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CAPÍTULO I

OS NÚMEROS DA CRISE

A crise de 1929 consistiu, acima de tudo, numa 
queda generalizada da produção em quase todo o mundo 
industrializado (com exceção da URSS e do Japão). Con-
vém primeiro entendê-la a partir desse aspecto, utilizando 
para isso os grandes indicadores da atividade econômica, 
que são os índices de produção e de trocas comerciais, 
bem como as taxas de desemprego. Esses referenciais bá-
sicos serão o tema deste primeiro capítulo.

I. Uma formidável retração da produção: 1929-1933

Um exame prévio, simbólico, se faz necessário. A 
baixa da produção industrial se manifestara nos Estados 
Unidos no decorrer do ano de 1929. Mas o desencadea-
mento oficial da Grande Depressão aconteceu em 24 de 
outubro de 1929, com a queda repentina das cotações da 
Bolsa de Nova York, ao fim de uma expressiva ascensão 
iniciada em 1927, acelerada duas vezes e marcada por 
dois patamares, em junho-julho de 1928 e em abril-junho 
de 1929. Podemos seguir as oscilações das cotações no 
gráfico a seguir, que mostra a duplicação de um índice 
sintético entre 1926 e 1929, depois a queda inexorável, 
a um terço do nível de 1926, em 1932. As cotações se 
recuperam depois de 1935, para recuarem novamente em 
1937-1938, quando surgem novas dificuldades econômi-
cas próprias dos Estados Unidos.
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Figura 1 – Cotação das ações na Bolsa de Nova York entre 1926 e 
1938. Índice “Standard Statistics” (base: 1926 = 100)

Os sinais quantitativos da queda durante o outono 
de 1929 são bastante conhecidos: depois de um máximo 
em 19 de setembro, as cotações começam a desmoronar 
em 3 de outubro, e a baixa se acelera depois do dia 14. A 
quinta-feira 24 de outubro ficaria conhecida nos anais bol-
sistas como a Quinta-Feira Negra: cerca de 13 milhões de 
ações trocam de mãos nesse dia, enquanto o volume usual 
de transações não passava de 4 milhões. Mas o pânico 
dura apenas o turno da manhã, pois intervenções maciças 
de banqueiros se passando por compradores fazem subir 
as cotações. O pânico se torna irremediável na terça-feira 
29 de outubro – a Terça-Feira Negra – quando cerca de 16 
milhões de ações são vendidas: a baixa das cotações é tão 
grande que anula de uma só vez as rápidas elevações dos 
doze últimos meses.

A evolução dos três anos entre 1929 e 1932, apesar 
de não-originada em rupturas de 24 horas como esta, seria 
igualmente catastrófica. Enquanto o resto do mundo per-
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dia seu interesse por Wall Street, a Bolsa de Nova York 
se limitava a refletir a queda dos negócios e da produção, 
como em quase todos os demais mercados financeiros.

Para quantificar as variações da produção, o indica-
dor mais utilizado no entre-guerras é o índice do volume 
da produção industrial, que se refere, suprimindo o efei-
to dos preços, à atividade das minas, da construção e da 
energia, de um lado, e das indústrias manufatureiras de 
outro (bens de consumo e bens de produção).

A seguir (Tabela 1), vemos essas oscilações nos paí-
ses regularmente estudados na época, isto é, quase todos 
os países europeus, América do Norte, URSS e Japão. Na 
maior parte dos casos, o máximo observado antes da crise 
é encontrado em 1929 (que é o ano-base aqui); a Alemanha 
é uma exceção digna de nota, pois seu índice chega a 102 
em 1927, passa por 99 em 1928 e volta a 100 em 1929. 
Os números falam por si: em 1932, a atividade industrial 
nos Estados Unidos é de 54, ou seja, reduzida à metade 
ou quase isso em relação a 1929; é de 53 na Alemanha, 61 
na Áustria, 63 na Polônia, 64 na Tchecoslováquia... Alguns 
países se saem melhor: a URSS, em pleno processo de in-
dustrialização pesada, está fora do mundo e é um símbolo 
do dinamismo socialista da época; o Japão a segue após 
leve declínio. Os casos da Grécia e da Nova Zelândia são 
relativamente pouco significativos, dado o fraco papel da 
indústria nesses países. A França, por sua vez, acusa um 
leve atraso e só “chega ao fundo” em 1935, como os Países 
Baixos, embora menos afetados.

Tabela 1 – Oscilação da produção industrial em diferentes países 
(1929 = 100)

País / Ano 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
África:
União sul-
africana 107   100 124 144 167
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País / Ano 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
América:
Canadá 85 71 58 60 73 81 90 100 90
Estados
Unidos 81 68 54 64 66 76 88 92 72
Chile 101 78 87 96 105 120 124 132 137
México     106 134 141 147

Ásia:
Japão 95 92 98 113 128 142 151 171 173

Europa:
Alemanha 88 72 58 65 83 95 106 116 124
Áustria 85 70 61 63 70 80 86 103
Bélgica 89 81 69 72 73 82 87 96 80
Bulgária       148 143 155
Dinamarca 108 100 91 105 117 125 130 136 135
Espanha 99 93 88 84 85 87
Estônia 99 91 78 82 96 106 120 139 145
Finlândia 91 80 83 96 117 125 139 156 156
França 100 89 77 83 78 76 80 83 79
Grécia 103 107 101 110 125 141 139 151 165
Hungria 95 87 82 88 99 107 118 130 126
Irlanda  102     143 146
Itália 92 78 67 74 80 94 87 100 98
Letônia 109 89 82 112 130 137 143 161 175
Noruega 101 78 93 94 98 108 118 130 127
Países
Baixos 102 96 84 91 93 90 91 103 104
Polônia 88 77 63 69 77 83 93 109 118
Romênia 97 102 89 103 124 122 130 132 132
Reino
Unido 92 84 83 88 99 106 116 124 116
Suécia 102 96 89 91 110 123 135 149 146
Tchecos-
lováquia 89 81 64 60 67 70 80 96
URSS 131 161 183 198 238 193 382 424 477

Oceania:
Nova
Zelândia 106 104 109 113 112 121 129 126
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País / Ano 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Mundo
(sem a
URSS) 86 75 64 72 78 86 96 104 93
Mundo
(com a
URSS) 89 79 70 78 86 96 111 119 112

A recuperação depois de 1932-1933 se dá de maneira 
dispersa. Enquanto algumas indústrias são logo recoloca-
das sobre os trilhos, como as da Europa setentrional, do 
Japão e dos raros países periféricos apresentados na tabela, 
algumas continuam desaceleradas, como em primeiro lugar 
nos Estados Unidos, no Canadá, nos grandes países indus-
triais como a Alemanha, apesar da mobilização nazista, na 
França e nas demais nações européias (Tchecoslováquia e 
Polônia). A situação da Grã-Bretanha é intermediária.

A melhora não está livre de recaídas: a crise de 
1937-1938, evidente principalmente nos Estados Unidos 
(queda violenta do índice de 92 para 72), enfatiza a fragi-
lidade da situação econômica capitalista no fim dos anos 
1930. Canadá, Bélgica, França, Itália, Noruega e Reino 
Unido são algumas das nações nitidamente afetadas.

A partir de 1938-1939, os problemas mudam de 
foco num mundo em rearmamento que começa a solicitar 
o potencial industrial e mobiliza a mão-de-obra com me-
didas cada vez mais autoritárias.

É preciso destacar, além da amplitude das variações 
globais, a extrema diversidade das evoluções de suas com-
ponentes. Aparece aqui apenas uma média anual nacional, 
que apaga tanto as variações mês a mês quanto os casos ex-
tremos de certas produções. O índice da produção de auto-
móveis, por exemplo, ainda de 100 em 1929, em 1932 é de 
26 na Alemanha, 26 nos Estados Unidos e 23 no Canadá. Há 
uma clara oposição entre os bens de produção (máquinas, 
ferro e aço, cimento etc.) e os bens de consumo (têxteis, ali-
mentação etc.). Os últimos quase sempre resistem melhor a 
crises. Em 1932, por exemplo, o índice americano dos bens 
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de produção estava em 27,3, e o dos bens de consumo, em 
76. Os números alemães correspondentes eram 34 e 79.

Essas medições feitas na época são completadas por 
cálculos posteriores: primeiro do Produto Interno Bruto 
(PIB), que acrescenta à indústria as produções da agricul-
tura e dos serviços. O lugar da agricultura varia de país a 
país, mas a atividade do setor segue suas próprias evolu-
ções conjunturais: uma colheita é boa ou ruim dependendo 
da meteorologia e da técnica de cultura, não do estado dos 
negócios. Já o setor terciário – serviços, comércio, etc. – é 
caracterizado por certa inércia. Assim, as estimativas feitas 
hoje em dia sobre o PIB revelam oscilações menos acentua-
das do que as da produção industrial (ver Figura 2).

Adotamos aqui a base de 1913 = 100 para enfatizar 
um fenômeno que não aparece nas estatísticas que têm como 
base 1929 = 100: a enorme disparidade de crescimento du-
rante os anos 1920. Dessa forma, compreenderemos melhor, 

Figura 2 – Volume do PIB de alguns países entre 1921 e 1939 
(base: 1913 = 100)
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por exemplo, em que sentido a Grã-Bretanha é um caso par-
ticular: o fraco recuo de sua produção industrial (que chega 
a um mínimo de 83 em 1932) sucede ao marasmo genera-
lizado de 1920 a 1930. O contrário acontece com a França: 
dinamismo de 1920 a 1930, marasmo depois disso.

O mínimo americano aparece agora em 1933 e corres-
ponde a uma queda de 30% em relação a 1929. A retração ale-
mã é de apenas 16%. Quase todos os velhos países europeus 
partem de um nível muito baixo no início dos anos 1920: as 
destruições da Primeira Guerra pesam muito sobre suas eco-
nomias, contrastando com o dinamismo sueco e japonês.

As dificuldades de 1937-1938 não passam de uma 
fase intermediária, exceto para os Estados Unidos. A rá-
pida ascen são das potências do Eixo (Alemanha, Itália e 
Áustria) é patente desde essa data: percebemos nisso tam-
bém a economia de guerra.

Outros números precisam ser examinados: os dos 
investimentos.

Tabela 2 – Investimentos em alguns países
de 1925 a 1938 (em % do PIB)

 Alemanha França Itália Suécia Reino Canadá Estados
     Unido  Unidos
1925 13,7 15,2 18,9 11,4 9,1   19,3
1926 13,6 15,2 19,2 11,8 8,4 15,7 19,2
1927 14,6 14,7 17,5 11,6 8,7 17,4 18,8
1928 14,5 17,5 16,7 12,4 8,9 19,2 18,4
1929 12,7 18,3 17,2 12,7 8,8 21,9 17,6
1930 11,8 20,8 17,6 13,4 8,9 20,1 15,9
1931 8,9 19,1 15,8 14,3 8,5 17,1 13,0
1932 7,5 16,4 13,3 12,1 7,3 11,6 9,3
1933 8,7 15,7 14,4 11,0 7,2 9,1 8,8
1934 12,3 14,6 15,6 13,8 8,6 10,1 10,5
1935 15,1 14,7 17,1 16,2 9,1 11,4 11,3
1936 16,1 15,3 18,5 16,5 9,9 12,3 14,5
1937 17,0 15,6 16,9 18,7 10,6 15,4 14,8
1938  13,4 15,9 18,9 11,5 14,3 14,0
Fontes: MADDISON. Economic Growth in the West. London: Allen & Unwin, 1964; 
Carré, Dubois, Malinvaud, La croissane française, Le Seuil, 1972, para os números 
franceses.


