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O ZEITGEIST EM 2021 

Obs: As traduções para o Português da maioria das frases abaixo foram feitas livremente pelo autor. 

Zeitgeist /ˈtsītˌɡīst,ˈzītˌɡīst/. Palavra alemã. O espírito ou humor particular de um determinado período 

da história, demonstrado pelas ideias e crenças daquele tempo. 

Ao longo de 2021, reuni diversos artigos que me chamaram a atenção. Passei as últimas 

semanas revendo o que tinha acontecido, e compilei num texto, junto aos meus comentários, os temas 

que mais se destacaram.  

A PAX AMERICANA E A GUERRA AO TERROR 

 A área mais ao Sul da ilha de Manhattan foi escolhida para abrigar a colônia holandesa de Nova 

Amsterdã, que eventualmente se tornaria Nova Iorque. Após séculos de desenvolvimento, a cidade 

espraiou para o Norte, o que sentenciou a parte Sul a uma certa decadência. Os cidadãos, desejosos 

de restaurar a glória pregressa da região, começaram a desenhar planos para revitalizá-la. Em 1965, 

os nova-iorquinos iniciaram a construção do World Trade Center, um dos pináculos do plano de 

renovação do Sul de Manhattan. Os prédios foram inaugurados no início da década de 1970. 

 Os imponentes prédios resguardaram seu título de torres mais altas do mundo por pouco tempo 

sendo superadas pelas Sears Towers de Chicago em cerca de um ano. Permaneceram, no entanto, na 

mente dos nova-iorquinos, que retrataram os prédios de forma icônica na vasta produção cultural que 

se sucedeu. As torres representavam um certo orgulho nacional, um dos símbolos da pax americana, 

nas cercanias da Estátua da Liberdade. Sua significância jamais escapou aos olhos de seus inimigos. 
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As torres gêmeas, no sul de Manhattan. (Foto: Pexels, Thomas Svenson). 

 O primeiro ataque terrorista que acometeu as torres gêmeas se deu em 1993. Um clérigo 

muçulmano de 57 anos, enfurecido com o apoio dos Estados Unidos aos governos de Israel e do Egito, 

coordenou subalternos e fez detonar um caminhão de explosivos na garagem subterrânea da Torre 

Norte. A intenção era desestabilizar a estrutura e fazê-la tombar na Torre Sul, derrubando ambos os 

prédios. O saldo final foi de seis mortos e 1042 feridos – mas as perdas humanas poderiam ter sido 

muito maiores. 

“Antes de 26 de fevereiro de 1993, este país era um lugar muito mais livre. Agora nós temos guardas. 

Agora temos uma mentalidade de carteira de identificação. Não somos mais tão livres”. (Juiz Kevin 

Duffy, durante a audiência de condenação dos terroristas)[1] 

 O segundo ataque terrorista ocorreu em 2001. No dia 11 de setembro, dois aviões sequestrados 

se chocaram contra as duas torres. Os extensivos danos aos prédios sentenciaram o seu colapso final. 

O saldo de mortos foi de quase 3 mil, e cerca de 25 mil pessoas ficaram feridas. Afora a tragédia, a 

realidade da paranoia e da segurança acusada pelo juiz Duffy alguns anos antes minou a atmosfera 

de liberdade de forma muito mais duradoura e definitiva, nos Estados Unidos e no mundo. 

 Os americanos buscaram rapidamente identificar os responsáveis. Imediatamente, 

identificaram que os ataques foram coordenados pela organização terrorista al-Qaeda, abrigada pelo 

Afeganistão controlado pelo Talibã. A missão zero do Estado Americano foi, a partir de então, eliminar 

as ameaças. Estava inaugurada a Guerra ao Terror. 
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“O ataque aconteceu em solo Americano, mas foi um ataque ao coração e a alma do mundo civilizado. 

E o mundo se juntou para lutar uma guerra nova e diferente, a primeira, e espero que a última, do 

século 21. Uma guerra contra todos aqueles que busquem exportar o terror, e uma guerra contra os 

governos que os apoiam e abrigam”. (Presidente George W. Bush) 

 Os Estados Unidos demandaram dos afegãos a extradição de Osama bin Laden e a expulsão 

da al-Qaeda. O Talibã se recusou a cumprir a solicitação, salvo se os americanos apresentassem 

provas definitivas de seu envolvimento. Em outubro, militares dos Estados Unidos desceram em solo 

afegão pela primeira vez, derrubando o governo Talibã em dezembro; e posteriormente construindo 

bases militares ao redor do país. A maior parte das pessoas procuradas escaparam para o Paquistão 

ou para as montanhas remotas próximas às fronteiras do país. 

 
Egípcios com pôster de Osama bin Laden na praça Tahrir, no Cairo, em 2016. (Foto: Asmaa 

Waguih/Reuters) 

 O conselho de segurança da ONU decidiu, então, estabelecer uma força internacional para 

assegurar uma transição democrática no Afeganistão. Em 2004, após um pleito conturbado, Hamid 

Karzai era determinado como o primeiro (e antepenúltimo) presidente-eleito da República Islâmica do 

Afeganistão, com 55% dos votos. A ideia era que o suporte americano eventualmente permitisse que 

o Estado Afegão florescesse, tornando-se capaz de suprimir de forma independente a atuação de 

grupos extremistas e proteger a recém-nascida democracia. Mas não foi o que ocorreu. 
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 O Afeganistão, localizado na Ásia Central, detém a auspiciosa alcunha de “cemitério de 

impérios”. O país foi vítima da arbitrariedade dos poderes coloniais europeus, ao ter definidas 

fronteiras artificiais que pouco tinham a ver com a realidade local. Povos de culturas absolutamente 

distintas foram forçados a um convívio impossível, gerando uma máquina de conflitos. O Afeganistão 

conta com 14 grupos etnolinguísticos distintos, o que torna a legitimidade de qualquer governo central 

particularmente frágil. 

 
As montanhas afegãs. (Foto: Pexels, Ajmal Afghan). 

 Além disso, os Talibãs são em sua maioria Pashtun. Esta tribo se distribui na fronteira entre 

Paquistão e Afeganistão, uma região bastante montanhosa e de difícil controle. Qualquer tentativa de 

repressão por parte de um governo central costuma resultar nos Talibãs recuando para o território 

paquistanês, onde podem se abrigar e reorganizar. 

 O perfil topográfico afegão, por fim, somado à falta de acesso marítimo, faz com que a região 

seja um pesadelo logístico. Qualquer transporte para dentro do território precisa necessariamente ser 

feito por ar ou cruzando território estrangeiro, o que é particularmente penoso para equipamentos 

militares. 

“O mais provável é que caso as forças americanas se retirem do Afeganistão, e caso não haja nenhum 

arranjo internacional, então as disputas históricas entre regiões e seitas irão ressurgir, o Talibã irá 

reaparecer, e uma situação muito complicada e talvez caótica irá se desenrolar”. (Henry Kissinger em 

2014, predizendo o que aconteceria sete anos depois)[2] 
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Um funeral militar afegão. (Foto: Getty Images). 

 Um exemplo da dificuldade dos americanos é muito ilustrativo. Todos os anos, precisavam 

decidir o que fazer a respeito das plantações de ópio. Caso as deixassem seguir, os talibãs iriam coagir 

os agricultores a usar o dinheiro para comprar armas. Caso as bombardeassem, os afegãos iriam se 

radicalizar e juntar-se ao Talibã. Certa vez, optaram por uma terceira solução: dar fertilizante aos 

agricultores, em troca de que plantassem trigo ao invés de ópio. Os camponeses optaram, no entanto, 

por vender o fertilizante para os radicais, que o empregaram na confecção de bombas. O problema 

final era mais profundo: o Afeganistão não aceitava a ocupação estrangeira.[3] 

 Ao longo dos 19 anos, 10 meses, 3 semanas e 2 dias da ocupação do país, a resiliência do povo 

americano em financiar a empreitada – muito onerosa financeiramente e em vidas – foi se esvaindo. 

Seguiram-se os mandatos presidenciais, que gradativamente retiraram tropas de solo afegão. 

Enquanto isso acontecia, o Talibã gradativamente recuperava terreno. Ao longo do ano passado, o 

grupo reconquistava terreno a uma velocidade alarmante, se aproximando cada vez mais de Cabul. 

Em 2021, após gastos de cerca de 955 bilhões de dólares, o Presidente Biden decidiu retirar as 

tropas americanas em definitivo. Era a queda final da empreitada americana no Afeganistão. 
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Talibãs no palácio presidencial em Kabul. (Foto: Zabi Karimi/AP) 

“Resultados de uma guerra como este, um resultado que é uma derrota estratégica – o inimigo 

está com Cabul sob controle; não há outra maneira de descrever – este resultado é um efeito 

acumulado de 20 anos, não 20 dias”. (General Mark Milley, militar de mais alta graduação nos Estados 

Unidos).[4] 

O efeito em Cabul foi iminente. O presidente fugiu do país. A evacuação americana fez com que 

milhares de afegãos que haviam colaborado com a ocupação se sentissem abandonados, e a mercê 

de serem chamados de traidores pelos novos governantes. As mulheres, entre outros grupos 

minorizados, estavam particularmente vulneráveis: poderiam dirigir, trabalhar, ou sair de casa 

desacompanhadas? Lhes seria permitido trajar as mesmas roupas com as quais haviam se 

acostumado ao longo dos últimos anos? 

“A partir daquele momento, tudo se quebrou. Eu matei centenas de talibãs. Então certamente eles irão 

me matar”. (Oficial de Segurança em Kabul, a respeito da fuga do presidente).[5] 

Referências 

[1] In Sentencing Bombers, Judge Takes Hard Line 

(https://archive.seattletimes.com/archive/?date=19940525&slug=1912247) 

[2] Kissinger: What U.S. must do to battle Islamic State 

(https://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/09/08/capital-download-henry-kissinger-isis-obama/15274621/) 
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[3] Afghanistan Meant Nothing: A Veteran Reflects on 20 Wasted Years (https://laurajedeed.medium.com/afghanistan-

meant-nothing-9e3f099b00e5) 

[4] US Military Admits Afghan War Was 'Strategic Failure' (https://www.voanews.com/a/us-military-admits-afghan-war-a-

strategic-failure-/6249806.html) 

[5] Surprise, panic and fateful choices: The day America lost its longest war 

(https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/28/taliban-takeover-kabul/) 

O ANO EM QUE A LIBOR MORREU 

 O ano de 1969 foi historicamente denso. O Brasil fundava a Embraer, e elevava Emílio 

Garrastazu Médici à presidência. Os Estados Unidos eram palco de Woodstock, ao mesmo tempo em 

que lançavam ao espaço o primeiro homem a pisar a superfície lunar na história, e enviavam a primeira 

mensagem pela ARPANET, a precursora da Internet. Do outro lado do Atlântico, nascia em Londres o 

que viria a ser um dos índices mais importantes do mundo – a Libor. 

 Quem criou o que viria a ser a Libor foi um banqueiro grego chamado Minos Zombanakis.[1] O 

segundo de sete filhos, ele cresceu em uma casa de terra batida, sem eletricidade ou água encanada. 

Fugiu da Creta ocupada pelos nazistas aos 17 anos de idade, em uma embarcação clandestina, e se 

matriculou na Universidade de Atenas. Eventualmente, se formou em Harvard e foi trabalhar na City de 

Londres. 

 
A paradisíaca Creta, lar de Minos Zombanakis. (Foto: Divulgação). 

 Existia à época, como existe até hoje, um vasto mercado de dólares americanos fora dos 

Estados Unidos. Como o comércio global se faz na moeda americana, toda espécie de participante do 

mercado global negocia - deposita, empresta, ou toma emprestado - recursos em dólares. Às vezes, 



 

8 
 

 

faz mais sentido que esses negócios aconteçam fora do alcance de Washington. Suponha que uma 

nação oriental, que historicamente tenha relações complicadas com os Estados Unidos, deseje 

depositar seus petrodólares em algum lugar. Certamente faz mais sentido fazê-lo em uma jurisdição 

menos hostil – pense em Londres, ou Genebra - do que em Nova Iorque. Este mercado de dólares 

americanos fora dos Estados Unidos é chamado de Eurodólar. 

 No fim da década de 1960, o mercado de Eurodólar já era bastante desenvolvido. Mas 

Zombanakis identificou uma oportunidade, dado que esses dólares não estavam amplamente 

disponíveis para serem emprestados. Certo dia, bateu à sua porta um amigo antigo, que havia 

conhecido em Beirute. Era o presidente do Banco Central do Irã, Khodadad Farmanfarmaian. 

 
O último shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, com sua esposa, Farah Pahlavi. (Foto: Domínio 

público) 

 O Irã era um país em desenvolvimento, com parcas reservas internacionais. Farmanfarmaian 

trouxe caviar e champagne, e pleiteou a seu amigo grego um empréstimo de 80 milhões de dólares – 

afinal, os luxos da corte persa não eram baratos. Era um pedido difícil. O risco era alto, dada a 

dificuldade de se estimar as possibilidades de um eventual calote iraniano – nenhum banco gostaria 

de tomar o risco todo sozinho. Além disso, as taxas de juro estavam muito voláteis, com os juros 

britânicos em 8% e uma inflação crescente. Os bancos teriam muita dificuldade em estabelecer uma 

taxa pré-fixada aceitável para conceder o empréstimo. 
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 Foi então que Zombanakis teve uma ideia. E se a taxa fosse fixada a posteriori, dependendo das 

condições de mercado? O banqueiro grego reuniu um sindicato de bancos e propôs que cada um deles 

reportasse seu custo de financiamento atual, algumas vezes por ano. O custo da dívida seria 

redeterminado nesses momentos, para o período subsequente. Desta forma, se o custo de 

financiamento dos bancos subisse, a taxa do empréstimo concedido também subiria, e vice-versa. Era 

um mecanismo eficiente para que os bancos repassassem o risco da flutuação da taxa de juros para 

o tomador. Uma inovação genial. 

 
Retrato de Minos Zombanakis. O banqueiro grego faleceu em 2019, aos 92 anos. (Foto: Divulgação) 

“Fui eu, mais ou menos, se você perdoar a falta de modéstia, quem começou todo esse negócio”. 

(Minos Zombanakis, criador da Libor). 

 O empréstimo foi concedido ao Shah do Irã em 1969, financiado por um sindicato de bancos, e 

indexado à London Interbank Offered Rate. Nascia então a Libor, que seria um dos índices mais 

importantes do mundo pelas décadas vindouras. Os banqueiros participantes não faziam ideia que a 

taxa que eles estavam usando para referenciar esse empréstimo iria se tornar uma engrenagem 

central do sistema financeiro mundial, eventualmente determinando a remuneração de centenas de 

trilhões de dólares empenhados em uma verdadeira imensidão de contratos. 

 O mecanismo foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Associações de bancos e bolsas 

internacionais passaram a formalizar o conceito, estabelecendo regras claras (como quais bancos 

poderiam participar da formação da Libor, e os critérios para exclusão de taxas da média final) e 

expandindo a fórmula até para outras moedas, como o euro e o iene. 
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 Eventualmente, se desenvolveu um vasto mercado de derivativos ao redor da Libor, com os 

investidores podendo apostar na trajetória que a taxa tomaria no futuro. Interessantemente, os 

próprios bancos que ditavam as taxas que comporiam o índice oficial podiam negociar livremente 

neste mercado, criando um evidente conflito de interesses. 

“Um banco pode se sentir tentado a ajustar os preços reportados de uma maneira que beneficie suas 

próprias posições”. (Marcy Engel, um advogado bancário em 1996, se posicionando contra a adoção 

ostensiva da Libor) 

 A suspeita de que a Libor poderia ser manipulada era antiga, mas sempre negada pelo sindicato 

de bancos; segundo eles, o mecanismo de formação do preço envolvia muitos interessados para que 

o mecanismo fosse vulnerável a alguma suspeita de conluio. 

 Em 2008, uma matéria do Wall Street Journal[2, 3] disse que a crise financeira global estava 

elevando o custo de financiamento dos bancos. O relato levantava evidências de que alguns bancos 

mais frágeis estavam reportando taxas de financiamento mais baixas do que o custo efetivo real de 

seus empréstimos interbancários, de forma a não demonstrar fraqueza. Os bancos negaram 

veementemente, mas um desconforto geral se abateu sobre o mercado mesmo assim. 

“Queremos nos assegurar de que nossas taxas sejam tão confiáveis quanto possível, então estamos 

olhando de perto as taxas reportadas pelos bancos. Caso necessário, agiremos para preservar a 

reputação de nossas taxas”. (John Ewan, porta-voz do sindicato de bancos britânico) 

 Desconfianças a respeito da formação da Libor, a essa altura uma taxa de referência 

extremamente importante, tinham impactos em cadeia para toda a economia. Até financiamentos 

imobiliários nos Estados Unidos eram indexados ao índice. Em 2008, suspeitava-se de que a Libor 

estava subestimada em 0,3%. Para um crédito imobiliário de 500 mil dólares, essa diferença resultava 

em um valor adicional de 100 dólares nas prestações mensais. Para um empréstimo corporativo de 

100 milhões de dólares, a diferença resultava em juros adicionais de 300 mil dólares ao ano. 

“[Preocupações acerca da confiabilidade da Libor] são até um pouco amedrontadoras, se você parar 

para refletir profundamente sobre isso”. (Chris Freemott, de um banco focado em crédito imobiliário 

nos Estados Unidos) 

Em 2012, o Financial Times publicou um artigo, de autoria de um ex-trader, que dizia que a 

manipulação da Libor era comum desde pelo menos 1991. Foi um escândalo global, forçando os 

reguladores a abrir uma investigação extensa. 

O mecanismo de formação da taxa, na qual todos os bancos reportavam seu custo de 

financiamento e as maiores e as menores taxas eram descartadas, realmente não poderia ser 

manipulado de forma escancarada. No entanto, os bancos poderiam reportar taxas ligeiramente 
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diferentes das reais, e desta forma manipular a formação do número final em alguns centésimos de 

por cento.  

“Apesar da diferença entre a taxa reportada e a taxa real parecer pequena, a quantidade total de 

dinheiro envolvida é material, dado que a Libor afeta contratos de centenas de trilhões [de dólares]. 

Também importa [pensar sobre] o que esses números deturpados dizem sobre a nossa cultura”. 

(Douglas Keenan, denunciante dos bancos no escândalo da Libor)[4] 

 
Douglas Keenan. Após denunciar os bancos, o ex-trader passou a trabalhar como um pesquisador 

matemático independente. (Foto: Divulgação) 

Uma investigação se seguiu, e 13 traders foram indiciados, no Reino Unido, por manipulação de 

mercado. Quatro destes foram considerados culpados, e um confessou. A apuração durou sete anos, 

custou 60 milhões de libras, e provocou muitas mudanças. A responsabilidade pela supervisão da 

Libor passou das mãos da associação dos bancos britânicos para os reguladores estatais.  

Em 2017, o presidente da autoridade financeira do Reino Unido questionou a sustentabilidade 

da Libor como índice de referência, e tomou decisões para inviabilizar o antigo índice como referência 

a partir de 2021. Na prática, a Libor como indexadora de novos contratos deixou de existir a partir do 

fim do ano passado, sendo substituída por índices menos suscetíveis à manipulação. Era a morte da 

Libor – e o fim de uma era. 

Em seus últimos dias, aposentado na Ilha de Creta, o criador da Libor estava reflexivo. 

Zombanakis se sentia incapaz de reconhecer o mercado financeiro moderno, tão distante do ambiente 

onde trafegou tão bem no fim do século XX. 

“Àquela época, o mercado era pequeno e comandado por cavalheiros. Tomávamos como dado 

que cavalheiros não iriam tentar manipular as coisas desta maneira. Mas o mercado foi crescendo, e 

deixou de inspirar confiança. Era incontrolável. A atividade bancária hoje é como uma casa de 
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prostituição comandada por cafetões. Simplesmente há muito dinheiro envolvido”. (Minos 

Zombanakis, refletindo sobre os impactos de sua criação). 

Referências 

[1] The Man Who Invented the World’s Most Important Number (https://www.bloomberg.com/news/features/2016-11-

29/the-man-who-invented-libor-iw3fpmed) 

[2] Bankers Cast Doubt On Key Rate Amid Crisis (http://www.wsj.com/articles/SB120831164167818299) 

[3] What Is Libor And Why Is It Being Abandoned? (https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-libor/) 

[4] My thwarted attempt to tell of Libor shenanigans (https://www.informath.org/media/a72/b3.htm) 

 

AUTORITARISMO TURCO E O COLAPSO DE UMA MOEDA 

Na Istambul de 1994, como em todas as grandes metrópoles de países em desenvolvimento, 

havia uma série de problemas crônicos: falta de água, poluição, um trânsito caótico. Um candidato 

improvável e ridicularizado pela mídia acabou eleito como prefeito. Sua abordagem pragmática para 

endereçar esses problemas lhe rendeu fama nacional, e até um prêmio da ONU para o 

desenvolvimento urbano sustentável. Nascia a meteórica carreira política de Recep Tayyip Erdoğan. 

Erdoğan galgou posições por conta de sua postura islamista, popular no interior da Turquia mas 

vista com desconfiança pelas elites secularizadas. Foi primeiro ministro do país até 2014, quando 

alcançou a presidência da República mediante troca de regime político. O presidente turco não é bem 

visto no Ocidente, por conta de acusações de que tenha promovido um autogolpe e aparelhado as 

instituições de Estado para permanecer no poder. Alguns analistas consideram que o estado turco 

tenha migrado para um sistema híbrido – não exatamente autoritário, mas certamente 

“subdemocrático”.[1] 

“[Neste tipo de regime], instituições democráticas formais são amplamente vistas como as 

maneiras principais de se obter e exercer autoridade política. Incumbentes violam essas regras tão 

frequentemente e tão dramaticamente, no entanto, que o regime deixa de alcançar patamares mínimos 

para uma democracia”. (Steven Levitsky, pesquisador de regimes políticos) 
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Dilma e o então primeiro-ministro Erdoğan, no Rio de Janeiro em 2012. (Fonte: Wikimedia 

Commons) 

Autocratas e mercados não costumam se dar bem. Para cada Lee Kuan Yew, o ditador de 

Singapura que impulsionou um modelo econômico livre e colocou o país entre os mais prósperos do 

mundo, existem cinco ditadores como Nicolás Maduro, autocratas que acreditam que problemas 

econômicos se resolvem com medidas como controle de preços e taxação de exportações. 

“Se o meu povo me diz para continuar neste caminho nas eleições, eu digo que irei emergir 

vitorioso nesta luta contra a maldição das taxas de juros. Porque minha crença é: taxas de juros são a 

mãe e o pai de todo o mal”. (Presidente Erdoğan, em 2018, atribuindo caráter moral ao custo do 

dinheiro no tempo)[2] 

O problema começou no pós-2008, quando os países desenvolvidos passaram a praticar taxas 

de juros extremamente baixas. Os fluxos de capital passaram a procurar rendimentos em outras 

jurisdições, financiando países com baixo índice de poupança e juros altos. Mas eventualmente esses 

fluxos cessaram. Neste momento, no entanto, as empresas já estavam bastante endividadas e 

dependentes de dólares. 

Em situações como essa, o receituário ortodoxo clássico prescreve a elevação das taxas de 

juros praticadas no país, para torna-lo mais atraente ao capital externo. A grande questão é que juros 

mais altos deprimem a atividade econômica, e muitas vezes podem causar recessão. Políticos 

experientes sabem que sua popularidade depende de crescimento robusto e tem, portanto, alergia a 

juros mais altos. Qualquer semelhança entre a Turquia e o Brasil não é mera coincidência. 
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Desde que Erdoğan ascendeu à presidência, o banco central do país trocou de líder sete vezes. 

Em relação direta, desde 2014 a lira turca perdeu quase 85% de seu valor contra o dólar americano. Ao 

longo de 2021, a moeda turca teve o pior desempenho entre os países emergentes, caindo 44%. O 

derretimento na última semana do ano, isoladamente, foi de impressionantes 19%. 

 
Quantos dólares compra uma lira turca? Gráfico desde 2014, quando Erdoğan ascendeu à 

presidência. (Fonte: Trading View) 

Mesmo com a inflação em alta, o país cortou as taxas de juros diversas vezes. O ambiente 

tornou-se tão hostil ao investimento internacional que a Turquia é, hoje, quase uma autarquia 

financeira. É isso que acontece quando inexiste investimento estrangeiro relevante no país – a 

Argentina manda lembranças. 

Os cidadãos turcos buscam se proteger. Morar em um país cuja moeda se encontra em queda 

livre é ver seu poder de compra esvair-se dia após dia – uma memória compartilhada pelos brasileiros. 

Batikan Erdogan (desprovido de parentesco com o presidente) descobriu que seu salário esteve 

estagnado, em dólares, pelos últimos cinco anos.[3] Decidiu então que iria atrás de ter renda em moeda 

estrangeira. Na era do trabalho virtual, foi recrutado por uma startup nos Estados Unidos. Uma renda 

em dólares, combinada a despesas em liras, lhe garante bem-estar econômico. 

“Eu não queria deixar minha família e amigos apenas para mudar para outro país e trabalhar. 

Ganhar em dólares e gastar em liras me parece melhor do que morar em Berlim e gastar em euros”. 

(Batikan Erdogan) 
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Na era moderna, os países não precisam necessariamente lidar com uma emigração de seus 

talentos – Batikan, ao menos, irá continuar gastando na Turquia. Mesmo assim, essa nova realidade 

de mobilidade laboral torna as empresas turcas pouco competitivas na busca por talento. Como 

esperar que uma startup em Istambul seja capaz de oferecer um salário competitivo a Batikan, com 

uma lira turca valendo míseros sete centavos de dólar? 

Segundo o presidente da Associação dos Industriais de Software da Turquia, uma empresa 

europeia costuma pagar de 5 a 6 mil euros por mês aos desenvolvedores vindos do leste europeu, e 

2,5 mil euros para os desenvolvedores turcos. Enquanto isso, o salário médio de um desenvolvedor na 

Turquia em uma empresa local, com cerca de cinco anos de experiência, é de 15 mil liras – o 

equivalente a mil euros. 

“As empresas tiveram um gostinho do que significa recrutar talento a uma distância de mais de 

15 quilômetros, e elas não vão voltar atrás”. (Vivek Ravisankar, da plataforma de recrutamento 

HackerRank). 

Teoricamente, uma moeda muito fraca deveria ser uma benção para os exportadores. De fato, 

as empresas têxteis da Turquia estavam tendo um de seus melhores anos da história, com o custo de 

produção do país em dólares extremamente baixo. No entanto, os custos de todos os insumos de 

produção, indexados ao dólar, também estavam disparando. Uma moeda descontrolada torna muito 

difícil o planejamento industrial.[4] 

“Os têxteis turcos estão quase de graça com esse câmbio. O negócio ia muito bem quando o 

dólar subia ordenadamente. Agora está perigoso”. (Vahit Yilmaz, industrial turco) 

Erdoğan costuma dizer que uma moeda fraca irá ajudar os exportadores, e robustecer o 

crescimento do país. O presidente aponta para a transformação econômica que aconteceu na China, 

após muitas reformas e uma megadesvalorização cambial. No entanto, Beijing havia implementado 

uma clara visão industrial que foi fundamental na transformação que alçou os chineses ao pódio 

econômico mundial. 
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Marmaris, cidade costeira da Turquia. O turismo é uma das indústrias beneficiadas pelo câmbio 

depreciado. (Fonte: Wikimedia Commons) 

“É economicamente maluco pensar que um país pode construir uma economia baseada em 

exportações simplesmente por conta de uma moeda em queda livre. Foste este o caso, o Zimbabué 

seria uma potência tecnológica”. (Banqueiro anônimo baseado em Londres) 

Nem o próprio governo acredita muito na tese de que a moeda colapsada é benéfica ao país. A 

Turquia queimou 7 bilhões de dólares em reservas apenas em dezembro, na tentativa de estancar as 

quedas de sua moeda. Restavam, em reservas brutas, 111 bilhões de dólares ao fim de 2021.[5] 

Em uma nova cartada, o país decidiu lançar um novo instrumento de dívida governamental, que 

se propõe a compensar eventuais perdas cambiais ao se financiar a dívida do governo. Até o momento, 

o ritmo de adoção tem sido lento. Resta ao governo convencer os turcos que poupar em liras é um 

negócio mais rentável do que adquirir ouro ou criptomoedas. Aparentemente, é impossível financiar 

déficits de conta corrente apenas com discurso nacionalista. 
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