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O que você deve saber sobre

A CRISE DE 1929
A superprodução e o subconsumo fizeram com que imensos
estoques de mercadorias se acumulassem, sem compradores. A
especulação financeira fez com que ações de companhias
praticamente quebradas fossem vendidas a preços exorbitantes.
Sem a regulamentação do Estado, o capitalismo oligopolista levou o
mundo à beira da ruína.

 A Primeira Guerra Mundial elevou os EUA ao topo do
capitalismo mundial.

 Encomendas das forças armadas e da marinha, como
alimentos, roupas, armas, munições aqueceram a
indústria, a agricultura e os serviços.

 Gastos do governo federal norte-americano subiram de

477 milhões de dólares em 1916 para 8,45 bilhões de dólares
em 1918. A produção industrial cresceu 39% no mesmo
período.

 O mercado europeu se abriu para os produtos
americanos.

 Ao fim da guerra, os EUA passam de maior devedor a de
principal credor mundial.

A CRISE DE 1929

I. Anos de euforia

A economia possuía bases sociais frágeis.

Baixos salários
e muitos
desempregados

Grandes
desigualdades

II. Sinais de alerta

Em 1929, 1% da
população detinha 45%
da riqueza nacional.

Em meados da década de 1920, a Europa reassume o controle de seus
mercados e disputa com os americanos o mercado internacional.
Crise de superprodução
ou subconsumo
Agricultores perdem
as terras hipotecadas.
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Bolsa de Valores
superaquecida

Setembro de 1929: 40% do valor das operações do
mercado financeiro americano eram especulativas.
24 de outubro de 1929: 13 milhões de ações ficaram
encalhadas na Bolsa de Valores de Nova York.

Demissões
em massa

Trabalhadores são
demitidos.
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Queda nas
vendas

Queda no
consumo

III. O crash da
Bolsa

Empresas param
a produção.

Queda maior
nas vendas

Ao longo da crise, com uma população total de pouco mais de 120
milhões de habitantes, os Estados Unidos acumularam cerca de 15
milhões de desempregados. Em 1933, o percentual de desempregados
correspondia a um quarto da população economicamente ativa. Na
imagem, distribuição de alimento, Nova York, 1929.
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III. O crash da
Bolsa

Nações
europeias
Países
coloniais
Países
semicoloniais

Corrida aos bancos em Nova York, 1933
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URSS: sai
ilesa da crise.

IV. Efeito dominó
Planos
Quinquenais
REPRODUÇÃO

Colapso
econômico

 “Livre iniciativa”, que se tornou uma livre especulação,V.levou
o do
O fracasso

mundo ao desastre.

modelo liberal

esquina”.

 Secretário do

Tesouro Andrew
William Mellon: “os
valores serão ajustados
(...) e as pessoas
empreendedoras se
destacarão das menos
competentes”.

 1932: Hoover foi

derrotado pelo
democrata Roosevelt.
Roosevelt comemora a
vitória nas eleições de 1932.
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 Presidente Herbert Hoover: a prosperidade está “na próxima

 Concessão de empréstimos

VI. O New Deal

governamentais a empresários

 Fiscalização da produção e
dos preços de produtos
industriais e agrícolas

 Elevação dos salários,

diminuição da jornada de
trabalho e legalização dos
sindicatos

 Salário-desemprego e

assistência social

 Em três anos, o consumo
aumentou em 50%.
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Mãe migrante, 1936,
de Dorothea Lange
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 Realização de obras públicas

