
A história da sociedade de consumo 
 

A Crise de 29 ou a Crise da Bolsa de Nova Iorque 
 
No dia 24 de outubro de 1929, milhares de investidores perderam, da noite para o               
dia, grandes somas em dinheiro. Muitos perderam tudo o que tinham. A quebra na              
bolsa de valores acentuou drasticamente os efeitos da recessão que vinha se            
arrastando por todo aquele ano, causando grande inflação e queda nas taxas de             
venda de produtos. 
A diminuição das vendas de produtos industrializados levou ao fechamento de           
inúmeras fábricas e lojas, levando ao desemprego milhares de trabalhadores. 
A Crise de 1929 é considerada a maior crise da história econômica do capitalismo. 
A gravidade da crise obrigou o governo norte-americano a intervir na econômia, algo             
que contradizia a própria lógica do liberalismo econômico. 
 
A Crise de 29 na Europa 
A Crise de 29 se desenvolveu em cadeia, afetando toda a economia mundial.             
Quando chegou à Europa, a crise foi muito sentida em todos os países,             
especialmente na Alemanha, que passava por uma fase de reconstrução          
político-econômica após a derrota na Primeira Guerra Mundial. 
As medidas para superação da crise foram distintas de país para país, mas a              
grande maioria dos governos optou pela intervenção do Estado na economia. 
Países como Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, cujas economias foram em           
muito afetadas, optaram por um modelo autoritário de governo como forma de            
superação da crise. 
 
Medidas Anti-crise: O New Deal 
Eleito presidente dos Estado Unidos em 1932, Franklin Delano Roosevelt iniciou seu            
mandato lançando um plano de contenção da crise: O New Deal. 
O New Deal previa uma saída rápida da crise, para isso estabeleceu: 

● Estado controlando a economia; 
● Controle dos preços pelo governo; 
● Criação de postos de trabalho; 
● Concessão de empréstimos; 
● Aumento da oferta de emprego em obras financiadas pelo governo; 
● Salário mínimo e limite da jornada de trabalho. 
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