
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: CRISES ECONÔMICAS MUNDIAIS E SEUS IMPACTOS NAS EMPRESASTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MILA DOS SANTOS LEAL, ESTER MAXIMO DELFIM XAVIER, THAÍS MADALENA DE
OLIVEIRA SILVA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALEXANDRE JOSE FRANCO DE CAMPOSORIENTADOR(ES): 



 
 

RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade apresentar um estudo sobre três grandes 

crises econômicas que atingiram o mundo: o crash da bolsa de Nova York em 1929, 

a crise da Ásia em 1997 e a Grande Recessão de 2008, e quais foram seus 

precedentes e suas sequelas, como o mundo reagiu e sobreviveu a cada uma delas. 

Tais crises aconteceram em épocas diferentes da história e com grandes 

consequências, no entanto todas possuem pontos convergentes que ao serem 

analisados apresentam semelhanças em suas origens. Partindo desse princípio, 

foram realizadas pesquisas de como grandes empresas conseguiram resistir a esses 

acontecimentos, as ferramentas, estratégias e as políticas empregadas por cada 

uma. Para melhor exemplificar essas estratégias das empresas, há em 

desenvolvimento uma tabela que servirá como um guia para os gestores 

entenderem passo a passo o que ocorreu com essas organizações e assim, utilizar-

se das práticas de sucesso já praticadas por elas para não repetir os erros, sendo 

esse, um caminho vantajoso para atravessar os desafios. O mundo passa por crises 

econômicas de tempos em tempos, em cada uma delas há obstáculos a serem 

vencidos e as empresas são as mais afetadas pelas flutuações financeiras. A 

pesquisa bibliográfica teve foco em livros específicos e amplos de cada crise, artigos 

acadêmicos, documentários e noticiários históricos. Dessa forma, compreendem-se 

as complicações causadas pelas crises e como o mundo empresarial pode se 

preparar para atravessar esses momentos. 

Palavras-chave: Crise econômica, Estratégias, Sucesso. 

INTRODUÇÃO 

No mundo todo, o crescimento econômico depende do modo de 

sistematização política e também das estruturas civis e institucionais. Neste 

contexto, a internacionalização do capital e a comunicação entre diversas 

economias tornaram-se uma realidade por meio da globalização, monarquiada pela 

prática capitalista. Desta forma as sincronizações dos ciclos econômicos se tornam 

mais evidentes, principalmente quando situações relevantes atingem os países mais 

desenvolvidos. Devido a essa conjunção, países podem ser beneficiados ou 

prejudicados, levando interferências a um nível global. 

Um grande e importante fator que assola o mundo em determinadas épocas 

da civilização industrial são as crises econômicas provindas de diferentes causas em 
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sua essência, mas que em muitas ocasiões podem se originar de bolhas 

especulativas do mercado acionário.  

Embora os efeitos de uma crise econômica sejam visivelmente devastadores 

em uma primeira análise, as tentativas aplicadas para sua solução muitas vezes 

podem acabar trazendo resultados residuais a longo prazo que beneficiem a 

sociedade. Um caso que ilustra em perfeitas condições a situação citada é a quebra 

da Bolsa de Nova York em outubro de 1929.  

Os Estados Unidos foi devastado pela crise econômica que se seguiu ao 

crash da bolsa em 24 de outubro de 1929, dia conhecido como “quinta-feira negra” 

(GOLDSTON, 1981). Os dias que se seguiram não melhoraram a situação e o país 

entrou em uma situação de desemprego e pobreza em massa, ricos tornaram-se 

pobres em questão de dias e as soluções pareciam inviáveis e infrutíferas.  

Apenas em 1933, quando os números de desempregados e mendigos 

pareciam aumentar, Franklin Roosevelt foi eleito como o novo presidente americano 

e aplicou uma série de novas leis e medidas conhecidas como New Deal para tentar 

frear o caos financeiro que ficou conhecido como a Grande Depressão e que deu 

origem a órgãos federais que criaram milhares de empregos (KASPI, 2004). Após 

alguns anos, em outra parte do mundo, uma nova crise se apresenta. 

Em 1997, o continente Asiático deu inicio há um período proceloso em sua 

história. A queda da moeda da Tailândia em relação ao dólar, entre outros 

acontecimentos desfavoráveis, levou à região que até aquele momento desfrutava 

de uma economia em progresso, a um vendaval de episódios ruins.  

Em decorrência disso, muitas empresas encontraram dificuldades em 

prosseguir nessas condições e foram impelidas a fechar as portas, aumentando a 

vicissitude. Esse choque atingiu o globo econômico, prejudicando muitos países 

emergentes e após o equilíbrio dessa economia, a desestabilidade financeira atinge 

novamente a América do Norte. 

A crise econômica conhecida como Grande Recessão ocorreu em 2008 

quando os Estados Unidos, após conceder vasto crédito imobiliário à população sem 

antes regular suas transações, se viu diante de um grande problema com 

inadimplências, pessoas que não pagavam suas hipotecas aguardando que a 

situação do mercado imobiliário se estabilizasse, porém isso não ocorreu (STOODI, 

2015).  
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Tal fato se deu após o incentivo do governo no investimento no mercado 

imobiliário, direcionando as pessoas a utilizar suas economias e até mesmo seus 

salários para garantir um investimento nesse segmento que se mostrava em 

expansão. Para tal, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) 

incorporou taxas de juros mínimas e precisou reduzir seus gastos financeiros para 

custear imóveis a pessoas de baixa renda com intermédio de empresas que 

garantiam os empréstimos, como a Fannie Mae (CARDOSO, 2008).  

Devido a esse fato, a economia se agravou e as consequências dessa 

situação foram os títulos subprimes, hipotecas sendo mantidas por empréstimos de 

risco alto, milhares de pessoas desempregadas e sem patrimônio. Esse efeito tomou 

proporções mundiais, espalhando-se por diversas economias e seus impactos são 

sentidos no mundo até os dias de hoje (BROOKS, 2008). 

Algumas empresas reprimiram os efeitos das crises em suas finanças e 

organizaram-se para passar pelos obstáculos e jornadear em circunstâncias 

contrárias, e com isso, obtiveram sucesso. Muitas conseguiram atravessar esse 

período de turbulência financeira enquanto outras menores fecharam, incluindo 

bancos.  

Contudo, a principal questão a ser discutida neste trabalho são as ações e 

estratégias empregadas pelas empresas nesse período. Quais medidas foram 

necessárias para que os efeitos de uma crise mundial não superassem o poder da 

empresa? São importantes conceitos para uma análise histórica que auxiliam na 

tomada de decisões empresariais em situações semelhantes. 

METODOLOGIA 

Pesquisa Básica / Qualitativa / Exploratória / Bibliográfica e Eletrônica /  

Utilizando como referência três crises econômicas mundiais, o presente 

trabalho fez uso de pesquisa de natureza básica e qualitativa. Visando analisar 

informações sobre as consequências das crises, de como as mesmas influenciaram 

negativamente algumas empresas, e como estas empresas conseguiram manter-se 

no mercado. Com objetivos exploratórios, o procedimento adotado para a coleta de 

dados foram pesquisas bibliográficas e eletrônicas. Com os dados obtidos, foi 

desenvolvida uma tabela com a finalidade de atuar como guia às outras 

corporações. 


