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Aprenda Economia através de filmes
Nada melhor do que ver um bom filme e, de quebra, aprender a lidar com suas finanças, não é? Pensando
nisso, a Faelce selecionou ótimas opções cinematográficas para entreter e educar.
Confira os longas abaixo:
Wall Street: O Dinheiro Nunca
Dorme
Direção: Oliver Stone
Ano: 2010
Gênero: Drama
Nesta continuação do filme dirigido por
Oliver Stone nos anos 1980, o
personagem Gordon Gekko, interpretado
por Michel Douglas, sai da prisão após
cumprir pena por negociar ações com informações privilegiadas.
Sua liberdade coincide com a fase inicial da crise do subprime, que
começou nos Estados Unidos e contagiou o resto do mundo. O
filme retoma parte das discussões da história anterior, sobre os
limites e riscos do capitalismo selvagem defendido intensamente
por Gekko.

The Flaw
Direção: David Sington
Ano: 2011
Gênero: Documentário
O documentário tenta fazer uma ampla
investigação da história do capitalismo
estadunidense ao longo do século XX. O
objetivo não é exatamente analisar as
consequências da crise do subprime, mas, tentar identificar suas
causas, suas raízes. Com um humor sarcástico, The Flaw apresenta
uma série de personagens importantes neste período difícil da
história estadunidense, como grandes economistas, inclusive
vencedores do prêmio Nobel, e donos de imóveis em sérios
apuros depois que a bolha imobiliária estourou.

Europe at the brink

A Grande Virada

Direção: The Wall Street Journal
Ano: 2011
Gênero: Documentário
Neste documentário produzido pelo jornal
estadunidense The Wall Street Journal,
editores e repórteres examinam as origens
da crise da dívida pública na Europa. O
filme analisa a razão pela qual a crise se
espalha de forma feroz pelo continente e
ameaça contaminar o mundo inteiro.

Direção: John Wells
Ano: 2010
Gênero: Drama
Estrelado por Bem Affleck, Kevin Costner e
Tommy Lee Jones a narrativa se concentra
na vida de três executivos de uma empresa
afetada pelos efeitos da crise. Eles tentam
se adaptar a uma série de mudanças
corporativas e ao constante temor de
demissões inesperadas.
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