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RESUMO 
 
A crise financeira tem sua origem na crise do setor imobiliário 
nos Estados Unidos e era descrita como um fenômeno 
localizado que não atingiria a economia mundial. Esse 
otimismo baseava-se em erros de diagnósticos relativos à taxa 
de crescimento real do PIB em 2006 e 2007. As interpretações 
indicavam perspectivas de crescimento para 2008. A análise de 
conjuntura econômica deixou de lado os indícios de 
esgotamento do crescimento econômico desde 2007. A baixa 
dos preços no mercado imobiliário se estende ao setor 
financeiro, produzindo efeitos nos bancos, nas instituições 
financeiras e no mercado de trabalho. A necessidade de 
intervenção pública sentida pelos atores econômicos traduz o 
espírito de refundação do capitalismo. As previsões macro-
econômicas  são atividades importantes para os atores 
econômicos; as decisões econômicas e financeiras baseiam-se 
em análise de conjuntura. É a partir da sociologia econômica 
que pretendo analisar o poder e o papel que os economistas 
exercem na produção de um discurso ideológico sobre a 
conjuntura econômica. O discurso dominante dos economistas, 
conjunturalistes tem uma força social que está vinculada à 
autoridade “científica”. A análise fundamenta-se em textos 
oficiais de análise de conjuntura internacional. 
 
Palavras-chave: Crise. Regulação. Analise De Conjuntura. 
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Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é contribuir com as discussões e interpretações 

sociológica da crise econômica mundial. Não restam dúvidas de que a crise financeira 

iniciou-seno setor imobiliário nos Estados Unidos mesma linguagem dos conjunturalistas 

tratava-se de um fenômeno localizado, que não atingiria a economia mundial. Esse otimismo 

baseava-se em erros de diagnósticos relativos à taxa de crescimento real do PIB em 2006 e 

2007. As interpretações indicavam perspectivas de crescimento para 2008. Embora a 

análise de conjuntura econômica tenha deixado de lado os indícios de esgotamento do 

crescimento econômico desde 2007, a baixa dos preços no mercado imobiliário se estende 

ao setor financeiro, produzindo efeitos nos bancos, nas instituições financeiras e no 

mercado de trabalho. Os economistas não conseguiram prever o ”krach” de 2008.  

É a partir de 1980 que começa a reconstituição do capitalismo. A 

desregulamentação do sistema causou diversas crises, cujos efeitos foram restritos a certos 

mercados. É neste período que a regulação fordista entra em crise e isto tem como efeito a 

instabilidade do sistema capitalista. A implementação de uma regulação baseada no 

financiamento começa a se instalar nos anos 1990, nos Estados Unidos e graças a 

existência deste modelo foi possível a implementarjuros baixos. O que caracteriza este 

modo de regulação é a acumulação de dívidas no interior do sistema financeiro. 

O otimismo dos conjuturalistas está presente nos documentos oficiais dos 

organismos internacionais, pois a expectativa era de que o crescimento da produção e do 

consumo não teriam problemas com a crise americana. A estimativa era que os riscos iriam 

se reduzindo gradativamente. No entanto,.análise de conjuntura aparece como uma fonte de 

distorção o que vem a favorecer a classe dominante, já que os economistas conjunturalistas 

criadores de um otimismo ideológico, mantiveram a euforia especulativa do sistema 

financeiro. Assim, o que está igualmente em crise é o sistema de informação e de previsão 

econômica que cometeram vários erros de diagnósticos relativos ao crescimento da 

produção e do consumo. A ideologia de autorregualação do mercado é fortemente 

questionada pela crise.  

 

 

1 - A emergência da crise econômica 

Para se compreender a crise atual convém lembrar que Isaac Johsua interpretou 

a crise americana de 1929 como uma crise que foi gerada pela passagem rápida de uma 

sociedade de pequenos produtores a uma sociedade salarial. Em meados do século XIX 



 
 

                  

várias crises econômicas aconteceram ao leste dos Estados Unidos, mas os seus efeitos 

eram amortizados pela heterogeneidade do sistema econômico que combinava empresas 

individuais, assalariados e camponeses, pequena e grande produção. A redução das formas 

de atividade econômica relativas à pequena produção foi particularmente rápida entre o fim 

do século XIX e o início do século XX. Em mais ou menos dez anos se passou de uma 

sociedade de pequena produção para uma sociedade onde o que predomina é a grande 

produção e a sociedade tornou-se salarial (Johsua, 2009, 13). Os Estados Unidos não é um 

caso isolado visto que o mesmo fenômeno se observa em outros países tais como a 

Inglaterra, Alemanha, França, etc. (Johsua, 2009, 14-15).  

A grande crise de 1929 abre um o ciclo de crises predominantemente salariais. 

Um elemento importante que explica a crise é que um novo modo de regulação da 

economia (modelo fordista), que leva em conta a salarisação massiva das economias 

desenvolvidas, foi instituído. A teoria da regulação atribui um espaço importante para a 

noção de fordismo. Este conceito permite compreender um período extraordinário em 

termos de rapidez e estabilidade do crescimento econômico combinados com uma 

progressão do nível de vida (Boyer, 2004, p.73-74). Neste modelo os consumidores são os 

assalariados e, na verdade, a regulação fordista é uma reposta à crise que é 

predominantemente salarial.  

O financiamento acompanha este sistema. Neste sistema o ideal é que tudo se 

transforme em títulos que podem ser vendidos facilmente. Entende-se que o financiamento 

é o consumo por endividamento. A emergência de um modo de regulação baseado no 

financiamento é difícil a estabelecer, mas para Robert Boyer é, em 1990, nos Estados 

Unidos que este tipo de regulação começa a se instalar (Boyer, 2004 p. 50). O crescimento 

econômico por endividamento foi possível em razão da institucionalização, pelo Banco 

Central Americano, dos juros baixos. Este modelo é implantado igualmente pelo Banco 

Central Europeu. A característica deste modelo é que ele repousa sobre uma acumulação 

de dívidas no interior mesmo do sistema financeiro, as dívidas interbancárias permitem aos 

bancos acionar empréstimos e isso faz crescer os riscos.  

A partir de Agosto de 2007 a rede de créditos e de empréstimos começou a 

entrar em colapso. Os critérios e as instituições financeiras estão diretamente ligados ao 

universo do consumo e da produção através dos títulos e dos bancos, quer se trate dos 

bancos de segunda categoria ou do banco central.  Nos anos 1990 houve uma grande 

transformação do modelo bancário. No modelo tradicional (originate to hold-OTH) os bancos 

que faziam empréstimos deveriam assumir os compromissos até o termino do pagamento 

da dívida. No novo modelo bancário (originate to distribute-OTD) os títulos permitiram aos 



 
 

                  

bancos que financiam imóveis (e outros produtos) de se ver livre dos riscos através da 

venda dos mesmos a outros bancos ou Hedge Funds (Chesnais, 2011, p. 57).  No final de 

2008 os bancos foram salvos pelo Estado sem nenhuma punição. O setor bancário Francês, 

por exemplo, beneficia-se de ajuda continua do Estado desde 1966 (Chesnais, 2011, p. 57-

60).  No novo modo de regulação há uma supervalorização dos bancos. A bulle internet é 

um efeito claro da revisão bancária e de certas inovações como os títulos (Boyer, 2004, 

p.97). O risco de crédito é transferido para outros portadores de ativos financeiros, o que 

conduz à résilience dos bancos, mas pode conduzir também a uma crise financeira bem 

maior.  

O banco é uma instituição central no modelo de regulação financeira. O Banco 

central é o guardião da estabilidade financeira (Boyer, 2004, p.97).  Com a emergência do 

capitalismo comercial as trocas tendem a se configurar para além do espaço doméstico a 

ponto de se constituir como uma economia mundo (Wallerstein, 2002). Este mecanismo cria 

novas interdependências entre formas institucionais domésticas e regimes internacionais de 

acumulação e consequentemente transmite as crises do capitalismo a outros países. Esta 

interdependência não se deve apenas ao comércio internacional porque o investimento 

produtivo tende a se internacionalizar com a mundialização. A mndialização é primeiramente 

uma noção ideológica que mascara um projeto fundamentalmente nacional, que é o projeto 

dos Estados Unidos (Fleigstein, 1997) 

A teoria da regulação analisa o impacto das formas institucionais que são as 

relações salariais, as formas de concorrência, o regime monetário, a dinâmica da 

acumulação que resulta do jogo dos preços relativos. A interelação entre as diversas 

instituições é um fator preponderante porque as crises podem se propagar mais 

rapidamente criando assim uma instabilidade no sistema capitalismo. O ponto de partida da 

teoria da regulação é o conceito de capitalismo e não a referência a uma economia 

composta de mercados interdependentes. Trata-se de uma teoria que se inscreve dentro de 

um projeto macroeconômico, institucional e histórico. A teoria da regulação atribui um 

espaço central para a análise em termos de crise. Esta teoria elabora uma série de 

definições de como se chega aos limites de um modo de regulação e/ou a um regime de 

acumulação. A referência ao conceito de capitalismo implica em distinguir este modo de 

produção de um outro modo de produção baseado na pequena produção.  

É na virada dos anos 1990 que emergiu uma série de crises sucessivas cuja 

característica principal era a combinação de crise econômica com crise financeira e com 

uma disseminação a nível internacional e crescendo cada vez mais no final do século. Neste 

período já se pode notar os riscos financeiros sistemáticos. Entende-se que estes riscos 



 
 

                  

sistemáticos designam a probabilidade, entre diversos países e em vários segmentos 

financeiros, de choques que podem se propagar em forma de crises sistêmicas por conta de 

engajamentos cruzados em vários espaços financeiros e em vários mercados (Chesnais, 

2011, p. 57). Os Estados Unidos estão associados a estas crises. Isto começa com a 

falência da poupança (loan and saving) americana em 1989 e uma crise mundial no setor 

imobiliário que atinge a Europa e mais especificamente a Suécia.  

 

2 As previsões econômicas - diagnósticos oficiais 

As previsões macroeconômicas oficiais do ano de 2006, como a dos organismos 

internacionais e dos bancos, alimentam antecipações muito otimistas para o ano seguinte. 

Mas é em 2007 que os mercados financeiros conhecerão um ano difícil por conta da 

imprevista ampliação da crise de subprime que se estende aos mercados europeus e 

mundiais. Mas em 2008 ainda subsiste um otimismo econômico. As dificuldades de previsão 

financeira em um contexto de forte flutuação econômica são observadas por diversos 

autores (Lebaron, 2010, p. 59-60). Os erros de previsões econômicas estão na origem do 

desencantamento em relação ao paradigma dominante da auto-regulação do mercado.  

A crise das subprimes transformou-se em crise mundial ou crise do sistema  

capitalista. Não há como negar a existência da crise e nos discursos públicos de hoje ela 

tornou-se uma evidência. Os discursos oficiais que utilizam o termo crise ou capitalismo são 

numerosos em 20092. No entanto, para isto foi necessário uma conversão coletiva a um 

diagnóstico pessimista sobre a conjuntura econômica (Lebaron, 2010, p.32). No final de 

2007 as análises de conjuntura anunciavam, baseando-se nos sucessivos anos de 

expansão mundial, um crescimento econômico do PIB para os anos de 2008 e 2009. Como 

se observa, não estava previsto que no último trimestre de 2008 a confiança dos agentes 

econômicos iria desmoronar de forma generalizada e provocar uma crise do capitalismo, 

que é também uma crise cognitiva.   
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Os setores reais e financeiros são estreitamente ligados. A dinâmica da 

economia real favorece, pelos seus sinais positivos, as antecipações financeiras otimistas, 

que reforça por sua vez os efeitos sobre o aumento da riqueza. Este processo leva todos os 

agentes econômicos a um ciclo vicioso e isto até o momento em que as perspectivas de 

estagnação das atividades econômicas começam a aparecer, favorecendo a conversão dos 

agentes econômicos ao pessimismo. Este modelo está presente na crise de subprimes. A 

crise financeira nasceu do colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos e se 

acompanha em 2008 de uma degradação moral dos agentes econômicos, principalmente as 

famílias(ménages). É a partir de setembro e outubro de 2008 que a crise se acirra com o 

colapso financeiro e a queda brusca das perspectivas de crescimento que estão ligadas à 

rigidez das condições de crédito.   

A virada em direção a recessão mundial é bem engajada em 2008. A grande 

questão diz respeito aos países emergentes cuja ideia de crescimento econômicos destes 

países em relação aos demais não é mais defendido como nos períodos anteriores. 

(Joshua, 2009, p.89). A originalidade das crises nos países periféricos se deve ao fato de 

que seus regimes de acumulação não são uma variável do fordismo. As crises são, com 

frequência, associadas a crises no setor bancário (Boyer, 2004, p.91-92). 

A crise é uma crise da crença na medida em que ela afeta a percepção dos 

agentes e afeta igualmente uma manifestação de mudanças nas representações coletivas. 

A crise é acompanhada por processos cognitivos que estão inseridos nas estruturas sociais 

da economia e em particular nas estruturas políticas e jurídicas que condicionam as 

tomadas de decisões dos agentes econômicos. Neste sistema de informação econômico e 

social a relação entre o otimismo da ideologia econômica e do otimismo da ideologia 

financeira exercem um papel central na orientação da economia mundial. No entanto, isto só 

foi possível através da institucionalização da crença na ideologia na função social da análise 

de conjuntura, ou mais precisamente, da constituição de um grupo de economistas 

conjunturalistas que são responsáveis pelas análises oficiais de conjuntura econômica. Para 

Frédéric Lebaron, os critérios de definição da performace econômica utilizados (a situação 

do mercado financeiro de um lado e do outro lado o PIB da economia) convergem em uma 

avaliação mercadológica e monetária que é estruturalmente favorável aos atores 

econômicos dominantes (Lebaron, 2010, p. 34).  

A análise de conjuntura é fonte de uma distorção estrutural de percepção a curto 

prazo e isto favorece a classe dominante. O PIB é o principal indicador da performace 

econômica, este é muito comentado e é o instrumento de  imposição de uma leitura 



 
 

                  

particular da economia e da realidade social3. Os economistas conjunturalistas são os 

criadores de um otimismo ideológico que manteve a euforia especulativa desconectada da 

percepção dos agentes econômicos e das condições reais de existência das classes sociais. 

A compreensão da crença na ideologia conjunturalista passa pela percepção e divulgação 

deste discurso na mídia e mais especificamente é preciso salientar o papel central exercido 

pelos jornalistas econômicos, ou pela razão jornalística, que são responsáveis pela tradução 

dos termos técnicas da economia e pela ampla difusão nos cadernos econômicos e 

financeiros (Duval, 2004). 

 

3 A análise de conjuntura e ideologia 

As intervenções dos conjunturalistas cria uma ordem cognitiva que é 

indissociável da ação pública e da governança dos mercados e funcionamento cotidiano dos 

diferentes setores da economia. Em um momento de crise a orientação dos conjunturalistas 

do Banco Central Europeu é que os governos devem intensificar as reformas estruturais a 

nível nacional. Este Banco é, nas palavras de Frédéric Lebaron, a expressão do triunfo da 

concepção monetarista e esta é vetor de destruição econômica e social (LEBARON, 2006, 

p..21). Na minha pesquisa observei que o tema da reforma é recorrente no Bulletin mensuel 

do Banco central Europeu entre 2006-2013. Assim como também é recorrente o otimismo 

em relação ao crescimento econômico e a criação de empregos. O Bulletin mensal de maio 

de 2013 define o objetivo das reformas que consiste em melhorar a competitividade e a 

capacidade de ajustamentos e visa aumentar o crescimento e o emprego duravelmente. 

Os discursos dos conjunturalistas é parte integrante da dinâmica que eles 

observam na economia, ou seja, eles trabalham no sentido de construir uma perspectiva 

otimista ou pessimista sobre o futuro da economia. As previsões oficiais no domínio 

econômico não são elaboradas para serem justas. Ao contrário, elas apenas refletem a voz 

dos governantes.  Não devemos esperar, nos diz Galbraith, que um conselheiro econômico 

do governo faça uma previsão do aumento do desemprego ou da inflação (J. K. Galbraith 

apud Lebaron, 2010, p. 41). A análise de conjuntura é, desde sua origem, uma ideologia 

política que foi desvendada, sobretudo, pelos fatos econômicos e pela crise econômica 

atual. As análises são rapidamente esquecidas e ao mesmo tempo exercem uma grande 

influência na tomada de decisões dos diversos agentes econômicos. Mas a situação dos 

                                                           
33

 Ver D. Méda, Au-delà du PIB. Pour une autre mesure de la richesse, Paris, Flammarion, 2008.   



 
 

                  

conjunturalistas nunca foi tão difícil quanto em 2007 e 2008 com a entrada do mercado 

mundial em uma grande crise econômica. 

A análise de conjuntura é descrita como uma ciência ou arte que se fundamenta 

na produção de indicadores e de dados produzidos pelos aparelhos públicos, sobre as 

informações financeiras cotidianas, resultantes das empresas que fazem uma estimativa dos 

lucros, os índices de conjuntura. Trata-se de um trabalho de interpretação e de previsão 

sistemático. Estes indicadores econômicos refletem o estado de espírito coletivo dos 

agentes econômicos. A previsão oficial é uma ação cuja função é construir uma 

representação oficial da ordem econômica e de legitimar o quadro cognitivo que servirá 

como parâmetro para os agentes econômicos.  

O aumento nos preços dos alimentos ameaça a estabilidade financeira e a 

ordem social e política de diversos países. A baixa dos preços no mercado imobiliário 

americano se manifesta na medida em que os bancos e os agentes econômicos anunciam 

dificuldades e assim a moral dos consumidores começa a ser reduzida em meados de 2007. 

A baixa dos preços no mercado imobiliário se estende igualmente ao mercado financeiro e 

começa a produzir efeitos devastadores em rede sobre os bancos e as instituições 

financeiras onde há dúvidas sobre uma parte considerável dos creditos. Os conjunturalistas 

analisam a baixa dos preços no setor imobiliário como uma correção setorial necessária e 

isto não iria afetar a economia. No entanto, em meados de julho de 2007 os mercados 

financeiros mundiais começam a cair, impondo a intervenção dos bancos centrais, 

começando pelo Banco Central Europeu no dia 09 de agosto de 2007. No entanto, os 

conjunturalistas continuavam a anunciar crescimento para o último trimestre de 2008 e para 

o ano de 2009.  

A dimensão do movimento de desconfiança dos chefes de empresas e dos 

consumidores, isto ligado a crise dos bancos, não é bem medido sobretudo para o último 

trimestre de 2008. O choque global não foi previsto e aparece como um acidente. A crise foi, 

diversas vezes, apresentada como uma correção setorial (imobiliária) estritamente ligada 

aos Estados Unidos e que não traria efeitos para a Europa e nem tão pouco para os países 

emergentes. Este otimismo permitiria antecipar a manutenção do crescimento a nível 

mundial. As perspectivas de uma recessão em 2008 e em 2009 foram, durante muito tempo, 

negadas antes de aparecer como algo inevitável.  

 

4 Crise e perdas salários 



 
 

                  

A crise de hoje destruiu a idéia segundo a qual o mercado é capaz de regular 

tudo e que não poderá haver uma grande crise e se houver o mercado resolve tudo e a 

recessão será evitada. Desde os anos 1990, com a queda da Rússia, a ideia da vitória da 

economia de mercado é amplamente defendida e divulgada como a única alternativa 

possível de organização social da economia. Há meios de escapar da falência ao instaurar 

uma regulação como a fordista. Mas isto não é garantia de que se possa escapa das crises 

no sistema. Até o presente as políticas monetárias mostraram suas ineficácias. Existe uma 

exigência legítima de empregos corretos e salários decentes. Nesse sentido a crise de hoje 

é comparável a crise de 1929. Apesar disto nenhuma grande lição foi tirada pelos 

neoliberais, apesar das demissões massivas, das inúmeras empresas que fecharam as 

portas e do grande indíce de desemprego em diversos países desenvolvidos. Enquanto isto, 

o orçamento público é mobilizado para proteger o lucro dos bancos, para legitimar a velha 

formula da privatização do lucro e socialização das perdas.  

As políticas de austeridade salarial são apresentadas hoje como meio para 

reduzir a desregulação e sair da crise. É justamente a tese contrária que é defendida por 

Michel Husson; é o recuo das medidas drásticas de redução dos salários que são os 

fundamentos da crise. As políticas neoliberais dos anos 1980 aplicadas logo após o fracasso 

do relance do keynesianismo, confirmada pela recessão do início de 1980, acarreta perdas 

salariais (Husson, 2013). Isto se justifica pelo fato de que é a produtividade no trabalho que 

permite a progressão do poder de compra. As empresas têm necessidade da rentabilidade, 

mas para isso é preciso vender as mercadorias. Se uma parte dos salários baixa, a 

perspectiva que constitui a demanda salarial tende a se reduzir. Neste caso, há uma 

contradição clássica do capitalismo que se agrava com a redução dos salários. A saída 

encontrada pelo neoliberalismo foi o endividamento, este permite a manutenção do 

consumo privado mesmo com uma relativa redução dos salários. Mas este modelo não deu 

bons resultados, como se observa na crise atual. No modelo fordista o salário real 

aumentava com a produtividade do trabalho. A baixa de parte dos salários nos anos 1980 

tem como efeito uma relativa ausência de dinâmica salarial e do consumo.  

O sistema monetário europeu estabelece disciplina estrita em matéria de salário 

e preços.  No âmbito da moeda única, o euro, deve conduzir a políticas que visa uma 

flexibilização da evolução dos salários. Neste sentido o euro foi pensado também como um 

instrumento de disciplina salarial ( Changny, Husson, Lerais, 2013, p. 74-75). A redução dos 

salários é apresentada como alternativa inevitável para a saída da crise. Esta medida 

permitiria a restauração da competitividade. No entanto, o bloqueio dos salários entre 1982 



 
 

                  

e 1989 não se traduziu por uma melhoria da competitividade e nem tão pouco pela baixo 

dos preços (Changny, Husson, Lerais, 2013, p. 91). A norma salarial que prevalece até o 

início dos anos 1980 é que o salário real aumenta com a produtividade do trabalho. Assim, 

os salários não estão na origem da crise e da perda de competitividade. A competitividade é 

entendida como a capacidade para manter ou aumentar o domínio de uma parte de 

determinado mercado apesar da concorrência.  

 

Conclusão 

As políticas de regulação dos mercados financeiros que foram apresentadas 

como solução da crise avançam lentamente. Enquanto isso os lucros das instituições 

financeiras e das grandes empresas capitalistas se reconstituem rapidamente. As 

tendências ao desenvolvimento desigual do capitalismo é sempre presente. Uma aliança 

composta pelos banqueiros mais importantes, os economistas das organizações 

internacionais, com relações estreitas com as instituições financeiras e uma parte dos 

grandes patrões e acrescenta-se a isso os jornalistas econômicos dominantes que fazem a 

propaganda, tentam impor uma estratégia internacional de queda das despesas públicas 

nos países desenvolvidos (Lebaron, 2010, p. 222). As políticas de ajustamento estrutural da 

crise financeira, que se aceleram na Europa, ameaçam as condições de vida e trabalho dos 

funcionários públicos e das classes populares. As reformas estruturais colocam o mundo do 

trabalho em uma situação de submissão, de precarização. Os assalariados e os sindicatos 

tentam resistir a uma nova queda de suas condições de trabalho e a um crescimento 

acelerado da insegurança econômica e social. Assim como as tensões que são 

engendradas pelo desemprego e o sofrimento no trabalho (FOUCART, 2003). A Idéia 

amplamente divulgada na França era que o emprego precário estava mais ligado aos jovens 

e às empresas privadas. No entanto, a precariedade massiva no setor priva, está cada vez 

mais presente no setor público e isto se observa hoje no ensino superior e na pesquisa, por 

exemplo. (Arnaud, e all 2011). Diante destes problemas e do fracasso do mercado, da falta 

de perspectivas coletivas, muitos trabalhadores se refugiam na abstenção e nas diversas 

formas de revoltas individuais.  

A crise atual é mais do que uma crise de confiança, trata-se de uma crise da 

ideologia neoliberal que coloca em dificuldade os fundamentos da ordem econômica 

mundial. O que está em jogo é a finalidade da organização social, a natureza da riqueza e 

da relação entre a economia e a sociedade, entre os indivíduos e o Estado. O capitalismo 



 
 

                  

produz e legitima cada vez mais as injustiças sociais ao impor a superioridade dos 

mercados e suas doutrinas não deixando, praticamente, nenhum espaço para a produção 

de alternativas que possa limitar o poder da aliança entre Estado e mercado. Os efeitos da 

crise ainda não são totalmente perceptivos e o papel da sociologia econômica é justamente 

a de tentar analisar a situação. Para Frédéric Lebaron o pós-capitalismo é uma hipótese que 

tem legitimidade sobretudo depois das falhas profundas do sistema econômico atual 

(Lebaron, 2010, p. 224). Trata-se de construir um mundo mais solidário e para isto é preciso 

repensar um plano internacional de reconstrução da sociedade que se fundamente na 

implantação de novos critérios de avaliação das políticas públicas. Isto consiste em colocar 

o Estado a serviço das lutas contra a crise ecológica global, a luta contra a crise social que 

afeta primeiramente as classes populares e contra as desigualdades econômicas e sociais.  
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The economic crisis and the situation analysis as ideology 

summary 

The financial crisis has its origin in the real estate crisis in the United States and was 

described as a localized phenomenon that would not reach the world economy. This optimism 

was based on errors of diagnosis on the real growth rate of GDP in 2006 and 2007. The 

interpretations indicated growth prospects for 2008. The economic situation analysis left out 

the exhaustion of signs of economic growth since 2007. The lower prices in the real estate 

market extends to the financial sector, producing effects in banks, financial institutions and 

the labor market. The need for public intervention felt by economic actors reflects the spirit of 



 
 

                  

capitalism rebuilding. The macro-economic forecasts are important activities for economic 

actors; the economic and financial decisions are based on scenario analysis. It is from the 

economic sociology that I analyze the power and the role that economists play in the 

production of an ideological discourse on the economic situation. The dominant discourse of 

economists, conjunturalistes has a social force that is linked to the "scientific" authority. The 

analysis is based on international situation analysis of official texts. 

Keywords, crisis, regulation, situation analysis, earnings, optimism 


