, depois dela ter sido aprovada em 
1890.  

Escondendo-se sob a proteção de uma holding, muitas 
empresas foram capazes de compram as ações uns dos outros, 
disfarçando assim a verdadeira propriedade. As empresas foram 
capazes de adquirir outras no mesmo negócio sem levantar muitas 
sobrancelhas vigilantes.  

Processos judiciais sob a Lei Sherman seriam difíceis porque 
seria demorado determinar qual empresa era proprietária de outra. A 
mesma forma de organização foi amplamente utilizada no negócio de 
títulos para evitar concentrações visíveis de poder financeiro.  

Os bancos, proibidos de deter participações em outras 
empresas, organizaram-se em sociedades holding para permitir suas 
subsidiárias de títulos recém-fundadas se envolvessem no negócio de 
títulos.  

A mais conhecida de todas as subsidiárias de valores 
mobiliários antes da Primeira Guerra Mundial era a National City 
Company, de propriedade da National City Bank of New York. A 
subsidiária Drexel de J.P. Morgan and Company estava localizada fora 
de Nova York, na Filadélfia. Organizadas originalmente para se 
aventurar em territórios antes proibidos, a partir de 1916 as 
subsidiárias foram suspeitas de serem utilizadas para evitar o 
pagamento do imposto de renda.  

O mesmo manto de mistério a mascarar a verdadeira 
propriedade corporativa também poderia ser usado para ocultar 
obrigações fiscais de indivíduos. Poucos contestariam os efeitos 
econômicos positivos dessas fusões. Eles tornaram a indústria 
americana mais eficiente em muitos aspectos, e o país começou a 
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emergir como a potência econômica internacional dominante na 
Primeira Guerra Mundial.  

Mas muitas objeções começaram a ser levantadas sobre a 
maneira como esses negócios foram feitos e a solidez do práticas 
bancárias financiadoras. Muitas das críticas mais pungentes não 
vieram de economistas, mas de ativistas sociais. Eles viram as 
grandes disparidades criadas pela tendência das fusões na sociedade 
americana.  

Em termos marxistas clássicos, os ricos estavam ficando 
substancialmente mais ricos, enquanto a classe trabalhadora na 
verdade estava perdendo poder de ganho. Isso contrastava 
fortemente com a noção popular de o período de antes da I Guerra 
Mundial até o final da década de 1920 foi de bons tempos e 
prosperidade para todos.  

Outras críticas sobre a extensão do amálgama do poder 
industrial podem ser ouvidas de diversos setores, desde grupos de 
investidores até Woodrow Wilson. Os investidores estavam 
preocupados com o fato de a concentração de poder em holdings 
estar sufocando novos investimentos.  

Como observou Wilson, "Nenhum país pode se dar ao luxo de 
ter sua prosperidade originada por uma pequena classe 
controladora ... Todo país é renovado fora das fileiras do 
desconhecido, não fora das fileiras dos já famosos e poderosos em 
combate de controle."  

Uma vez adquirido o poder, as grandes empresas não se 
interessaram mais por inovação ou novos produtos. Elas estavam 
simplesmente felizes em sentar e coletar suas receitas existentes.  

Wilson concluiu observando: “Não estou dizendo todas as 
invenções terem sido interrompidas pelo crescimento dos trustes, 
mas acho estar perfeitamente claro a invenção em muitos campos ter 
sido desencorajada.”  

A indústria americana estava passando por um de seus 
primeiros fases de consolidação, e a tendência claramente preocupou 
muitos. Os críticos afirmaram: o crescimento foi bloqueado em favor 
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de transações em papel destinadas a enriquecer banqueiros e 
financistas.  

Os fundos industriais, ou holdings, possuíam vastas 
participações que podiam ser claramente contestadas como violações 
da Lei Antitruste Sherman. A United States Steel Corporation era um 
amálgama de 228 empresas menores espalhadas por mais de uma 
dúzia de estados. A General Electric Company controlava direta ou 
indiretamente uma ampla gama de empresas de água em todo o 
país.  

Ao controlar a água, a empresa também controlava com 
eficácia grande parte da produção de energia elétrica e todas as 
receitas acessórias que a acompanhavam. Antes da Primeira Guerra 
Mundial, o Comissário das Corporações dos Estados Unidos temia 
todas as concessionárias de água do país poderem realmente cair em 
propriedade única. 

As implicações de tal evento foram ainda mais devastadoras, 
considerando essas vastas holdings industriais controladas 
diretamente por, ou prestados serviços bancários por, o truste de 
dinheiro, especialmente J. P. Morgan & Company.  

O poder dos industriais e banqueiros foi assunto de acalorada 
discussão e escrutínio no final do século XIX, culminando com a 
aprovação da Lei Antitruste Sherman em 1890. Tentando proibir 
cartéis e monopólios capazes de restringirem o comércio e a 
concorrência, os Sherman - Man Act ainda não tinha conseguido lidar 
com alguns dos dispositivos mais sutis usados para dominar certas 
indústrias.  

Uma era a posição central assumida pelos banqueiros no 
cenário industrial americano. Isso foi conseguido por ter assento nos 
Conselhos de Administração de muitas empresas – algumas nos 
mesmos tipos de indústrias – ou nos Conselhos de empresas clientes.  

Uma das principais funções dos banqueiros era participar do 
maior número possível de Conselhos, garantindo uma influência 
desproporcional à real importância dos próprios bancos. Há muito se 
supunha os negócios e a indústria americanos se desenvolverem mais 
rapidamente e exercerem mais poder face ao governo federal, pelo 
menos até a Grande Depressão.  
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Isso é confirmado por um exame do setor bancário em geral. 
Sujeitos à regulamentação de seus Estados de origem, a maioria dos 
bancos carregava o título "nacional", mas não era bem 
regulamentada pelo governo federal. Até 1913, o país não tinha um 
Banco Central. Os maiores bancos comerciais de Nova York estavam 
acostumados a fazer as coisas à sua maneira, na ausência de uma 
autoridade bancária central responsável pela criação de dinheiro e 
crédito.  

Seu relacionamento com os trustes industriais estendia-se 
indiretamente à própria Wall Street. Quando muitas dessas novas e 
vastas corporações foram formadas, certamente precisaram vender 
suas próprias ações para ajudar a financiar novos negócios e 
aquisições.  

As casas bancárias estavam prontas para fazer negócios com 
eles, tendo sido dirigidas por um de seus próprios sócios participante 
do Conselho de Administração da empresa. Dessa forma, os bancos 
dominaram o mercado monetário e o mercado de crédito em geral.  

Quando a proposta de estabelecer o Federal Reserve ganhou 
ímpeto, o problema do poder dos banqueiros rapidamente emergiu 
como uma questão contenciosa. Essa preocupação levou a uma 
audiência no Congresso. Ela se tornou um dos eventos mais 
populares e reveladores na América antes da guerra: as audiências 
do Comitê de Pujo em 1912.  
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Boom dos Anos 20 (1920-1929) 

“Todo mundo deve se tornar rico”. John J. Raskob  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 6º. capítulo: a 
década de 1920 rapidamente se tornou a década mais paradoxal da 
história americana. A prosperidade iniciada em 1922, durando até 
1929, não era prevista. Durante a guerra, abundaram as previsões 
terríveis sobre o estado da economia após a derrota dos Poderes 
Centrais.  

A maioria dos comentaristas conservadores viu a inflação no 
horizonte, como se poderia esperar após uma prolongada guerra 
europeia. A introdução da emenda do imposto de renda em 1913, 
originalmente, ajudou a diminuir os gastos, como também seria de 
esperar. E o mais importante, a América poderia retornar à 
autossuficiência e isolamento dos assuntos europeus desejada 
aparentemente pela maioria da população.  

Mas os eventos superariam as previsões e colocariam o país na 
vanguarda dos assuntos mundiais. A capacidade produtiva americana 
tornou-se a inveja do mundo e continuou a atrair imigrantes.  

No entanto, na década de 1920 a imigração era menor se 
comparada às das décadas anteriores e nunca mais voltaria aos 
níveis testemunhados no final do século XIX. O crescimento da 
população continuou. A taxa de inflação do pós-guerra permaneceu 
baixa, desencadeando uma forte alta nos mercados de ações e 
títulos.  

No início da guerra, David Lloyd George gabou-se de Londres 
conduzir totalmente a metade das transações financeiras mundiais, 
excluindo os negócios domésticos britânicos. Mas uma mudança logo 
aconteceu. Os mercados de capitais de Nova York arrancaram os 
mercados de capitais internacionais da Grã-Bretanha e nunca mais os 
abandonaram.  

O imposto de renda, duramente criticado, não impediu os 
consumidores de gastar. Carros, rádios e telefones estavam sendo 
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produzidos em massa em uma escala nunca antes imaginada. A 
intolerância e a xenofobia estavam em alta.  

Na época, os mercados financeiros de Nova York se deleitavam 
com sua riqueza inesperada. Oklahoma foi colocado sob lei marcial 
para neutralizar o terrorismo racial da Ku Klux Klan. Em 1925, John 
Scopes foi preso no Tennessee por ensinar a Teoria da Evolução em 
uma escola pública.  

A mesma década testemunhou o nascimento da mania do golfe 
em miniatura foi também a década da Lei Seca. E o fundo de 
investimento não tinha motivos para se esconder, na década de 1920, 
porque estava sob constante pressão para conceder empréstimos ao 
mercado de ações.  

Enquanto os mercados estavam em alta e os banqueiros de 
investimento colhiam enormes lucros, o movimento anti-imposto de 
renda ganhava força. Até mesmo o movimento em favor da 
revogação da Lei Volstead ficou sob o controle sub-reptício dos 
defensores de uma reversão das taxas de impostos.  

Um enorme boom de terras ocorreu na Flórida, quando os 
investidores freneticamente compraram terrenos nos arbustos de 
pinheiros na esperança de obter lucro rápido. Um dos 
desenvolvedores mais conhecidos no estado foi Charles Ponzi.  

Campos de minigolfe estavam sendo construídos nos telhados 
dos edifícios de escritórios de Nova York. No entanto, em 1929 eles 
não seriam lugares seguros para corretores suicidas. Em novembro 
de 1929, Will Rogers observou: "a situação foi alcançada nos hotéis 
de Nova York, onde o funcionário pergunta aos hóspedes, 'Você quer 
um quarto para dormir ou para pular?'"  

A década também foi o último suspiro para o americano 
tradicional (e Wall Street) da doutrina da autossuficiência de O 
Mercado e da maldade de O Grande Governo. À medida que as 
disparidades entre ricos e pobres se tornavam cada vez maiores, 
mesmo a filantropia dos barões ladrões e industriais não conseguia 
mascarar os despossuídos da sociedade.  

As grandes empresas SA e Wall Street não estavam 
proporcionando um estímulo para os menos abastados. O julgamento 
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e a condenação da hereditariedade do “macaco” certamente não 
impediu os darwinistas sociais de acreditar os sobreviventes das 
guerras e ataques de Wall Street serem, de alguma forma, mais 
fortes se comparados a qualquer outra pessoa, mas ironicamente 
pressagiou os anos 1930.  

De fato, havia uma autoridade “superior” em ação nos assuntos 
humanos, além do darwinismo empresarial. O governo estava 
finalmente alcançando o setor privado e começando a impor sua 
própria vontade ao setor comercial e financeiro.  

Mas um acidente teria de ocorrer primeiro. Na década de 1920, 
o forte senso de individualismo ainda prevalecia.  

Herbert Hoover foi talvez seu melhor expoente. Seu livro de 
1922, American Individualism, foi um simples hino aos valores do 
século XIX de trabalho árduo e autossuficiência. Eles ainda estavam 
arraigados no pensamento social americano. Ironicamente, isso o 
tornaria o último defensor popular de teorias amadas por Wall Street, 
quando o crash ocorreu durante sua presidência.  

Por volta da virada do século, um termo agora famoso apareceu 
pela primeira vez, cunhado por Thorstein Veblen em seu popular livro 
The Theory of the Leisure Class. Escrevendo sobre a tendência da 
humanidade de adquirir bens e adornar-se com posses materiais, 
Veblen comparou a aquisição contemporânea de riqueza e todos os 
seus acessórios à aquisição de mulheres pela força pelo homem 
primitivo. Ele simplesmente pegou o que queria pelos cabelos e 
arrastou-o para sua toca. Este desejo por bens materiais era 
conhecido como consumo conspícuo. 

Buscadores de Status 

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra: cinquenta anos mais 
tarde da publicação do livro clássico de Thorstein Veblen, The Theory 
of the Leisure Class, Vance Packard chamaria esse grupo de 
consumidores de luxo de “buscadores de status”. O mandato de 
Veblen perdurou ao longo do século XX, embora seus modelos, sem 
dúvida, tenham começado no século XIX.  
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Como professor de Economia [ninguém é perfeito] na 
Colúmbia, ele certamente não teve de procurar muito para obter 
provas tangíveis de suas teorias. As luxuosas mansões dos industriais 
pontilhavam Riverside Drive, a poucos passos do campus, e o 
Morgan's Corsair às vezes ficava ancorado a não mais do que alguns 
quilômetros de distância.  

Após uma forte recessão em 1920, chamada de Depressão na 
época, os americanos demonstraram a teoria de Veblen não estar 
longe de ser correta. O país embarcou em uma onda de manufatura e 
consumo de modo a mudar para sempre a face da sociedade 
americana.  

O número de lares americanos possuidores de rádio aumentou 
de escassos 60 mil para mais de dez milhões, e o número de lares 
com telefone aumentou 20%. Novas estações de rádio AM abriam 
semanalmente em todo o país, e mais e mais famílias compravam 
automóveis.  

Mas o consumo teve bases escassas em muitos casos. O salário 
médio era de quarenta e oito centavos por hora durante uma semana 
de quarenta e quatro horas. A compra de bens de consumo exigia o 
uso de crédito acima do possível anteriormente.  

A economia americana começou a adquirir características 
modernas. Mais de dois terços do produzido pelo país era consumido 
por indivíduos. Assim, logo quando essa tendência foi reconhecida, 
surgiu a moderna sociedade de consumo americana.  

As rodovias ficaram cheias de outdoors vendendo de tudo, de 
cigarros a creme de barbear. A publicidade não era mais apenas outra 
forma de chegar ao consumidor; tornou-se uma necessidade.  

Superficialmente, parecia o país inteiro estar especulando no 
mercado, comprando todos os tipos de novos bens de consumo e 
fingindo permanecer no vagão no processo. Mas ironias mais 
marcantes estavam começando a surgir.  

Elas acabariam por levar ao desastre econômico. As 
disparidades de riqueza eram enormes, com os relativamente poucos 
ganhadores de topo da população possuindo a vasta maioria dos 
ativos americanos.  
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Karl Marx teria sorrido, pois conhecia a fórmula. Cinco por cento 
da população controlava 90% da riqueza. Duzentas corporações 
controlavam metade da riqueza corporativa do país.  

Fortunas enormes estavam sendo acumuladas, enquanto o 
salário médio anual era inferior a 1.500 dólares por ano.  

Em 1920, uma bomba terrorista explodiu do lado de fora da 
sede de Morgan em 23 Wall, matando trinta transeuntes. Nem todo 
mundo estava apaixonado pela riqueza e pelo consumo do período 
pós-guerra.  

Mais ironicamente, foi o pequeno investidor e poupador 
arrastado para o turbilhão da década pela comunidade financeira, 
ansioso demais para usar o dinheiro de outra pessoa para continuar 
seus sonhos expansionistas para a indústria americana. Os atacantes 
touros (altistas), substitutos de ursos (baixistas), e outros 
manipuladores variados ainda estavam trabalhando em seus locais 
familiares.  

Aqueles situados mais acima na escada financeira da profissão, 
nos anos 20, em expansão da escalada social, tinham sonhos 
expansionistas. Eles deixariam uma marca inesquecível na década de 
1920. 

Como no passado, a guerra havia apresentado a todos eles uma 
oportunidade de ouro de expandir o marketing financeiro para a 
classe média emergente. Durante a década de 1920, uma tendência 
começou a desenvolver alguma forma de crédito uniforme no país.  

O Federal Reserve ainda estava em seus primeiros anos, e sua 
influência era sentida, principalmente, nos bancos comerciais. Outros 
setores da economia ainda ficaram para trás e sentiram as pressões 
de uma colcha de retalhos de fornecedores de crédito.  

Imediatamente após a guerra, Woodrow Wilson assinou a 
legislação criando o Sistema de Crédito Agrícola, por meio do qual os 
agricultores podiam obter crédito em bancos de terras, organizados 
em um sistema análogo ao Fed. Agora era possível para os 
agricultores obter empréstimos em condições mais fáceis e por 
períodos mais longos.  
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O crédito permitiu os Estados Unidos se tornarem ainda mais 
eficientes na agricultura. O Farm Credit System teve a distinção de se 
tornar a primeira agência patrocinada pelo governo federal dedicada 
a auxiliar o setor privado fora dos bancos comerciais. Embora seu 
sucesso nos mercados financeiros fosse, na melhor das hipóteses, 
limitado, ela se tornaria um modelo para muitas outras agências mais 
conhecidas criadas durante a depressão.  

Apesar dos avanços introduzidos pela nova legislação agrícola, 
Teorias de Conspiração sobre Wall Street, o Federal Reserve e os 
agricultores como um grupo começaram a surgir na imprensa 
nacional. A recessão do pós-guerra de 1920-22 foi acompanhada por 
uma queda acentuada nos preços quando ocorreu a última das 
"depressões" antes da catástrofe de 1929.  

Os preços agrícolas também caíram drasticamente e a 
depressão atingiu duramente os agricultores. Quase imediatamente, 
porém, começaram a circular rumores de uma conspiração do Federal 
Reserve para deprimir os preços agrícolas, não disponibilizando 
moeda suficiente para empréstimos agrícolas, apesar do novo 
Sistema de Crédito Agrícola.  

Esses relatórios despertaram a ira do senador Carter Glass, da 
Virgínia. Ele contribuíra para a aprovação do Federal Reserve Act oito 
anos antes. Argumentando os boatos serem infundados, o trabalho 
de forças anti-Fed, Glass argumentou: “nenhum ser humano pode 
formar qualquer conjectura crível sobre por qual razão o Federal 
Reserve Board, exceto em malícia sem objetivo, poderia ter desejado 
fazer algo do tipo sugerido”. 

Embora o tumulto logo diminuísse, infelizmente continuou a 
tendência pela qual a agricultura americana continuava desconfiada 
das finanças da Costa Leste. Wall Street tornou-se um bode 
expiatório conveniente para muitos interesses agrários. Ela seria 
responsabilizada por muitos dos problemas econômicos dos 
fazendeiros pelo resto da década.  

Do outro lado da moeda, Wall Street tinha pouca munição para 
lutar contra as demais forças da conspiração. Elas estavam se 
reunindo contra ela no meio e no final da década de 1920. Os 
populistas do meio-oeste agrário começaram a se organizar contra 
Wall Street. Enquanto os mercados financeiros estavam em alta, a 
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agricultura permanecia estagnada. Uma forte seca atingiu o cinturão 
agrícola no meio da década. 

Isso irritou muitos políticos de Estados agrícolas, e eles 
começaram a pressionar o Federal Reserve Board para reduzir a alta 
do mercado. Ela estava envolvendo Wall Street.  

Os membros mais proeminentes do movimento eram homens 
respeitáveis. Eles não deveriam ser considerados levianamente.  

Todos seguiram a tradição de Cllliam Jennings Bryan, cujas 
tiradas em favor da prata foram bem lembradas. Eles incluíam Carter 
Glass da Virgínia, Robert M. La Follette Jr. de Wisconsin. Ele seguiu os 
passos de seu pai, J. Thomas Heflin de Mabama e William E. Borah de 
Idaho.  

Juntos, eles fariam uma pressão considerável em Washington, 
tentando reduzir o crédito ao mercado de ações e pintar Wall Street 
como responsável por todos os males econômicos do país. Mas, 
apesar de sua proeminência política, o grupo também teve seus 
detratores.  

Descrevendo-os como menos dos apresentados como “santos”, 
um comentarista do período os descreveu como “cavalheiros de alta 
tensão moral e preconceito abismal. Um deles é conhecido por ser o 
líder da Ku Klux Klan em seu Estado. Outro tem medo do domínio do 
homem [católico], uma apreensão expressa por ele em voz alta e 
continuamente”. Sua total falta de temperamento judicial e 
conhecimento financeiro impedia sua competência para transmitir 
questões relativas a Wall Street.  

As linhas de batalha estavam sendo rapidamente traçadas. A 
competição iminente soava semelhante à ocorrida, durante o primeiro 
ano da presidência de Woodrow Wilson, em torno do proposto Federal 
Reserve. Mais uma vez, Carter Glass parecia estar do lado das forças 
anti-Wall Street.  

Crash de 1929: Cataclismo do Mercado de Ações 

Chegando perto do crash, as cotações descoladas de 
fundamentos ajudaram a diminuir o entusiasmo pelos investimentos 
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em ações. As empresas fizeram todo o possível para criticar a 
interferência externa em seus negócios.  

Em agosto de 1929, o Federal Reserve Bank de Nova York 
aumentou sua taxa de desconto em um ponto, elevando para 6% aa. 
O mercado cambaleou temporariamente durante um fim de semana 
antes de assumir novamente um curso de alta.  

Essa foi uma das “interrupções” na ação altista. Muitos em Wall 
Street pensaram ser apenas um fenômeno temporário, mas também 
criou uma situação estranha, não vista com frequência no mundo 
financeiro.  

As pessoas começaram a viajar para Nova York para se reunir 
em torno de Wall Street como se estivessem participando de um 
comício político ou concerto ao ar livre. O distrito financeiro havia se 
tornado a maior atração turística da cidade. Muitos viajaram 
centenas, até milhares, de milhas para estar onde se dava o 
enriquecimento, 

Eles aplaudiam personalidades proeminentes de Wall Street 
quando chegaram ao trabalho pela manhã. Aplaudia-os por 
enriquecer tantos investidores e oferecer esperança a muito mais 
cidadãos comuns de eles também poderem enriquecer em pouco 
tempo. Muitos tinham lido sobre financistas e as ações apregoadas 
por eles em boletins financeiros e de astrólogos.  

Uma das adivinhadoras mais conhecidas da época foi 
Evangeline Adams. Ela cobrou 20 dólares por seu boletim financeiro. 
Ela não teve falta de assinantes.  

Charles Mitchell, Baker, Lamont e outros tornaram-se 
celebridades, considerados pela multidão reunida como gênios 
financeiros. Wall Street começou a se parecer com um píer onde um 
grande navio de passageiros logo deveria atracar.  

Se não tivesse sido evidente antes, logo ficou claro O Mercado 
estar prestes a cair vertiginosamente. O pequeno investidor já 
considerava Wall Street sua meca.  

Não faltaram interpretações das causas da quebra do mercado 
de ações em outubro de 1929. Algumas foram domésticas, outras 
internacionais.  
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Os democratas da época preferiam explicações domésticas. A 
economia já estava escorregando para a depressão quando ocorreu o 
crash, causado por práticas do mercado de ações e operações 
bancárias de má qualidade.  

Os republicanos preferiram explicações internacionais, 
buscando links de fora para mostrar o crash ter tido influências 
estrangeiras. Ambas as interpretações estavam parcialmente corretas 
[ ½ verdade = 1 mentira], mas o crash deve suas origens a um único 
fator.  

A própria Wall Street foi a principal responsável pelo crash e 
pela depressão subsequente. Ao longo de sua história, os Estados 
Unidos devem mais à geografia simples [um local] em lugar de 
muitos outros fatores sofisticados.  

Embora nunca tenha existido nada parecido com um sistema 
bancário nacional no país, a ligação entre os bancos, primeiro por 
meio dos bancos disseminados pelos Estados Unidos e depois por 
meio dos grandes bancos de Nova York, ainda estava unindo o país 
financeiramente.  

A “nevasca ocidental” do século XIX foi capaz de soprar em 
direção ao Leste por causa das ligações entre as margens leste e 
oeste. Os investidores britânicos conseguiram encontrar 
investimentos, alguns em partes remotas do país, pelo mesmo 
motivo.  

A rígida oferta de dinheiro, zelosamente guardada pelos bancos 
do leste, teve graves consequências, para os fazendeiros, durante o 
pânico de 1894. O audacioso “cantinho do ouro” de Jay Gould, após a 
Guerra Civil ,foi sentido em todo o país, não apenas no mercado de 
ouro. O fracasso de Jay Cooke foi um desastre nacional, não apenas 
para Wall Street.  

À medida que o mercado de ações se tornou maior e mais 
sofisticado, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, as ações 
[renda variável] começaram a tomar o lugar da poupança bancária 
[em renda fixa] para muitos. Mesmo aqueles investidores sem nunca 
terem apostado em alta no mercado de ações mesmo assim ficavam 
expostos a ela por causa dos bancos.  
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Eles lhe emprestavam dinheiro e aceitavam ações como 
garantia. Os bancos, e mais tarde O Mercado, unificaram o país, 
como as ferrovias e o telégrafo já tinham feito no século XIX. A 
especulação excessiva estava criando riqueza inflacionada e uma 
sensação de prosperidade construída com dinheiro emprestado. 

[Um número significativo de especuladores foi pedir dinheiro 
emprestado para comprar mais ações. Em agosto de 1929, os 
corretores faziam empréstimos pequenos a investidores dispostos a 
comprar cada vez mais ações. Mais de 8,5 bilhões de dólares foram 
emprestados, acima da metade de todo o dinheiro em circulação nos 
Estados Unidos na época.  

Os preços das ações estavam subindo e incentivando mais 
pessoas a investir, as pessoas especulavam na expectativa de os 
preços das ações subir ainda mais. As especulações alimentaram a 
subir ainda mais, em retroalimentação ou “profecia autorrealizável” – 
e inflou uma bolha de ações.] 

Também estava criando dinheiro para conceder crédito para 
fabricantes e agricultores. Tinham de pagar mais pelos empréstimos 
por causa das altas taxas de call money.  

O senador Smith Brookhart, de Iowa, apontou no Senado: 
“dinheiro emprestado custará mais ao fazendeiro em 1929, se 
comparado a 1928, devido às altas taxas de juros monetárias 
impostas pela fenomenal expansão industrial e giro do mercado de 
ações nos últimos cinco anos”. 

Wall Street e a comunidade bancária eram diretamente 
responsáveis pelas condições econômicas com a aproximação de 
outubro de 1929. Qualquer sugestão de eles meramente refletirem o 
estado geral da economia ignora seu enorme efeito sobre o custo do 
dinheiro e o comportamento humano em geral.  

O boom do mercado fez o ouro continuar a fluir da Europa para 
os Estados Unidos à medida que os investidores estrangeiros 
continuavam a comprar títulos americanos. O dinheiro para 
aquisições, nos lançamentos de ações, também continuou a fluir da 
Europa e da América Latina, incluindo Cuba, em 1929, apesar das 
elevadas médias das cotações de mercado.  
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Leia mais em:  

h t tps: / /www.webc i ta t ion .org/64az0J j t l ?ur l=ht tp: / /
veja.abril.com.br/historia/crash-bolsa-nova-york/especial-quebrou-
panico-acoes-wall-street.shtml 
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Quinta-feira Negra 

"  

A quebra de mercado, como era conhecida inicialmente, teria 
sido causada pela “Guerra entre Aviões [altistas] e a Gangorra 
[altistas X baixistas]” [Airplane Warfare and Seesaw], como foi dito 
por John McCutcheon [Chicago Tribune, 1929].  

Em termos dos banqueiros, o país norte-americano estava 
tomando empréstimos a descoberto, recebendo depósitos e 
emprestando por muito tempo ao permitir empresas e governos 
estrangeiros tomarem empréstimos em dólares e levá-los para fora 
do país. Isso se tornou uma receita para o desastre quando os 
depositantes estrangeiros “puxaram a tomada”, solicitando seu 
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dinheiro de volta aos bancos e ao mercado monetário. Os credores 
tiveram de se esforçar para encontrar os fundos necessários. 

Quando eles não puderam fazer isso, a falência e o fechamento 
foram as únicas alternativas. No entanto, relativamente poucas 
pessoas tinham contas em corretoras.  

Quando finalmente foi feita a contagem exata de quantos 
americanos tinham contas de corretagem, no início dos anos 1930, a 
quantia chegou a apenas 1,5 milhão em uma população de cerca de 
125 milhões pessoas. As histórias sobre pessoas de todas as esferas 
da vida econômica apostando no mercado são verdadeiras, mas seus 
números em relação à população em geral eram relativamente 
pequenos. 

Entre esses investidores Pessoas Físicas, não se incluía os 
investidores institucionais e os bancos. Estes responderam pela maior 
parte das negociações. 

A concentração de poder econômico no topo foi o resultado 
natural da Teoria do Percolador. [Percolação (do Latim percōlāre ou 
filtrar) em Ciência dos Materiais, se refere à extração de 
componentes solúveis, passando solventes por materiais porosos. Na 
geologia, o percolador se refere à lenta passagem de água pelo solo e 
rochas permeáveis, fluindo para reservatórios subterrâneos ou 
aquíferos. Durante as últimas cinco décadas, o desenvolvimento de 
modelos matemáticos para a percolação tem expandido sua aplicação 
também para redes complexas.] 

Em 1928, Joseph P. Kennedy, o conhecido especulador e 
fundador da RKO Pictures, liquidou muitas de suas posições, temendo 
a recuperação do mercado não ser sustentada. Antes de fazer isso, 
Kennedy havia entrado em 23 Wall Street para encontrar Jack Morgan 
sem avisar. Ele aparentemente queria discutir a condição do mercado 
com o banqueiro, presumindo Morgan o receber por causa de sua 
reputação.  

Visitar o banqueiro sênior sem um agendamento era um 
privilégio para poucos membros de Wall Street. Poucos conseguiram, 
embora Arthur Salomon, chefe dos Irmãos Salomon e Hutzler, fosse 
um dos poucos bem-sucedido. Morgan se recusou a admitir Kennedy, 
em sua sala-de-visita, desencadeando uma rivalidade de longa data.  
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No início de 1929, seguindo a deixa da pausa de março, outros 
especuladores como Bernard Baruch, John Raskob e outros também 
estavam começando a liquidar suas posições. O Salomon ordenou sua 
empresa liquidar as contas de chamada de margem de segurança 
estendida aos clientes.  

Bernard Baruch ofereceu um conselho sagaz de modo a explicar 
por qual razão ele permaneceu relativamente intocado pela queda do 
mercado: “Repetidamente, em minhas operações de mercado, vendi 
uma ação enquanto ela ainda estava subindo – e essa foi uma das 
razões por que o fiz segurou minha fortuna.” Só. 

Ele também pediu aos banqueiros para formarem um fundo 
comum para apoiar O Mercado caso ele começasse a cair. Ele 
ofereceu US$ 6 milhões de seu próprio dinheiro como contribuição, 
mas foi rejeitado. Mas todos esses sinais de alerta apareciam.  

O volume da Bolsa de Valores de Nova York permaneceu acima 
de 4 milhões de ações em negociação por dia, durante a maior parte 
do inverno e da primavera de 1929, até cair no verão. Todos 
permaneceram relativamente estáveis, até o início de outubro, 
quando os preços começaram a cair.  

Alguns preços das ações estavam tão altos [em relação aos 
fundamentos como dividendos distribuídos] a ponto da queda parecer 
quase inevitável. Medidos pelas relações preço/lucro, os níveis eram 
extraordinários.  

Aleghany Corporation tinha um índice preço/lucro de 108, 
Goldman Sachs Trading Corporation, um grande fundo de 
investimento criado pelo banco de investimento tinha uma em 129, a 
de Columbia Gramophone em 129, a do Cities Service em 165 e a do 
National City Bank em 120. Essas foram algumas das ações mais 
sofridas em outubro.  

A quebra de mercado, ocorrida em março de 1929, tão 
habilmente evitada por Charles Mitchell, acabou sendo a primeira 
fase do mercado baixista a vir em seguida. Na época, entretanto, 
parecia O Mercado ainda estar saudável e prestes a subir ainda mais.  

Mitchell proclamou, em 16 de outubro, “os valores de mercado 
têm uma base sólida na prosperidade geral de nosso país”. A queda 
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no mercado, no início de outubro, foi seguida por um recomeço antes 
do pânico das vendas começar na quarta-feira, 23 de outubro.  

Quando as negociações fecharam naquele dia, o Índice Dow 
Jones Industrial estava em 305 em volume superior a 6 milhões de 
ações. No dia anterior, ele era de 325. A queda de quase 7% em um 
dia deixou os comerciantes e investidores extremamente nervosos. 

Mas o dia seguinte foi o mais calamitoso já experimentado pela 
NYSE. A quinta-feira, 24 de outubro, seria conhecida como “Quinta-
feira Negra”. Presente na galeria de visitantes da bolsa de valores, na 
Quinta-Feira Negra, estava um homem cujas políticas quatro anos 
antes haviam contribuído para o desastre a se desenrolar no 
momento.  

Winston Churchill assistiu ao processo, enquanto o mercado 
perdia completamente a compostura e caía livremente. Apesar dos 
enormes prejuízos incorridos, Churchill observou, com um eufemismo 
tradicional: a atividade bursátil, no local, estava ocorrendo em uma 
atmosfera de “calma e ordem”.  

No final da tarde, a fita adesiva estava meio dia atrasada e as 
salas dos fundos das corretoras e a própria bolsa estavam tendo 
dificuldade em manter a cabeça acima da avalanche de ordens de 
venda. Horas após o fechamento, foi anunciado o volume do dia ter 
atingido 12.894.600 milhões de ações, um recorde diário.  

No meio da manhã da Quinta-Feira Negra, dois grupos se 
reuniram na tentativa de lidar com a crise. O Conselho do Federal 
Reserve se reuniu em Washington e um grupo de banqueiros se 
reuniu em Nova York na sede do Morgan em Broad e Wall.  

Entre os dois, o grupo dos banqueiros era o mais familiarizado 
com os tempos de crise. Incluídos estavam Thomas Lamont do 
Morgan, Albert Wiggin do Chase National, Charles Mitchell, George E 
Baker Jr. do First National e os chefes do Bankers 'Trust e da 
Guaranty Trust Company de Nova York.  

Como era seu costume no passado, eles procuraram maneiras 
de tirar o mercado da espiral. Usando um método comprovado pelo 
tempo, eles comprometeram uma quantidade substancial de fundos 
no mercado [“afrouxamento monetário” avant la lettre] na esperança 
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de seu poder de compra ser emulado pela comunidade de 
investidores. Mas as coisas não funcionaram tão bem como no 
passado.  

Os banqueiros comprometeram cerca de US$ 130 milhões para 
estabi l izar o mercado. A imprensa noticiou o valor ser 
substancialmente maior, relembrando ao mesmo tempo a operação 
de resgate realizada pelo Morgan em 1907.  

A primeira ordem de compra foi executada no pregão da bolsa 
por Richard Whitney, presidente da NYSE e irmão de Morgan parceiro. 
Whitney era conhecido como corretor de Morgan. A primeira ação 
colocada por ele em uma ordem de compra foi (naturalmente) a US 
Steel, vários pontos acima do preço de mercado de $ 200 por ação. O 
aço foi o estoque mais comprado pelo pool, respondendo por cerca de 
US $ 27 milhões apenas em estabilização.  

Outras ações com suporte foram AT&T, Anaconda Copper, 
General Electric e New York Central, muitas com conexões históricas 
fortes com Morgan. A ação, e outras medidas semelhantes nas 
semanas seguintes, estabilizaram parcialmente o mercado. Ele 
permaneceu em ordem pelos dois dias seguintes.  

Palavras tranquilizadoras fluíram de todos os quadrantes, dos 
banqueiros ao próprio Herbert Hoover. Este fez seu famoso 
pronunciamento de os negócios da nação estarem sólidos. Mas dentro 
de alguns dias a queda começou novamente.  

Na segunda-feira, 28 de outubro, o mercado caiu fortemente. 
Mais de 9 milhões de ações foram negociados e perdas significativas 
foram observadas em algumas das principais empresas de primeira 
linha, incluindo a US Steel. 



  90

Pânico no Crash 

"  

Ações de Radio e Steel lideraram a lista mais ativa de ordens de 
venda na Quinta-feira Negra. O rádio perdeu quase um terço de seu 
valor naquele dia, enquanto o aço perdeu cerca de 15%.  
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No câmbio de meio-fio, o líder em volume foi o Cities Service, 
perdendo quase 40%. O New York Times estimou que mais de US$ 
14 bilhões foram eliminados do valor dos mercados.  

Os banqueiros mudaram ligeiramente de rumo, declarando suas 
ações se destinavam apenas a garantir um mercado ordenado e não 
terem outro controle sobre os preços reais. No entanto, alguns não 
resistiram à tentação de lucrar com a operação maciça de vendas.  

[Venda a descoberto (em inglês, short selling) é uma prática 
financeira consiste ntena venda de um ativo ou derivativo não 
possuído, esperando seu preço cair para então comprá-lo de volta e 
lucrar na transação com a diferença. Tal venda pode ser executada 
com ou sem o aluguel ou empréstimo (através de uma corretora de 
valores) do ativo de um terceiro (o credor), em geral um investidor 
conservador. Ele, em troca, recebe uma taxa pequena, mas certa, 
pelo aluguel ou empréstimo de seu ativo. 

É uma operação tradicional em mercados financeiros para lucrar 
em épocas de baixa, com a desvalorização e quedas de preço das 
ações, ou outros ativos. Após o encerramento da operação, o 
especulador devolve ao investidor, via corretora, as ações alugadas 
ou emprestadas. O risco dessa operação para o especulador é o preço 
do ativo negociado não cair o suficiente ou suba, gerando prejuízo.] 

Albert Wiggin, da Chase, começou a vender a descoberto 
durante a intervenção e continuou a fazê-lo no mês seguinte ao 
acidente. Ele vendeu mais de quarenta e cinco mil ações a 
descoberto, comprando a preços substancialmente mais baixos 
quando cobria. Seu lucro total ultrapassou US$ 4 milhões.  

Ironicamente, Wiggin chegou a vender cinco mil ações para o 
próprio pool dos banqueiros. Como ele usou suas empresas de 
fachada canadenses para esconder os lucros, ele também conseguiu 
evitar o pagamento de impostos sobre os lucros.  

Suas atividades, ainda mais que as de Mitchell, deram má fama 
aos bancos e ao mercado de ações por pelo menos duas gerações 
após o crash. Terça-feira, 29 de outubro, confirmou a tendência de 
queda dos dias anteriores. Mais de 16 milhões de fundos já estavam 
exauridos, sendo mais desastrosos para o mercado em lugar de as 
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ações mudarem de mãos dos banqueiros em suas tentativas 
anteriores de estabilizar o mercado.  

Os jornais se apressaram em apontar cinco dias antes a queda 
dos preços ser resultado de ineficiências nas salas dos fundos das 
corretoras. Finalmente, perceberam um evento significativo ter 
ocorrido. O Minneapolis Star relatou: “a reação veio com a mesma 
brusquidão de ontem, quando bilhões de dólares em valor foram 
perdidos”.  

Milhares de contas marginais foram eliminadas e, quando os 
titulares das contas não puderam colocar mais dinheiro, foram 
liquidadas, apenas contribuindo para a queda dos preços. 

Uma manchete resumia perfeitamente: “Wall Street lança um 
ovo.” Em uma semana, ocorreram perdas significativas das quais 
alguns investidores nunca se recuperaram. 

As calçadas não eram mais percebidas como seguras, pois o 
número de suicídios aumentava – e eram bem divulgados.  

As medidas defensivas do Fed, durante o crash, foram ainda 
menos eficazes se comparadas às dos banqueiros. Um boato circulou 
na Quinta-feira Negra de o Fed ter informado Thomas Lamont de sua 
intenção de reduzir a taxa de desconto. Mas isso nunca aconteceu – e 
havia relatos conflitantes sobre sua validade.  

O Federal Reserve Board não teve liderança para impor sua 
vontade, especialmente, desde o crash ocorrido em Nova York. A 
maior parte do distrito financeiro procurou os banqueiros em busca 
de ajuda, mas mesmo eles não tinham os recursos financeiros para 
evitar os preços caírem.  

Um fato inevitável estava surgindo rapidamente: nenhum 
indivíduo ou grupo foi capaz de evitar o mercado desmoronar, quando 
houve ordens de venda de ações maciças. Havia muitas ações e 
muito dinheiro em circulação para só US $ 125 milhões evitar uma 
grande redução nos preços. 

O fim de 1929 se tornou um turbilhão para Wall Street. Os 
efeitos do crash, mal-acabados, começaram a ser sentidos 
rapidamente à medida que a economia começou a desacelerar 
consideravelmente.  
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Os últimos dois meses de 1929 testemunharam alguma ação 
governamental decisiva. Herbert Hoover anunciou um corte de 
impostos de 1%, projetado para colocar mais dinheiro no bolso das 
pessoas. Embora esse número pareça insignificante, em termos de 
hoje, representou um corte de 50% para alguns, porque as taxas de 
impostos na parte inferior da escala social eram baixas para ter 
efeito.  

O Federal Reserve Board começou a reduzir as taxas de juros 
na esperança de a economia ser estimulada. Hoover apoiou 
abertamente a política e também deu o seu melhor para reunir o 
país, apelando a todos para trabalharem mais e evitarem o 
pessimismo indevido sobre o futuro. Mas a sociedade foi inundada 
por eventos.  

O individualismo americano e o folclore de Wall Street logo 
seriam relegados às fileiras dos mitos ineficazes, cujo tempo já havia 
passado. Mas as lendas não foram as únicas vítimas do acidente. A 
maior vítima foi o sistema financeiro americano. Dentro de alguns 
anos, com o aprofundamento da depressão, o Congresso e o público 
estariam procurando alguém para culpar pelos problemas do país. 
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Wall Street encontra o New Deal (1930-1935) 

“Esses velhos rapazes de Wall Street estão travando uma luta 
terrível para impedir que o governo coloque um policial na sua 

esquina.” Will Rogers  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 7º. capítulo: os 
eventos de 1929 deixaram uma marca indelével nos Estados Unidos. 
Muito da fé demonstrada nos mercados, instituições e políticos 
rapidamente daria lugar ao ceticismo e ao anseio por uma liderança 
eficaz.  

Os banqueiros rapidamente passaram do topo da estima pública 
para a base. As lendas de Wall Street tornaram-se símbolos de 
avareza e ganância, desprezadas em todos os quadrantes.  

Aqueles antes capazes de atraírem multidões de turistas a 
caminho do trabalho logo perderiam esses empregos. Ocorreu depois 
um inquérito público sobre seus assuntos revelou corrupção e uma 
total falta de interesse na responsabilidade pública.  

Isso não significava Wall Street não estar cuidando de seus 
negócios. Mas os negócios estavam diminuindo.  

As tensões até se desenvolveram entre os corretores de Wall 
Street e os banqueiros de investimento à medida que os operadores 
de pregão perceberam o alto escalão do negócio bancário ocultar 
segredos comerciais até mesmo deles. A velha guarda encarou com 
bravura as condições econômicas em declínio invocando os mitos do 
século XIX.  

Quando os tempos se tornavam difíceis, os peixes maiores 
naturalmente engoliam os menores. Mas ninguém pensava no fim de 
1932, quando, em breve, uma licença seria necessária.  

A queda súbita, depois da lenta ascensão, produziu alguns 
gestos extraordinários de generosidade, bem como algumas tragédias 
genuínas. Samuel Insull, o barão dos serviços públicos de Chicago, 
forneceu fundos pessoais para ajudar a cobrir as perdas de seus 
funcionários no mercado. Infelizmente, seu império estava para 
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entrar em colapso, deixando em seu rastro investidores falidos e 
pedidos de regulamentação dos serviços públicos.  

Mas para aqueles a viverem prosperidade antes do crash, os 
eventos ocorridos em 1930 foram um choque. As riquezas feitas no 
mercado de ações despencaram.  

A atividade de novas emissões começou a desacelerar 
visivelmente e o investimento de capital diminuiu. Sem investimento 
de capital, o desemprego começou a crescer.  

Para piorar as coisas, as falências de bancos continuaram a um 
ritmo sem precedentes. Quando os bancos faliram, as poupanças de 
muitos depositantes foram perdidas no processo, para nunca mais 
serem recuperadas.  

A princípio, parecia as falências bancárias serem simplesmente 
uma consequência natural do crash. Mas, em um exame mais 
detalhado, tornou-se evidente muitas bancarrotas eram o resultado 
de saques massivos por diretores e funcionários de bancos. Eles, 
simplesmente, usaram o dinheiro de seus bancos para especular no 
mercado ou roubaram-no imediatamente. Felizmente, esse fenômeno 
não se estendeu aos maiores bancos de Nova York ou Chicago.  

A desconfiança pública em relação aos bancos não se limitava a 
sentimentos negativos. Muitos expressaram seu descontentamento 
retirando dinheiro e acumulando-o em cofres particulares, causando 
graves tensões no sistema bancário.  

A ideia do individualista americano rude também estava 
diminuindo rapidamente. O conhecido livro de Herbert Hoover de 
1922, American Individualism, parecia de alguma forma inadequado 
apenas dez anos depois. Embora o tema tenha conseguido sobreviver 
na psique americana no folclore e na publicidade, estava condenado 
porque rapidamente se tornou equiparado à ganância descontrolada.  

Escrevendo na Harper's, o historiador Charles Beard resumiu 
melhor o sentimento da época quando escreveu: “a verdade nua e 
crua é o credo individualista de cada um por si..., com extorsão de 
investimentos em uma ponta e extorsão de mão de obra em o 
outro..., não é aplicável em uma Era de Tecnologia, Ciência e 
Economia racionalizada”. Seu remédio era “estabilização, 
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planejamento, procedimento ordeiro, prudência e ajuste da 
produção”.  

O senador Robert La Follette Jr. colocou isso de forma mais 
direta para a nação: “A falência da liderança [de Hoover] na pior crise 
econômica de nossa história revela o trágico fracasso do 
individualismo rude”.  

Em um curto período de dois anos, o político antes todo 
poderoso, de fato, havia caído. Os republicanos estavam em 
desordem e os banqueiros se tornaram o grupo mais difamado do 
país.  

Jack Morgan proclamou em 1933: “os banqueiros privados 
eram um patrimônio nacional.” Pelo contrário, muitos democratas 
começaram a sentir eles serem uma responsabilidade nacional e um 
perigo para a democracia.  

Os repentinos ventos de mudança foram impulsionados pela 
falta de direção da Casa Branca e uma falta de direção igual da 
comunidade de Wall Street. Hoover acreditava o trabalho árduo e 
uma forte ética individualista bastarem para ajustar a economia. Os 
banqueiros de investimento acreditavam fielmente: O Mercado iria se 
recuperar, apagando o pesadelo de 1929. Ambos se revelaram 
equivocados e acarretaram um alto custo para os republicanos e para 
os Street bankers.  

O mercado apresentou uma breve recuperação em 1930. Os 
índices DowJones começaram a subir a partir das mínimas de 
novembro de 1929 e somaram quase cem pontos em abril de 1930. 
O mercado de títulos também se recuperou, quando os rendimentos 
caíram para níveis mais baixos, barateando o funding.  

O número de emissões de ações listadas na NYSE realmente 
aumentou antes de ca i r novamente no ano segu in te . 
Superficialmente, os mercados pareciam indicar um fim para a queda 
econômica, mas o ímpeto de retomada não pôde ser sustentado. Na 
segunda metade do ano, o mercado de ações voltou a desmoronar, 
para grande consternação dos republicanos.  
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Tensões entre Washington e Wall Street 

As tensões entre Washington e Wall Street se desenvolveram 
até o fim de 1930 – e foram a consequência natural do crash. Os 
políticos culparam Wall Street pelo declínio da economia, enquanto A 
Rua simplesmente encolheu os ombros e considerou isso apenas mais 
uma depressão – significando o que hoje é chamado de recessão. 

[Recessão é perda de ritmo de crescimento, Depressão é 
regressão nominal no crescimento do PIB.] 

Então, o movimento começou a rolar um pouco mais rápido. O 
presidente Hoover denunciou as vendas a descoberto [dos baixistas] 
como prejudiciais à economia. Muitos financistas se perguntaram em 
voz alta se ele sabia o que o termo significava.  

Os comerciantes e banqueiros de investimento lamentaram a 
falta de liderança política em Washington, enquanto Washington 
causticamente observou os banqueiros não terem soluções para o 
mal-estar econômico. Logo parecia “Roma estar pegando fogo” e não 
havia ninguém à vista para corrigir a catástrofe.  

As consequências sociais não tardaram a chegar. Com o início 
da Grande Depressão, a retórica agitada de Huey Long e do padre 
Charles Coughlin, o padre do rádio de Chicago, denunciou o elitismo e 
defendeu alternativas populistas às políticas sociais. J. P. Morgan 
tornou-se um chicoteado favorito de ambos.  

Em um discurso de rádio em 1935, Long proclamou: 
“Rockefeller, Morgan e sua gente aumentaram sua fortuna e pegaram 
o suficiente para 120 milhões de pessoas. Deixaram apenas o 
suficiente para 5 milhões para todos os outros 125 milhões comerem. 
E tantos milhões devem passar fome – e sem essas coisas boas 
dadas por Deus a nós, a menos se pedíssemos eles devolverem 
algumas”.  

Coughlin proclamou via rádio: “hoje, na América, existe apenas 
um partido político – o partido do banqueiro”.  

Upton Sinclair concorreria ao governo da Califórnia com uma 
chapa socialista. A eleição presidencial de 1932 iria reverter o 
mandato republicano há dez anos na presidência da República. Nas 
eleições parlamentares de 1930, os republicanos já haviam perdido o 



  98

controle da Câmara pela primeira vez, desde 1916, além de sofrerem 
uma derrota significativa no Senado.  

A resposta de Wall Street foi previsivelmente reacionária, mas 
silenciosa. O único grupo organizado emergente, no período pós-
crise, representando os escalões mais altos da comunidade 
financeira, foi a Liga da Liberdade americana, a sucessora da 
altamente eficaz AAPA dos anos 1920. A extensão limitada do 
sucesso político da liga na década de 1930 foi um excelente 
barômetro da opinião pública cínica a respeito de Wall Street, 
banqueiros e industriais em geral.  

Ideias econômicas sofisticadas nunca incomodaram os 
republicanos na década de 1920. As ideias simples predominaram e 
continuaram a predominar mesmo em face da adversidade, pelo 
menos até 1933. O que era bom para os negócios era bom para a 
economia. A Teoria do Percolador não morreu com a queda da bolsa 
de valores.  

O fato de grande parte da casta dos negociantes, especialmente 
Wall Street, ser fortemente republicana tornava ainda mais fácil para 
eles ganhar dinheiro. No entanto, os principais republicanos não 
necessariamente viam Wall Street sob as luzes mais gentis, apesar de 
seus laços de semelhança. 

Muitos, incluindo Herbert Hoover, viam os banqueiros de 
investimento de Wall Street da mesma forma vista por sua oposição 
democrata. Eles foram considerados as forças “anticompetitivas”, 
semelhantes às dos trustes e carteis do século anterior. Os 
republicanos se consideravam representantes de um tipo de governo 
laissez-faire, onde prevalecia a livre concorrência.  

A Teoria do Percolador [o percolador se refere à lenta passagem 
de água pelo solo e rochas permeáveis, fluindo para reservatórios 
subterrâneos ou aquíferos, algo análogo ao hoje chamado de 
Economia do Gotejamento] funcionou bem para os situados no topo 
da Pirâmide da Riqueza. Mas os que estão na base pegam o solo seco 
e percebem depender do gotejamento do topo pela qualidade do 
resíduo a escorrer até eles. Os empregados dependem dos 
empregadores. 
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Depois de uma década sendo empurrado para os holofotes, 
ninguém queria falar publicamente em Wall Street após o crash. Os 
pronunciamentos simplórios de John Raskob e Charles Mitchell agora 
eram uma vergonha. A Era da Arrogância acabou.  

Pessoas de todas as esferas da vida norte-americana se 
esforçaram demais em uma busca vã por riquezas. Rapidamente, a 
reação dos desventurados estava crescendo. Danos graves foram 
causados ao sonho americano por seus maiores expoentes.  

Uma nova timidez frente aos olhos do público estava sendo 
adotada pelos profetas da década de 1920. No entanto, os 
banqueiros institucionais e seguradores não sofreram muitas 
privações econômicas pessoais. Eles evitaram os holofotes e 
continuaram com seus velhos hábitos.  

Jack Morgan doou um dos Corsários ao governo dos EUA. O iate 
de 270 pés foi, na verdade, vendido por um dólar para o governo 
dizer ele ter sido pago em vez de doado. A manutenção anual do 
barco seria um problema para Washington nos anos seguintes.  

Enquanto isso, Morgan tinha acabado de encomendar um novo 
barco, supostamente o maior e mais caro iate particular do mundo. 
Sua tripulação era muito superior à de muitos bancos pequenos. As 
ações de Morgan logo o colocariam no papel de Nero, aproveitando 
do sistema, enquanto o sistema queimava.  

Os investidores menores com grande aspiração de enriquecer 
no boom dos anos 1920 foram prejudicados pelo crash, enquanto os 
ricos absorveram suas perdas e seguiram em frente como no 
passado. Uma das baixas do crash foi o serviço de corretagem 
flutuante de Michael Meehan na Cunard Line. Suspendeu as 
operações em outubro de 1930.  

Wall Street não produziu muita liderança durante seu momento 
mais sombrio. Sócios de várias firmas de Wall Street foram citados 
como estivessem lamentando o estado das coisas, mas não 
ofereceram nenhuma solução significativa. Quando questionado por 
um entrevistador sobre as soluções para a depressão, Albert Wiggin, 
da Chase, disse à Time: talvez o Sherman Anti-Trust Act devesse ser 
rasgado...  
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Menos quebra de confiança levaria a maior estímulo financeiro, 
novamente do topo. George Whitney, da Morgan, declarou se sentir 
inepto quando lhe perguntaram por que não havia feito algo 
construtivo quando o sistema financeiro começou a desmoronar.  

Muitos seguiram um caminho semelhante, incluindo Henry 
Harriman. Ele representava uma empresa de serviços públicos, um 
grupo industrial sob mira durante grande parte do início e meados da 
década de 1930.  

Outros simplesmente lamentaram a falta dos considerados por 
eles “fatos concretos” de responsabilidade em torno do colapso 
econômico, incluindo Paul Mazur, sócio do Lehman Brothers. Um 
autor “chapa-branca”, submisso voluntariamente aos poderosos, 
declarou publicamente não vero motivo de tanto alarido... 

Parte do ceticismo em relação à extensão da depressão era 
compreensível. Muitos não perceberam a gravidade dos problemas 
econômicos enfrentado pelo país. John Maynard Keynes escreveu: 
muitos não entendiam a enormidade do desastre econômico ainda se 
desenrolando ou seu significado histórico.  

No entanto, essas respostas defensivas, exigindo “provas” de 
culpa pela depressão por parte dos duvidosos servidores de Wall 
Street, irritaram muitos no Congresso. Por pragmatismo eleitoral, 
viram em primeira mão os argumentos de seus eleitores e ficaram 
“mais felizes do que pinto no livo” em mostrar a Wall Street as feridas 
da economia.  

Quando as audiências do Senado sobre as práticas da bolsa de 
valores começaram, em 1932, os banqueiros estariam sob os 
holofotes públicos, mas eles nunca ofereceram muitos conselhos 
sobre como resolver os problemas econômicos do país. A depressão 
foi simplesmente atribuída à culpa de alguma outra pessoa.  

A falta de liderança efetiva em Wall Street foi notada 
anteriormente por Bernard Baruch: “Quando desci A Rua pela 
primeira vez, fui ensinado a respeitar certas grandes mentes daquela 
época. Descobri serem um conjunto bastante superficial. Na verdade, 
havia mais superestimado os homens de Wall Street em lugar de 
qualquer outra ‘rua’ do mundo”.  
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O período pós-choque pouco fez para melhorar sua reputação 
geral. Ironicamente, o capitalismo americano recebeu elogios de um 
de seus adversários mais estridentes durante as profundezas da 
depressão. Leon Trotsky, exilado na Turquia, foi entrevistado pelo 
New York Times. Ele declarou, inequivocamente, acreditar em “o 
crescimento futuro inevitável da hegemonia americana significará... a 
penetração de todas as contradições e doenças do nosso planeta nas 
fundações do capitalismo americano”. 

Seus comentários basicamente repetiram a análise de Lenin 
sobre o capitalismo antes da Revolução Russa, quando admirava a 
contragosto a influência e o poder dos grandes bancos americanos. A 
fé não era infundada. Por mais de um século, os bancos e os 
mercados forneceram ao país uma estrutura, cujo governo federal 
dos Estados Unidos da América não podia oferecer. O perigo era a 
estrutura agora estar mostrando sérios sinais de estresse. 
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A Luta Continua (1936-1954) 

“Devemos manter nossa vigilância. Se não o fizermos,  
Wall Street ainda pode provar não ser diferente daquela terra,  

da qual foi dito nenhum país ser mais fácil de invadir  
ou mais difícil de subjugar.” Ferdinand Pecora  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 8º. capítulo: dias 
sombrios ainda estavam por vir para o país e para Wall Street. O 
mal-estar econômico a afetar o país era mais profundo e muito mais 
sério do antes imaginado. A Idade de Ouro se foi, substituída por 
uma de pessimismo e melancolia. Em dez curtos anos, a sorte de 
Street e suas principais personalidades mudaram substancialmente.  

Os anos 1930 provaram ser um cadinho para o negócio de 
títulos. Os banqueiros de investimento entraram em uma nova fase 
em sua história quando suas funções foram consideradas prejudiciais 
ao bem público, em vez de benéficas.  

Não apenas atitudes e percepções públicas estiveram 
envolvidas. A SEC começou a forçar mudanças na Bolsa de Valores de 
Nova York, além das já impostas aos banqueiros de investimento. A 
velha guarda rapidamente perdeu terreno para os corretores de 
comissão. Eles, lentamente, se tornariam a nova elite de Wall Street.  

O resultado foi uma mudança na guarda a afetar o 
desenvolvimento de A Rua nas décadas seguintes. Apesar da 
legislação aprovada entre 1933 e 193 5, o New Deal não deu a Wall 
Street muito espaço para respirar pelo resto da década. A “caça ao 
urso”[cujo ataque era baixista] não havia acabado e não 
desapareceria da memória por muitos anos.  

Apesar de toda a publicidade e atmosfera circense em torno das 
audiências de Pecora, elas continuaram sendo um grande triunfo para 
os liberais sobre as grandes empresas de Wall Street. Mas as 
mudanças revolucionárias ocasionadas pelas novas regulamentações 
não dissiparam os temores de as empresas americanas ainda 
deterem o monopólio de setores importantes da economia. Até esses 
temores serem dissipados [na futura Economia de Guerra] não 
haveria trégua para os financistas.  
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A batalha entre Wall Street e Washington ainda não havia 
terminado. E muitos dos jogadores familiares ainda estavam 
ativamente no palco quando a última parte do drama começou a se 
desenrolar. As críticas políticas a Wall Street continuaram.  

Harry Truman, senador pelo Missouri, protestou contra os 
banqueiros por sua participação nos financiamentos e falências 
ferroviárias do período. Em um discurso no Senado em 1937, ele 
citou os problemas da ferrovia Missouri Pacific como exemplo, 
comparando o papel dos banqueiros ao de Jesse James no século 
anterior. Os banqueiros “não usaram armas, mas arruinaram a 
ferrovia e conseguiram US$ 70 milhões ou mais ... Os senadores 
podem ver Mr. James e sua turma serem amadores se comparados a 
alguns artistas profissionais reais”...  

Uma conexão distinta foi feita entre os barões ladrões do século 
XIX e os banqueiros e financistas do século XX. Um ano depois, 
Truman continuou a entoar um refrão familiar sobre a liderança de 
Wall Street: “É uma pena Wall Street com sua capacidade de 
controlar a riqueza dos nação... não ter produzido alguns estadistas 
financeiros reais. 

Ninguém jamais considerou as bibl iotecas Carnegie 
impregnadas do sangue dos trabalhadores da Homestead Steel, mas 
elas estavam. Não nos lembramos de a Fundação Rockefeller ter sido 
fundada nos mineiros mortos do Colorado Fuel e Iron Company e 
uma dúzia de atuações semelhantes.  

Nos anos seguintes às audiências de Pecora, Wall Street sofreu 
com a mesma falta de liderança. Ninguém de A Rua estava disposto a 
assumir um papel ativo na defesa das finanças contra seus muitos 
críticos.  

Após a vitória esmagadora de Roosevelt sobre All Landon na 
eleição de 1936, as principais fontes de oposição política ao New Deal 
ruíram. Wall Street continuou em silêncio. Mas isso não impediu as 
críticas políticas à Street continuarem. O silêncio apenas deu ao 
contingente antiempresarial mais combustível para suas críticas.  

As suspeitas em 1932 e 1933 eram de que Wall Street e os 
capitalistas monopolistas haviam ajudado a causar o crash. Em 1932, 
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a depressão era uma prova disso, de acordo com o sentimento anti-
big business.  

As ideias de Louis Brandeis, ecoadas nos escritos e discursos de 
William O. Douglas e alguns dos populistas do Leste no Congresso, 
provaram ser tão atraentes para os caçadores de confiança, na 
década de 1930, quanto antes da II Guerra.  

Embora a atividade empresarial tenha começado a se recuperar, 
após 1932, a economia não estava nada saudável e a depressão 
continuou, apenas aumentando o sentimento negativo. Então, em 
1937, os ânimos novamente explodiram e velhas acusações foram 
levantadas quando o mercado de ações sofreu outra séria derrota.  

Qualquer pessoa leitora dos jornais reconheceu os argumentos 
de ambos os lados. Wall Street alegou: as novas regulamentações 
impediriam sua capacidade de arrecadar fundos para a indústria. O 
Mercado apenas refletia um governo federal estrangulado.  

Por outro lado, os New Dealers alegaram: o domínio do 
monopólio sobre a economia americana não havia sido quebrado. A 
mão forte, mas invisível de Louis Brandeis ainda era sentida no New 
Deal.  

Por meio do professor de Direito de Harvard, Felix Franlffttrter, 
e sua rede de ex-alunos, a justiça apoiou a Public Utility Holding 
Company Act, bem como as Leis de Valores Mobiliários. Ela forneceu 
sugestões para sua nova estrutura com grande desgosto de Wall 
Street.  

Talvez não seja uma coincidência seu codinome “Isaías”, usado 
pelos membros do New Deal, refletisse o nome de um profeta capaz 
de afastar outros falsos profetas. Isaías tinha sua visão de Jerusalém, 
e a justiça da Suprema Corte tinha sua própria versão da Nova 
Jerusalém, na qual as grandes empresas serviam à sociedade na qual 
haviam prosperado por 150 anos.  

No passado, o zelo messiânico era privilégio das grandes 
empresas de Wall Street, mas os tempos certamente haviam 
mudado. Os trustbusters descobriram uma continuidade em seus 
métodos e ideologia. Ela se espalhou por mais de vinte anos. 
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Significativamente, o New Deal estava se mostrando bem-
sucedido em sua batalha contra os negócios especulativos. Estes 
estavam acostumados a um sucesso ininterrupto com pouca 
interferência do governo até o crash.  

Em 1935, muitos acreditavam Roosevelt não seria capaz de 
vencer as eleições presidenciais de 1936, apesar da aprovação da Lei 
da Previdência Social, a pedra angular do bem-estar social de seu 
primeiro governo. Pesquisas de opinião confusas tendiam a confirmá-
los.  

Quando os entrevistados foram questionados se os gastos do 
governo eram muito grandes ou muito pequenos, a maioria dos 
entrevistados achou serem muito grandes. Quando questionado se os 
eleitores votariam em FDR novamente em 1935, o presidente sofreu 
uma perda de apoio em quase toda a linha. A maioria disse: não 
votaria nele novamente. O que era certo, entretanto, era ninguém do 
Partido Republicano estar pronto para derrotá-lo. 
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Bull Market ou Mercado Altista (1954-1969) 

“Um vendedor começou a sonhar, garoto.  
Vem com o território.” Arthur Miller  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 9º. capítulo: quando 
Harold Medina rejeitou o caso contra a comunidade de bancos de 
investimento, a Era Moderna nas finanças começou. Nos trinta e cinco 
anos anteriores, Wall Street havia sofrido com o crash, a depressão e 
duas guerras mundiais.  

Por vinte desses anos, ele também sofreu nas mãos dos New 
Dealers. Pretendiam arrancar o enorme poder que os banqueiros 
haviam acumulado ao longo dos anos.  

O país havia passado por mudanças vastas e dolorosas – e Wall 
Street participou de todas elas ao máximo. O boom do pós-guerra se 
desenvolveu no início dos anos 1950 e não teve paralelo na história 
americana.  

Ao contrário da era de ouro da década de 1920, esse boom foi 
baseado em fundamentos econômicos sólidos, avanços tecnológicos e 
um mercado de ações refletindo otimismo sólido em vez de 
especulação a respeito da tendência de cotação. Os investimentos 
aumentaram, a família média americana tornou-se materialmente 
melhor e o país começou a se sentir invencível novamente. O 
consumismo reteve seu controle sobre a economia.  

As duas décadas anteriores de privação e guerra foram 
substituídas pelo otimismo e pelo desejo de adquirir uma ampla gama 
de bens. As fábricas do país agora eram livres para produzir para o 
consumidor, e não para o esforço de guerra.  

Uma suposição fundamental estimulada pelo consumismo não 
se materializou, entretanto. Havia uma crença geral de a vasta gama 
de bens de consumo e a melhoria do padrão de vida levarem, de 
alguma forma, a uma sociedade americana mais igualitária.  

As diferenças entre as pessoas, com base na classe, 
desapareceriam à medida que todos começassem a se parecer neste 
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novo mundo do consumidor. Não seria mais fácil distinguir o patrão 
do trabalhador, o caixa do presidente do banco. A nova prosperidade 
e todos os seus ajudariam os trabalhadores a se misturar, em vez de 
se destacar na multidão.  

A mídia pegou o tema e o discutiu com frequência. A América 
estava se tornando uma sociedade “sem classes”. Vance Packard, 
cujo livro best-seller The Status Seekers foi publicado em 1959, 
colocou de forma sucinta: “O que quer que sejamos, certamente 
somos as pessoas mais autoproclamadas igualitárias do mundo.”  

Wall Street certamente fez sua parte para ajudar a perpetuar 
essa ideia. Ter um corretor de ações tornou-se tão necessário quanto 
ter um ministro ou um psiquiatra na nova sociedade de classe média 
americana.  

As recomendações de investimento das corretoras abririam 
caminho para a riqueza, à medida que os investidores tentavam 
lucrar com o boom da indústria e da tecnologia. As pequenas 
participações aumentaram, drasticamente, e os fundos mútuos de 
investimentos também começaram a crescer.  

A renda familiar média dos investidores era de cerca de 7500 
dólares, seis vezes o que era na década de 1920. A nova geração de 
investidores forneceu o capital necessário para a nova geração de 
empresas se expandir.  

Mas eles precisavam ter cuidado. Hucksterism e esquemas de 
enriquecimento rápido foram encontrados em cada esquina. "Você 
realmente quer ser rico?" tornou-se um grito familiar de promotores 
de ações e falsos magos de investimento.  

A diferença entre o homem consumidor dos anos 1950 e seus 
predecessores era clara. Como observou John Keneth Galbraith: “As 
pessoas no início do século XIX não precisavam de um publicitário 
para lhes dizer o que precisavam.”  

Paralelos entre os anos 1950 e 1920 começaram a surgir à 
medida que o mercado em alta continuava. Relações preços/lucro 
inchadas, promotores de ações agressivos, expansão corporativa e 
uma atitude regulatória geralmente favorável contribuíram para o 
clima.  
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O papel do vendedor de ações tornou-se extremamente 
importante, como havia sido na Era Dourada dos anos 1920. A 
crescente classe média tornou-se uma fonte de recursos para 
corretores, por um lado, e alvos, por outro.  

O mercantilismo agora estava se tornando mais do que uma 
venda agressiva; estava se tornando uma arte. Pegando emprestado 
uma página da década de 1920, os vendedores ambulantes deixaram 
claro o investimento em ações ser vital para acompanhar os vizinhos.  

Mas o investidor ainda era relativamente pouco sofisticado. O 
mercado em alta se desenvolveu após a vitória do general 
Eisenhower nas eleições presidenciais de 1952. Continuou por mais 
de quinze anos.  

Representou um dos mais longos períodos de prosperidade 
geral da história, embora o mercado tenha experimentado alguns 
solavancos ao longo do caminho. O crescimento econômico foi sem 
precedentes. As ações industriais dispararam e foram equiparadas às 
de alta tecnologia, a saber, televisão e produtos farmacêuticos.  

As famílias americanas compraram aparelhos de televisão da 
mesma forma como compraram rádios na década de 1920. A Zenith e 
a Motorola tornaram-se tão arraigados na televisão quanto no rádio.  

Em 1954, a vacinação contra a poliomielite de Jonas Salk foi 
administrada a mais de 2,5 milhões de crianças em idade escolar na 
tentativa de erradicar a doença incapacitante. As ações farmacêuticas 
avançaram como resultado desse e de outros desenvolvimentos 
médicos.  

A Suprema Corte revogou instalações separadas, mas iguais 
nas escolas públicas em Brown vs. Board of Education, aumentando a 
sensação de o país estar se tornando mais igualitário. A psicologia 
popular mudou substancialmente desde os anos de guerra.  

No início dos anos 1950, metade da população segundo 
amostra de uma pesquisa do Gallup afirmou conseguir ter uma boa 
noite de sono, o número mais alto em anos. Na década de 1950, tudo 
parecia possível. Apenas dez anos antes, parecia que o mundo estava 
nas garras da ameaça fascista.  
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Muitas das novas descobertas de consumo do período ajudaram 
a produzir lucros recordes para as empresas inovadoras. O disco de 
plástico de longa duração foi lançado a 33 rpm e aclamado como uma 
inovação tecnológica. A Columbia Record Company começou a 
produzir os primeiros álbuns de longa duração.  

A produção de automóveis disparou e começou a competir 
seriamente com os trilhos à medida que os consumidores descobriam 
as alegrias da direção de longa distância. Os alimentos congelados, 
originalmente desenvolvidos trinta anos antes pela Birds Eye, 
mudaram os hábitos de compra de milhões à medida que os freezers 
domésticos e outros eletrodomésticos se tornaram mais abundantes.  

Os aerossóis tornaram-se populares na embalagem de todos os 
tipos de produtos. O ar-condicionado era muito procurado em 
residências e escritórios.  

The Economist, sempre olhando para os Estados Unidos em 
busca de tendências a se desenvolver na Grã-Bretanha dez anos 
depois, observou: “a protuberância de um refrigerador de ar 
empacotado projetando-se do parapeito de uma janela de um prédio 
de apartamentos de classe média se tornou um símbolo social tão 
significativo quanto uma antena de televisão.”  

Mas ninguém pensava na época o poder da televisão se tornar 
um elemento-chave nas questões antitruste em dez anos. Em um 
nível mais amplo, os anos 1950 provaram ser o período áureo do 
século americano nas relações internacionais. O papel central do 
dólar no comércio mundial ajudou a pavimentar o caminho.  

Quando os principais países industrializados aliados assinaram o 
Acordo de Bretton Woods em New Hampshire após a guerra, o dólar 
desempenhou o papel principal na determinação das taxas de 
câmbio.  

Lembrando o caos causados pelos primeiros anos da depressão 
nos mercados de câmbio, ficou acertado as moedas deverem ter o 
valor expresso em dólares. O próprio dólar era conversível em ouro, 
embora o metal precioso desempenhasse um papel menor nas 
finanças internacionais do que na década de 1920.  
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O novo pedido foi projetado em parte por John Maynard Keynes 
e Harry Dexter White, dos Estados Unidos. Nos vinte e cinco anos 
seguintes, o dólar forte resultante ajudou os Estados Unidos a 
dominar o comércio e os investimentos internacionais.  

A indústria americana gastou bilhões no exterior em 
investimentos estrangeiros enquanto os Estados Unidos exerciam sua 
força como nação credora. Enquanto a Europa Ocidental e o Japão 
reconstruíam suas economias, os americanos deram vários passos à 
frente, estabelecendo uma forte presença nos mercados estrangeiros.  

Plantas, fábricas e centros de distribuição foram estabelecidos 
em todo o mundo, embora a Europa tenha recebido a maior parte do 
investimento estrangeiro americano. E como muitos países protegiam 
suas moedas com controles de câmbio, o dólar se tornou a principal 
moeda internacional de escolha. 

A corporação multinacional americana cresceu tão rapidamente 
em tamanho e influência a ponto de gritos contra o imperialismo 
"Coca-Cola" foram ouvidos em toda a América Latina e Europa. A 
cultura pop estava sendo exportada por meio de ícones do marketing 
americano, e muitos estrangeiros se opuseram ao avanço.  

Um best-seller, em 1958, foi o romance de Lederer e Burdick, 
The Ugly American. Retratava o americano no exterior como um 
poderoso ignorante, alheio às culturas estrangeiras e aos costumes 
sociais. Claramente, os europeus consideravam os americanos como 
novos ricos, com consequências potencialmente perigosas para suas 
economias, se não resistissem.  

A reconstrução da indústria na Europa foi mais importante em 
lugar de sua expansão no exterior. Logo, o investimento direto 
americano na Europa permaneceu muito mais alto em vez do 
investimento estrangeiro nos Estados Unidos.  

O mercado de ações se beneficiou muito. Os canadenses, em 
particular, transferiram grandes quantias de fundos para Wall Street, 
alimentando a recuperação.  

O mercado de ações de Londres estava aberto para negociação, 
mas existiam severas restrições para investidores estrangeiros, 
então, os investidores voltaram sua atenção para Nova York. O 
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dinheiro era livre para entrar e sair dos Estados Unidos sem 
restrições, tornando-o um dos únicos grandes mercados abertos a 
investidores estrangeiros.  

A última vez que o investimento estrangeiro foi visto em 
quantias tão significativas foi durante os rumores do ataque do 
“grande urso” em 1932. Depois, quando o julgamento Estados Unidos 
versus Henry S. Morgan terminou em 1953, os regulamentos 
aprovados na década de 1930 foram finalmente aceitos por Wall 
Street como um fato consumado.  

Não se falava mais em greves de capital ou interferência do 
governo na iniciativa privada. Parte do motivo pode ser atribuído à 
confiança do investidor.  

Um boom estava chegando. Estava claro: se o novo investidor 
dos anos 1950 fosse atraído por investimentos, ele teria de se sentir 
confortável nos mercados.  

A NYSE estendeu seu horário de funcionamento a partir de 
1952 para atender a mais pedidos durante a semana. Os corretores 
agora elogiavam a segurança e a solidez dos investimentos, mas os 
esquemas fraudulentos de enriquecimento rápido ainda eram 
abundantes.  

A nova tendência em Wall Street exigia maiores investimentos 
por investidores de varejo em uma escala não vista desde meados da 
década de 1920. No novo ambiente, vender estava se tornando uma 
arte tão grande quanto fechar um negócio. Muitas casas institucionais 
começaram a agregar vendedores à sua força de trabalho. 
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Bear Market ou Mercado Baixista (1970-81) 

“Estou determinado a que o dólar americano nunca mais seja 
refém nas mãos de especuladores internacionais”. Richard Nixon  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 10º. capítulo: 
mudanças momentâneas e um forte mercado em alta ajudaram a 
restaurar a imagem de Wall Street na década de 1960. Mas o poder 
geral de Street continuou a declinar contra seu antigo inimigo, o 
governo federal.  

O movimento antitruste das administrações Johnson e Nixon 
demonstrou as finanças e a indústria não terem “rédeas soltas”. 
Concentrações de poder econômico e práticas anticompetitivas ainda 
estavam sob o microscópio.  

Mas se a indústria não levasse a questão ao limite, haveria 
muito dinheiro a ser ganho, enquanto Wall Street ajudava a financiar 
a reformulação da indústria americana. Wall Street e os negócios 
estavam novamente “liderando a dança”, mas o governo federal se 
reservou o direito de interromper quando desejasse.  

Os últimos dias da década de 1960 trouxeram uma onda de 
mudanças para Wall Street. Os anos 1950 e 1960 foram décadas de 
otimismo, mas à medida que o mercado em alta começou a diminuir, 
sombras de pessimismo foram lançadas no horizonte. As fraudes e 
escândalos foram talvez os desenvolvimentos institucionais mais 
lembrados do mercado em alta, mas certamente não foram os mais 
importantes.  

A Rua havia mudado sua aparência desde o final da Era 
Truman. Abundava a nova competição para negócios de subscrição; 
vendas e negociações haviam amadurecido; e uma legião de novos 
investidores foi apresentada aos investimentos.  

O mais importante, porém, foi o aumento da volatilidade do 
mercado. O mercado de ações estava se tornando cada vez mais 
suscetível a influências externas à medida que se acomodava às 
mudanças tecnológicas.  
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Nos dez anos seguintes, os mercados receberiam notícias mais 
preocupantes em relação às previstas antes. O mundo estava se 
tornando menor como resultado de comunicações amplamente 
aprimoradas, e muitas das notícias eram internacionais. 

Desenvolvimentos externos aos mercados domésticos sempre 
tiveram um efeito perturbador sobre A Rua, devido à natureza insular 
dos mercados americanos. Desde a guerra, o único evento 
internacional com grande impacto nos mercados foi o lançamento do 
Sputnik. Os eventos econômicos em outros países foram amplamente 
ignorados. Fatores externos desempenharam um pequeno papel nos 
assuntos financeiros norte-americanos, exceto na Guerra Fria.  

Wall Street adotou o slogan da cidade de Nova York depois da 
guerra e nunca mudou de tom: "Se você é bom o suficiente para 
fazer isso aqui, pode fazer em qualquer lugar". Mas fatores 
internacionais estavam prestes a interferir na prosperidade 
americana.  

Wall Street sempre presumiu os estrangeiros gostarem de 
investir nos Estados Unidos por causa do fator de segurança. A 
política americana era sensata, o Tesouro nunca havia deixado de 
pagar sua dívida e o dólar estivera em grande parte livre para se 
mover de um centro monetário para outro sem quaisquer restrições.  

Exceto pelos controles de tempo de guerra sobre os 
investimentos de países hostis, os Estados Unidos tiveram um 
histórico impecável de tratar bem os investidores estrangeiros. 
Poucos escândalos envolvendo os estrangeiros mancharam o 
histórico, mas não o mancharam permanentemente. Poucos 
investidores de A Rua, no início dos anos 1970, o reconheceriam dez 
anos depois.  

A volatilidade que havia aumentado no passado só alcançaria 
seu pico na época até Ronald Reagan assumir o cargo em 1981. A 
inflação, aumentando gradualmente desde o final dos anos 1960, 
explodiria, ajudando as taxas de juros a atingir seus níveis mais altos 
na história americana. Seguiram-se inquietações sociais e incertezas 
como nunca se viu desde os anos da depressão.  

Acompanhar tudo isso era um sentimento de impotência 
americana nos assuntos mundiais. O declínio do dólar, uma série de 
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erros de política externa e a ascensão das obscuras nações 
produtoras de petróleo a uma posição central no cenário mundial 
contribuíram para um sentimento geral de impotência. Mas isso não 
significava necessariamente inação no mundo financeiro.  

Dezenas de novos produtos financeiros surgiram, muitos dos 
quais desconhecidos até mesmo para veteranos experientes de Wall 
Street. O nome “Wall Street” começou a incluir partes do negócio 
financeiro não tradicionalmente associadas a ele.  

Grande parte desse novo negócio nem mesmo estava localizada 
em Nova York, mas em Chicago. Partes remotas do mundo financeiro 
desenvolveram produtos destinados a proteger ações e investimentos 
em títulos.  

Os mercados futuros de commodities de Chicago começaram a 
fazer experiências com instrumentos financeiros projetados para 
proteger produtos tradicionais. As noções sagradas de Wall Street 
sobre ações e títulos foram substituídas pela ideia mais realista de 
não serem nada mais além de diferentes tipos de mercadorias.  

A volatilidade experimentada no mundo financeiro teve sua 
contrapartida externa. A sociedade afluente começou a se tornar 
introspectiva. A sociedade não estava mais disposta a seguir 
cegamente seus líderes como fizera durante os anos Eisenhower e 
“go-go".  

A dissidência prevaleceu durante a Guerra do Vietnã. A 
paciência com o status quo estava se esgotando.  

A mesma impaciência ficou evidente no mundo financeiro. Os 
banqueiros de investimento e outros começaram a projetar 
instrumentos de modo a ajudar os investidores a se ajustar ao novo 
ambiente, em vez de simplesmente sentar e esperar por dias 
melhores.  

Parte do motivo era inquietação; o resto era praticidade. Sem 
novos instrumentos de hedge de investimentos, era possível os 
investidores abandonarem os mercados aos montes.  

Enquanto Wall Street estava aprendendo a lidar com um 
mercado de ações fraco e taxas de juros em alta, os assuntos 
econômicos internacionais começaram a levantar problemas. Até 
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meados da década de 1960, o valor do dólar era, em grande parte, 
uma questão esquecida em casa.  

Então, tensões monetárias começaram a aparecer no sistema 
de Bretton Woods como o marco alemão e o iene subindo. A libra 
esterlina começou a enfraquecer consideravelmente e foi 
desvalorizada mais de uma vez para diminuir seu valor. O dólar 
continuou a ser a âncora do sistema de câmbio, mas os problemas de 
balanço de pagamentos também o pressionaram.  

Após 25 anos de supremacia do dólar, o aumento das taxas de 
juros e os déficits orçamentários estavam tendo um efeito negativo. 
Logo, muitos comentaristas acreditaram os Estados Unidos estarem 
tentando o mesmo objetivo alcançado pelos britânicos durante anos, 
desvalorizando sua moeda sem resolver problemas mais 
fundamentais em casa.  

A reação em A Rua foi silenciada. Os Estados Unidos 
dominavam o comércio internacional, portanto, parecia haver poucos 
motivos para preocupação. Com tantas questões avassaladoras a 
serem enfrentadas no front doméstico, o internacional parecia nada 
mais além de um pequeno aborrecimento.  

A NYSE estava enfrentando as pressões contínuas de 
realinhamento de suas taxas de comissão, o SIPC acabara de ser 
aprovado no Congresso, a agitação no número de empresas listadas 
em Wall Street continuava e o mercado da NASDAQ estava crescendo 
em tamanho e influência. Soma-se a isso a desaceleração do 
mercado de novas emissões e o aumento do endividamento do 
governo no mercado de tesouraria.  

Olhar para fora era apenas procurar problemas. Mas, no verão 
de 1971, os problemas chegaram oficialmente. Provavelmente, o 
evento financeiro mais singularmente importante no período pós-
guerra ocorreu. Naturalmente, estava envolto em uma mortalha de 
mistério internacional. 

Colapso de Bretton Woods  

Este evento internacional veio vestido com roupas familiares. 
Era parte de um pacote anti-inflacionário, elaborado pelo governo 
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Nixon, após meses de dúvidas sobre a melhor maneira de combater o 
aumento dos preços causado pela Guerra do Vietnã. Os banqueiros 
de investimento e corretores preocupados em abolir as comissões 
fixas e levantar mais capital para si próprios podem ser perdoados 
por não perceberem os eventos a ocorrer no cenário internacional. 
Mas logo eles seriam dolorosamente lembrados de estarem evitando 
assuntos internacionais apenas por sua própria conta e risco.  

A inflação era a principal preocupação econômica no início dos 
anos 1970. Como as taxas de câmbio estrangeiras foram fixadas em 
relação ao dólar, os investidores perceberam: seus ativos estavam 
perdendo poder de compra. O mesmo acontecera com a libra 
esterlina vários anos antes.  

O primeiro-ministro Harold Wilson culpou os especuladores 
internacionais pelos problemas da libra. Segundo ele, a atacaram 
com tanta frequência a ponto de não outra escolha a não ser 
desvalorizar.  

Essa simplificação excessiva teve grande valor publicitário. 
Durante a década de 1960, um oficial britânico cunhou um termo 
tornado um conhecido clichê financeiro. Ao discutir os negociantes de 
câmbio, ele se referiu a eles (e a seus modos misteriosos) como os 
“gnomos de Zurique”. Gremlins havia subvertido a libra e agora eles 
estavam voltando sua atenção para o dólar.  

Os especuladores estrangeiros não eram culpados pelos 
mercados fracos, desde os primeiros dias da depressão. Nixon herdou 
uma espiral inflacionária quando assumiu o cargo.  

Os rendimentos dos títulos do Tesouro estavam perto de 8%, e 
o Dow caiu para cerca de 700. Nixon provou ser um profeta ao 
proclamar ser um bom momento para comprar ações, ecoando a 
declaração semelhante de Calvin Coolidge de quarenta anos antes.  

Mas, em 1971, as circunstâncias eram diferentes. Os sindicatos 
pressionavam por aumentos salariais cada vez maiores e estavam 
ganhando. Os trabalhadores automotivos da General Motors haviam 
negociado recentemente um pacote plurianual no valor de 20%. Os 
fabricantes repassaram o aumento aos consumidores, e os preços 
estavam subindo.  
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Certo de os consumidores quererem mudança, Nixon e seu 
conselheiros se reuniram em Camp David para um fim de semana em 
agosto, antes de fazer um discurso programado na televisão para 
combater a espiral da inflação. 

O secretário do Tesouro, John Connelly, um dos consultores 
econômicos mais próximos de Nixon, rejeitou recentemente a 
sugestão do presidente do Fed, Arthur Burns, de controles de preços 
e salários serem implementados. Burns havia sucedido William 
McChesney Martin como presidente do Fed.  

Em condições internacionais mais normais, Connelly pode ter se 
mostrado um bom secretário, mas os acontecimentos extraordinários 
desenrolados diante de si exigiram alguém com um maior domínio 
dos assuntos monetários internacionais. Como o homem de ponta na 
equipe de conselheiros de Nixon, Connelly não parecia ter uma 
compreensão completa das ramificações da desvalorização e 
possivelmente abandonando todos os vínculos remanescentes com o 
padrão ouro.  

Embora sendo um político consumado, ele foi descrito por 
Robert Solomon, economista-chefe do Federal Reserve Board e 
participante nas principais conferências econômicas internacionais, 
como um secretário sem "nenhuma visão ampla de como melhorar o 
bem-estar econômico de seu próprio país ou do mundo”.  

O ex-governador do Texas aderiu à linha tradicional de defesa 
de uma economia livre, estabelecendo-se corretamente sem a 
interferência do governo.  

Ninguém no governo havia discutido publicamente uma 
desvalorização do dólar, mas havia rumores nos círculos 
internacionais há meses. Depois de um fim de semana de intensas 
discussões, Nixon adotou a controles de salários e preços. Ele 
congelaria salários e preços por noventa dias, apresentando seu 
plano ao público em 15 de agosto.  

Perto do final de seu discurso na televisão, após discutir 
sanções domésticas, ele lançou a bomba mais temida pelos 
comerciantes de câmbio. Ele desvalorizou o dólar, cortando sua 
conversibilidade em ouro. A ideia era tornar as importações mais 
caras e ao mesmo tempo baixar o preço das exportações.  
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Enquanto ele se dirigia sombriamente ao público, os gnomos 
fizeram uma aparição. “Agora, quem ganha com essas crises?” 
perguntou o presidente. “Nem o trabalhador, nem o investidor, nem 
os verdadeiros produtores de riqueza. Quem ganha são os 
especuladores internacionais de dinheiro: porque prosperam na crise, 
ajudam a criá-la.” 

Na época, mexer com o dólar parecia menos importante em 
lugar de adotar os controles de salários e preços. Foi uma 
desvalorização, mas parecia pálido quando comparado com as outras 
partes do pacote anti-inflação.  

Wall Street recuperou no dia de negociação seguinte. A NYSE 
registrou um dia de negociação recorde de 31 milhões de ações, e o 
Dow somou 32 pontos para fechar em 889.  

Mas os investidores estrangeiros viam de outra forma. 
Reconhecendo os problemas, eles começaram a vender dólares. Os 
mercados de câmbio se desintegraram no caos. Eles permaneceriam 
instáveis por um ano e meio antes de as principais moedas poderem 
flutuar livremente umas contra as outras.  

A principal preocupação era de o padrão-ouro ter sido 
abandonado [trocado pelo regime de câmbio flutuante]. Embora a 
garantia do dólar fosse mais teoria em vez de realidade, surgiram 
temores de o dólar ter se desvalorizado. Muitos os tradicionalistas 
ainda sustentavam, sem o apoio em ouro, não era nada mais além de 
papel-moeda pintado. A esse respeito, os preocupados estavam 
corretos. 

Ninguém pensava o dólar poder flutuar livremente por muito 
tempo. Mas, logo quando as taxas começaram a flutuar, não houve 
mais volta. A sorte foi lançada para o sistema monetário internacional 
pelo resto do século.  

Os tradicionalistas ainda lamentavam as taxas de câmbio 
flutuantes no vigésimo aniversário da flutuação da moeda. Em 1991, 
a Fortune o caracterizou como “um aniversário funesto de uma 
decisão equivocada ainda custando caro a nós e ao mundo”.  

Mas os mercados domésticos não foram incomodados no fim do 
verão de 1971. Após 25 anos de valorização, o dólar não era uma 
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área de grande preocupação para Wall Street. Comissões negociadas 
e taxas de juros mais altas ainda ocupavam o centro do palco.  

Nos dez anos seguintes, as d i f icu ldades do dólar 
desencadearam a rodada mais violenta de inflação desde a Segunda 
Guerra Mundial. No fim de 1972, os mercados monetários mundiais 
tornaram-se muito instáveis com a queda do dólar e a valorização de 
outras moedas. Uma grande crise ocorreu no sistema bancário 
britânico com a queda da libra. Então, a bomba explodiu.  

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
anunciou um aumento acentuado no preço do petróleo no início de 
1973. As ondas de choque foram imediatas. Um barril de petróleo 
dobrou de preço. Os dias de energia barata acabaram.  

As democracias industriais, acostumadas a fontes ininterruptas 
de petróleo barato importado, logo aprenderiam: o preço seria 
substancialmente mais alto no futuro. Xeques árabes antes obscuros 
agora apareciam com industriais e banqueiros em todas as principais 
conferências bancárias e industriais.  

A crise do petróleo acrescentou insulto ao prejuízo. O petróleo 
era denominado em dólares. Desse modo, a maioria dos produtores 
da OPEP viu sua receita cair como resultado da desvalorização.  

Então, os membros árabes da OPEP iniciaram um embargo de 
petróleo enviado aos Estados Unidos em retaliação ao apoio 
americano a Israel na Guerra do Yom Kippur em outubro de 1973. O 
resultado foram longas filas nos postos de gasolina americanos, onde 
os motoristas, geralmente acostumados a pagar cerca de 30 libras 
por galão, agora enfrentavam preços de mais de US $ 1,20. O 
consumidor havia levado “uma bofetada rude na cara”.  

A dependência crítica de combustíveis fósseis agora era muito 
aparente. Para aumentar a intriga, abundavam os rumores de uma 
crise planejada pelos principais importadores de petróleo. O porto de 
Nova York estava realmente cheio de petroleiros carregados de óleo, 
sem pressa para atracar, segundo os teóricos da conspiração.  

Os produtores asseguraram-se de a entrega ser a mais lenta 
possível para garantir o aumento constante dos preços. As histórias 
eram uma reminiscência das em torno de John D. Rockefeller no 
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século XIX. Os Estados Unidos novamente pareciam à mercê de um 
cartel.  

Mas este não era de sua própria autoria. Ondas de choque 
reverberaram por todo o país. O preço do barril de petróleo 
importado subiu, para mais de US$ 11,00 por barril, de apenas US$ 
2,50 um ano e meio antes.  

As taxas de juros também começaram a subir, marcando o 
início de um mercado caótico de títulos. Ele duraria mais de uma 
década.  

Como o mercado de novas emissões estava quieto e a bolsa de 
valores estava deprimida, mais empresas estavam tomando dinheiro 
emprestados via títulos de dívida direta como nunca, aumentando a 
chance de explosão da dívida. À medida que as taxas de juros 
aumentaram, a explosão da dívida foi confrontada com a espiral 
inflacionária.  

A combinação se revelou desastrosa para Wall Street. Ela já 
enfrentava grandes mudanças estruturais na forma como fazia 
negócios.  

Embora a alta dos preços da OPEP tenha se tornado a grande 
notícia da nova década, a desvalorização do dólar foi o gatilho capaz 
de desencadear a maioria dos outros eventos inflacionários.  

Em poucos anos, a comunidade financeira estaria cortejando as 
nações recentemente enriquecidas da OPEP. Sua riqueza causou uma 
redistribuição séria de investimentos nos mercados e ajudou a 
fortalecer o euromercado emergente como um grande mercado 
financeiro por direito próprio.  

As crises cambiais começaram a impressionar Wall Street. Falar 
em moedas não era mais uma questão periférica. O mercado sentiu o 
impacto do petróleo caro imediatamente.  

Os índices de ações caíram drasticamente no final de 1973 e 
1974. Os rendimentos dos títulos aumentaram, assim como as taxas 
de juros de curto prazo.  

No fim do ano, uma severa recessão se instalou quando o custo 
do petróleo importado forçou uma desaceleração econômica. Logo, a 
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conversa em Wall Street girou em torno das ações, isto é, se teriam 
um bom desempenho nessas circunstâncias.  

Os produtores de petróleo lideraram naturalmente a lista com 
suas ações mais valorizadas. Os preços dos produtores subiram 
substancialmente no mercado. O Wall Street Journal noticiou: a 
Exxon Corporation e os outros produtores relataram ganhos 
constantemente mais altos em 1973. A receita da Exxon aumentou 
50% em meados do ano e quase 90% no ano inteiro.  

Todas as empresas de petróleo aumentaram os preços naquele 
ano e seus acionistas foram recompensados em todos os níveis. A 
Exxon aumentou seu dividendo de 95 cents para $ 1,10 por ação. O 
petróleo e qualquer coisa relacionada a ele eram considerados alguns 
dos únicos meios de proteção contra a inflação. 
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Mergermania ou Mania de Fusões (1982-97) 

“Entramos na era das aquisições de títulos de segunda linha, de 
ponta, bootstrap, falência e junk bond”. Wall Street Journal, 1985  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 11º. capítulo: o caos 
financeiro deixado pela década de 1970, finalmente, levou a um 
mercado em alta vertiginosa na década de 1980. O ciclo de Wall 
Street provou mais uma vez os dias ruins serem seguidos pelos bons.  

O ciclo de expansão e retração ainda estava em evidência. A 
corrida selvagem do mercado, desenvolvida em 1982 e 1983, deveu 
muito à renovada psicologia do investidor. Depois de mais de uma 
década de inflação, mercados de ações instáveis e liderança política 
ineficaz, os investidores estavam prontos para aproveitar qualquer 
boa notícia.  

A eleição de Ronald Reagan e a presidência de Paul Volcker no 
Fed deram ânimo aos mercados. O novo governo logo os 
recompensou com o neoliberalismo. Como em todos os outros 
booms, havia produtos estranhos e maravilhosos no cardápio para 
entusiasmar o investidor.  

A década de 1980 é geralmente lembrada como a década das 
aquisições de junk bonds, escândalos de informações privilegiadas, 
enormes negócios de fusão e excesso financeiro geral. Mas a década 
também foi de mudanças financeiras importantes, superando 
qualquer momento desde os anos 1930. Muitas dessas mudanças 
vieram pela porta dos fundos com pouco alarde, o exato oposto de 
como as mudanças da Grande Depressão foram introduzidas.  

Antes, a SEC estava na vanguarda do movimento reformista em 
Wall Street. Na década de 1980, o Fed estava claramente no 
comando.  

O segundo grande colapso do mercado de ações, na era pós-
Primeira Guerra Mundial, deixou claro muitos vínculos ainda aliavam 
a comunidade de bancos de investimento aos bancos comerciais. O 
colapso do mercado de 1987 demonstrou a mudança ser necessária 
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para manter o sistema financeiro intacto, mas o Congresso não 
estava interessado em buscar a revogação da Lei Glass-Steagall.  

Como resultado, o Fed começaria a interpretar algumas leis 
antigas de forma mais liberal, a fim de efetuar mudanças em A Rua. 
Desde 1979, o Fed adquiriu forte reputação no mercado por causa de 
suas políticas monetaristas de combate à inflação. Dentro de dez 
anos, ela usaria essa reputação para criar mudanças na Wall Street, 
varrendo as regulamentações postas em prática após o crash de 
1929.  

O Congresso permaneceu relutante em revogar a Lei Glass-
Steagall e os bancos comerciais foram mantidos separados dos 
bancos de investimento. O sistema bancário ainda estava tão 
equilibrado quanto nas décadas anteriores.  

O serviço bancário completo de um banco universal era apenas 
um sonho. Mas o Fed permitiria o casamento dos dois – bancos 
comerciais e bancos de investimento – sem a lei ter sido alterada.  

Quando isso aconteceu, um player familiar de sessenta anos 
antes emergiu novamente na linha de frente da decisão: J. P. Morgan 
and Company.  

A década de 1960 produziu dezenas de ações de "crescimento" 
e a década de 1970 teve sua parcela de ações relacionadas à energia. 
Em 1982, as ações de alta tecnologia emergiram como líderes de 
mercado.  

A Apple Computer e outros computadores pessoais acessíveis 
desafiaram a IBM por uma participação dominante no mercado. O 
computador desktop estava começando a desafiar o mainframe e 
alterar para sempre os hábitos de trabalho de milhões de pessoas.  

As empresas de biotecnologia ostentavam avanços na 
engenharia genética. Elas deixavam muitos leigos perplexos, para 
dizer o mínimo. Novas técnicas de produção de genes prometiam 
avanços na medicina e na agricultura. Elas faziam os avanços 
científicos das décadas anteriores parecerem descompassados em 
comparação aos atuais.  

Os softwares de computador avançavam quase que diariamente 
com pressa para tornar os PCs novos e mais poderosos mais 
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acessíveis. Os empreendedores de software estavam estabelecendo 
seus negócios em garagens convertidas em laboratórios, quase sem 
capital, e liquidez. Logo, eles fizeram IPO e se tornaram milionários, 
pelo menos no papel.  

No entanto, as indústrias de chaminés poluentes estavam em 
declínio, com o aço importado e outros produtos básicos capturando 
uma porção cada vez maior do mercado. A mudança para uma 
sociedade de indústria de serviços estava em andamento.  

A economia não era vibrante o suficiente para afastar os boatos 
de os Estados Unidos terem se tornado uma potência industrial de 
segunda categoria. A imagem popular era a de uma sociedade 
industrial em envelhecimento, expandindo-se, mas abrindo barracas 
de hambúrguer, em vez de criar valor e empregos por meio de uma 
nova indústria e investimento de capital.  

Os obituários para a indústria americana provaram ser 
prematuros, mas certamente capturaram boa parte nas notícias 
econômicas. O trabalhador americano também foi atacado. Ele era 
muito preguiçoso, acima do peso e ineficiente em comparação com 
seu homólogo japonês. Este era esbelto, fazia ginástica antes do 
trabalho e pensava em termos de equipe.  

Mas as diferenças culturais por si só não poderiam explicar o 
aparente declínio americano. Wall Street conhecia o problema, 
entretanto. Levantar capital era um processo caro nos Estados Unidos 
no início dos anos 1980.  

As taxas de juros reais ainda estavam altas e o mercado de 
ações, embora subisse, ainda tinha um longo caminho a percorrer 
antes de promover lançamentos de novas ações de forma 
relativamente barata. As taxas de juros estrangeiras, especialmente 
no Japão, estavam mais baixas. Para compensação, as empresas 
puderam continuar tomando empréstimos para o desenvolvimento. 

Dez anos antes, boatos sobre uma escassez de capital (capital 
acionário) haviam circulado em A Rua. Agora, aquelas projeções 
sombrias pareciam estar se concretizando.  
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As taxas de juros reais americanas ainda eram altas e os títulos 
ainda capturavam a maioria dos financiamentos corporativos. Wall 
Street mudou claramente durante o mercado em baixa.  

Os mercados de derivativos estavam prosperando e, embora 
tecnicamente distantes de A Rua, provariam estar muito mais 
próximos do antes imaginado por qualquer analista. O dólar 
permaneceu extremamente forte, criando um boom  

de consumo e um déficit comercial iminente ao mesmo tempo. 
As taxas de juros caíram desde as altas do início dos anos 1980, mas 
ainda tiveram efeitos deletérios, especialmente entre os agricultores. 
E a Street estava pronta para os desafios.  

O setor de seguros cresceu enormemente durante a metade da 
década, compensando o tempo perdido durante a baixa do mercado. 
Corretores, banqueiros de investimento e analistas foram adicionados 
às suas fileiras, para se manter a par do mercado e fornecer 
inovações financeiras ao mesmo tempo.  

No entanto, a década teve algo em comum com a década de 
1960. A tendência do conglomerado iniciada no fim dos anos 1950 
nunca terminou realmente, mas entrou em outra fase.  

Após o período de consolidação quando os conglomerados 
compraram empresas de todos os tipos, de tamanhos variados, o 
enxugamento começou logo em seguida. Muitas firmas de 
investimento reconheceram as grandes empresas terem pedaços e 
peças mais valiosas para outras pessoas.  

O famoso truque de Wall Street com a Matemática iria 
novamente desempenhar um papel importante na vida americana. 
Quando as partes valiam mais além da soma delas, era hora de 
começar uma nova tendência de fusões. Nesse caso, foi a aquisição 
alavancada e o fenômeno da fusão o fenômeno capaz de gerar o 
mercado em alta. 
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Ficando sem Fôlego (1998 -) 

“As regras tornaram-se tão ambíguas e  
a falta de aplicação das regras de fiduciário e integridade tornou-se 
tão generalizada a ponto de todos estarem jogando indevidamente.  

As próprias regras precisavam ser alteradas.” Eliot Spitzer  

Charles R. Geisset, em seu livro Wall Street: A History from its 
beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford University 
Press em 1997 (e reeditado em 2004), narra no 12º. capítulo: ao 
longo do fim da década de 1990, alguns comentaristas do mercado 
começaram a pregar a moderação, especialmente porque os índices 
de ações continuaram a subir sem parar.  

Os investidores ouviram contos de advertência sobre os 
mercados em alta anteriores, mas assistiram com espanto enquanto 
a exuberância continuava, forçando até os mais equilibrados a 
começar a aceitar novos modelos de avaliação de ações. Antes, 
faziam pouco sentido.  

Ninguém parecia se importar se alguns banqueiros de 
investimento supostamente estavam recebendo US$ 100 milhões e os 
analistas de ações sem idade suficiente para se lembrar do último 
mercado baixista estavam agindo como líderes de torcida para a Nova 
Economia, recomendando ações sem histórico de lucros e 
perspectivas questionáveis.  

A Nova Economia forneceu uma cortina de fumaça por trás da 
qual floresceram muitos conceitos não testados e, portanto, não 
aprovados. Começaram a circular relatórios de ações antes 
conhecidas por pagar bons dividendos e propiciarem ganho potencial 
de capital agora estarem sendo rejeitadas, uma vez que seus preços 
estavam altos e os níveis de dividendos não subiam para igualá-los.  

Nesses casos, muitas dessas ações, consideradas ações de 
crescimento, no passado, foram suplantadas por ações de conceito 
mais recentes, muitas do setor ponto.com. O mercado estava 
constantemente em busca do "novo, novo". Qualquer coisa cheirando 
à Velha Economia não merecia a atenção dos investidores.  

Um novo método de fazer negócios havia chegado, diferindo 
notavelmente do antigo. Alan Greenspan ajudou a indústria 
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indiretamente, sugerindo o comércio pela Internet entre empresas 
provavelmente ajudar a manter a inflação baixa pelo menos até o fim 
da década de 1990.  

Quando as empresas negociavam B to B (business to business), 
na Internet, muitas vezes conseguiam evitar os custos dos 
intermediários tradicionais, mantendo os custos de produção baixos 
como resultado. O mercado não esperou, porém, os fatos reais serem 
comprovados. O comércio pela Internet foi aceito como a melhor 
coisa, desde o desenvolvimento das ferrovias, 150 anos antes.  

Muitas ações da Internet e de outros conceitos foram auxiliadas 
por um grande número de empresas de capital de risco. Elas 
surgiram após a recessão de 1991.  

Essas empresas privadas canalizaram centenas de milhões de 
dólares para empresas da Nova Economia com planos de negócios 
aceitáveis e mercado altamente potencial a partir de ideias capazes 
de inovação, mesmo muitas delas não sobrevivendo aos rigores do 
teste de mercado. O mercado de IPO muitas vezes se apoderou 
dessas novas empresas depois de elas terem entrado no mercado por 
pouco tempo, com histórico limitado e nenhuma prova tangível de 
sucesso.  

À medida que os capitalistas de risco lucravam com suas 
participações e as empresas faziam Ofertas Iniciais Públicas (IPOs) de 
pleno direito, os retornos eram frequentemente calculados em base 
de caixa. Isso significava retornos de 20% ou mais poderiam ser 
obtidos pelos capitalistas de risco em menos de um ano.  

Certamente, parecia a Nova Economia diferir da antiga na 
maneira como as novas riquezas eram registradas. Os mercados de 
ações mostraram-se surpreendentemente resistentes, mesmo diante 
das más notícias. Essa força subjacente ajudou os investidores a 
jogar a cautela pelo vento.  

Cada vez quando surgiam más notícias, os mercados recuavam 
naturalmente, mas então recomeçavam sua subida inexorável. Cada 
ano parecia trazer um novo marco.  

Em 1990, na esteira da Guerra do Golfo, os 30 Industriais da 
DowJones quase atingiram 3.000. Então, a marcha ascendente 
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começou. Em 1994, ele mal atingiu 4.000, mas em dois anos atingiu 
6.000, 8.000 um ano depois e 10.000 no início de 1999. No mesmo 
ano, atingiu 11.700 e parecia prestes a continuar.  

Os programas de notícias de negócios na televisão 
comemoravam cada novo marco, embora o ceticismo começasse a 
aumentar à medida que a marca dos 12.000 era atingida. Embora as 
notícias do mercado altista fossem dominadas pelas negociações em 
bolsa de valores, os mercados primários também testemunharam 
uma bonança não vista há anos.  

A alta nos preços das ações e as baixas taxas de juros 
produziram um boom na captação de novo capital. Ele manteve os 
banqueiros de investimento ocupados.  

Na segunda metade da década de 1990, as novas subscrições 
corporativas dobraram, o capital total levantado triplicou e a 
capitalização de mercado da NYSE dobrou, enquanto o índice 
NASDAQ aumentou quase cinco vezes na primeira parte da década.  

A longa recuperação foi alimentada pela tendência de fusões. 
Ela também continuou inabalável. Os banqueiros de fusões eram 
talvez os mais ocupados de todos.  

Em 1995, foram realizadas fusões no valor de US$ 613 bilhões. 
Em 1998, o recorde foi alcançado, em US$ 1,40 trilhão. Depois, 
quando os mercados começaram a cair em 2001, o número caiu 
50%, mas não antes de a cara da América corporativa ter sido 
mudada pelo desejo de fusão.  

O aumento fenomenal nas negociações foi impulsionado por 
investidores de varejo, tanto negociando ações individuais, quanto 
em fundos mútuos, nos quais estavam investindo suas economias 
para a aposentadoria.  

No entanto, a Internet ainda era usada mais para obter 
informações em lugar de ser para transações de ações por day-
traders. Embora quase metade dos investidores em ações usassem a 
Internet para verificar os preços das ações ou para proibir perdas 
(“stop-loss”) on-line, também fazendo operações bancárias on-line, 
apenas 20% realmente negociavam ações usando um computador e 
menos ainda usavam a Internet para transações de fundos mútuos.  
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As notícias sobre os day-traders [negociantes durante o dia], 
baseados na própria casa, movimentando compras-e-vendas de 
ações com o clique de seu mouse, foram muito exageradas, embora o 
número de pessoas tentando ganhar a vida como um comerciante 
profissional, usando serviços on-line, aumentou à medida que os 
anos 1990 se aproximavam do novo milênio.  

Ainda mais irônico foi os mercados registrarem sua alta recorde 
durante o governo democrata em Washington. Os Novos Democratas 
liderados por Bill Clinton mostraram-se amigáveis aos investidores e 
as preocupações usuais sobre o “livre gasto fiscal” dos democratas 
não incomodaram os mercados, mas a administração ainda teve seus 
momentos financeiros tensos com o Congresso.  

Em 1995, o Congresso chegou a um de seus impasses 
ocasionais sobre o tamanho do teto da dívida federal. Sem as 
medidas cabíveis, o Tesouro teria sido forçado a não pagar suas 
dívidas, em meio a um mercado em alta.  

O Secretário do Tesouro de Clinton, Robert Rubin, amplamente 
admirado em Wall Street, desde seus dias como sócio do Goldman 
Sachs, evitou uma crise ao tomar emprestado mais de US$ 60 
bilhões de alguns fundos fiduciários de aposentados do governo. 
Depois de tomar emprestado, evitou furar o teto da dívida no 
processo.  

A ação hábil deixou alguns republicanos no Congresso furiosos. 
“Se ele for muito além, sem dúvida, é um ato impugnável”, bufou o 
deputado Gerald Solomon, um republicano de Nova York.  

A ameaça de impeachment inicialmente assustou os mercados. 
Depois, foi aceito como apenas mais um caso de calúnia política e os 
mercados retomaram seu curso ascendente.  

Nos anos seguintes, o problema recuou porque os empréstimos 
diminuíram à medida que o déficit orçamentário dos anos anteriores 
começou a diminuir rapidamente. Desde a queda do comunismo 
soviético, o termo "globalização" tem sido cada vez mais usado para 
descrever os mercados mundiais. 

Eles se aproximavam, para se juntarem em blocos, com o 
passar do tempo. O colapso do mercado de ações em 1987 tornou os 
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corretores e investidores dolorosamente conscientes da rapidez com 
a qual as más notícias podiam ser transmitidas de um mercado para 
outro.  

A partir de 1997, outra versão de conflito global apareceu sob a 
bandeira do “contágio asiático”. As economias em expansão dos 
países da Orla do Pacífico começaram a sofrer à medida que seu 
rápido crescimento se mostrava insustentável. Muitos fundos mútuos 
americanos tinham participações em seus mercados de ações e 
começaram a vender, o que só ajudou a agravar a situação.  

A fuga de capitais começou para valer e muitos dos fundos 
sofreram graves perdas tanto em ações quanto em valores 
monetários investidos. Após o fato, foi descoberto vários dos 
mercados de ações asiáticos não forneciam o mesmo tipo de proteção 
oferecido pelos mercados americanos, permitindo práticas como a 
venda a descoberto em down-ticks.  

[Tick é a unidade mínima de negociação, ou seja, o mínimo (em 
unidades) permitido aos preços oscilar para cima e para baixo. Nas 
ações e opções, o tick é 0,01 (um centavo). Já nos contratos futuros, 
cada ativo possui uma particularidade. O Índice Futuro, juntamente 
com seu contrato mini, tem tick mínimo de 5 pontos. Já o Dólar 
Futuro e seu contrato mini, oscilam de 0,5 (meio) em 0,5 (meio) 
ponto. Dessa forma, downtick significa uma transação (negócio) ter 
ocorrido por preço inferior ao da transação (negócio) anterior.] 

A falta de proteções básicas apenas agravou ainda mais a 
situação. Parecia o problema asiático estar prestes a infectar também 
o mercado doméstico americano. Enquanto os mercados de ações 
lutavam com o problema, o contágio asiático nunca se tornou 
exatamente o problema temido até o verão seguinte de 1998.  

A economia russa também começou a sofrer como resultado do 
problema do Extremo Oriente. Seu governo ordenou uma moratória 
sobre suas dívidas, efetivamente, instigando um default. A maior 
parte do investimento estrangeiro planejado para a Rússia foi 
abruptamente interrompido, especialmente nas indústrias de petróleo 
e recursos naturais.  

Mas o problema não se limitou aos investimentos com a Rússia. 
Os investidores eram compradores ávidos de títulos do governo 
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russo. Eles, de repente, não estavam mais pagando juros, enquanto a 
situação da moeda também se deteriorava.  

Então, a situação mais temida apareceu de repente. Um grande 
investidor institucional americano foi exposto a títulos russos e sofreu 
muito com isso. As crises globais, na Era do Neoliberalismo, 
sinalizaram o fim do milênio. 
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Epílogo 

Charles R. Geisset conclui seu livro Wall Street: A History from 
its beginnings to the fall of ENRON –, publicado pela Oxford 
University Press em 1997 (e reeditado em 2004), afirmando: o 
mercado de urso estourou a bolha do mercado de ações. Foi produto 
do ambiente desregulamentado da década de 1990.  

Muitas das empresas líderes capazes de impulsionar o boom, 
além daquelas com grandes lucros com ele por meio de fusões, não 
teriam existido sem uma legislação permissiva, propiciando-as 
crescer exponencialmente.  

A Enron foi o resultado da Lei de Política Energética. A 
WorldCom foi o produto da Lei de Telecomunicações. A Wall Street 
contemporânea foi produto do relaxamento das leis bancárias desde 
o final dos anos 1980 e da Lei de Modernização de Serviços 
Financeiros. Naturalmente, nem todas as empresas nesses setores 
foram culpadas pelos excessos ocorridos no mercado de ações. 

O desarranjo do mercado e o golpe substancial nos valores dos 
ativos deveram-se muito à tendência de desregulamentação. 
Somados aos efeitos das novas regras contábeis, ficou claro: os 
mercados financeiros haviam recebido um impulso substancial de 
Washington e dos (des)reguladores, apenas para exagerar, levando-
os ao seu próprio colapso.  

Nem todos concordaram. Os arquitetos da desregulamentação 
continuaram a argumentar: fizeram o possível para modernizar um 
sistema bancário antiquado. A natureza humana era a responsável 
pela bagunça, como tantas vezes antes em Wall Street.  

O deputado Jim Leach, republicano de Iowa, observou: "Não 
tem nada a ver com o Gramm-Leach-Blil”, quando foi questionado se 
a lei de reforma financeira de 1999 levou ao envolvimento do setor 
financeiro com a Enron.  

Os críticos não se convenceram de Wall Street ser capaz de se 
reformar mais além do realizado no passado. Mesmo aqueles 
normalmente favoráveis à regulamentação começaram a perceber: o 
ambiente liberalizado da década de 1990 trouxe as sementes de sua 
própria destruição e da destruição da riqueza dos investidores.  
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No século XIX, Wall Street era frequentemente retratada como 
um lugar onde ocorria uma batalha constante entre touros e ursos. 
Os artistas retrataram a bolsa de valores como um campo de batalha 
entre as duas facções, uma [altista] empenhada em monopolizar o 
mercado e a outra [baixista] igualmente empenhada em vender a 
descoberto.  

Ao longo dos anos, Wall Street fez um progresso extraordinário 
ao se tornar um mercado legítimo no qual os investidores começaram 
a confiar. Mas a impressão de campo de batalha nunca desapareceu 
inteiramente, como demonstraram as audiências no Senado da 
década de 1930 e a legislação bancária e de títulos em consequência.  

No boom da década de 1990, a história e a cautela foram 
jogados ao vento novamente – e o resultado foi calamitoso. Apesar 
dos escândalos após a Segunda Guerra Mundial, Wall Street 
conseguiu se tornar o mercado mais dinâmico do mundo. 

Os índices de mercado assumiram sua posição como o principal 
indicador econômico em uma economia em crescimento e em 
mudança. Os investimentos em ações tornaram-se confiáveis e 
milhões de investidores despejaram seu dinheiro de aposentadoria no 
mercado no fim da década de 1980, criando uma onda de liquidez 
nunca vista antes nos mercados. O maior ciclo de alta viria a seguir 
na década de 1990.  

Quando os índices de mercado finalmente começaram a 
desmoronar, o mercado contemporâneo ficou mais claro. Quedas 
precipitadas do mercado como a de 1929 e quedas drásticas como a 
de 1987 eram menos prováveis de ocorrer, devido a uma base de 
investidores mais diversificada. Mas os mercados em baixa nunca 
puderam ser evitados, porque algumas práticas antigas de Wall 
Street nunca morreram de fato.  

Trapacear investidores, recompensar amigos com ações baratas 
e pesquisas de investimento voltadas para o próprio interesse ainda 
existiam após décadas de tentativas de limpar o mercado. Wall Street 
obteve ganhos gigantescos em sua história de 210 anos, mas ainda 
foi capaz de dar passos gigantescos para trás ao mesmo tempo, 
destruindo a confiança dos investidores e obscurecendo seu próprio 
futuro no processo.  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