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A ILUSÃO AMERICANA
EUA O aprofundamento das desigualdades de renda põe em
risco o futuro de um sonho cada vez mais afastado da vida real

POR ANTÔNIO LUIZ M. C. COSTA

O
chamado American Dream não
é só o modelo ideal das aspi-
rações dos políticos e econo-
mistas neoliberais de todo o
mundo. Sua face concreta, a

do consumo desvairado, tem sido, des-
de a década passada, a mola real do cres-
cimento econômico do planeta, inclusi-
ve e principalmente das próprias nações
asiáticas que despontam como possíveis
futuras rivais dos próprios EUA. Mas o
que é hoje, realmente, esse modelo?
Para onde ele caminha?

Segundo a auto-imagem da nação do
Tio Sam, da qual compartilham seus ad-
miradores em todo o mundo, essa é a
terra das oportunidades. Apesar de as
disparidades de renda serem grandes,
só seria pobre nesse país por preguiça
ou incompetência, pois todos teriam
oportunidades iguais de enriquecer.

Essa ideologia incrustou-se de tal ma-
neira no senso comum que pode ser um
choque descobrir que ela não corres-
ponde de maneira alguma à realidade
empírica. A verdade é que a mobilida-
de social dos EUA é surpreendente-

mente baixa para um país desenvolvido.
Nos EUA, 47% das disparidades de

renda entre as pessoas são explicadas
por um único fator - a desigualdade da
renda dos seus pais (gráfico Desigualda-
de herdada, à pág. 40). Dos países desen-
volvidos, somente o Reino Unido tem
uma estratificação mais rígida: 50% de
transmissão das desigualdades de renda
(embora estas sejam, em média, meno-
res). Já no Canadá e na maioria dos paí-
ses escandinavos, não só as diferenças
de renda são menores, como menos de
20% delas se transmitem de uma gera-
ção para a seguinte.

Segundo o estudo "Understanding
Mobility in America", de Tom Hertz,
do Center for American Progress
(http://wvuw.americanprogress.org), a pro-
babilidade de alcançar os 5% mais ri-
cos é de 1,1% para quem nasceu no
quintil (20%) mais pobre, ante 21,7%
para quem já nasceu entre esses ricos.
Essas estatísticas comparam a renda
dos pais em 1967-1971 com a dos fi-
lhos em 1994-2000. A evidência suge-
re que a estratificação está se tornan-
do mais rígida. De 1990 a 2004, a mo-
bilidade social diminuiu significativa-
mente. As chances de as crianças de hoje

subirem ou descerem na escala social
são menores que as de 30 anos atrás.

O fator racial continua a ser impor-
tante: uma criança negra nascida no
quartil inferior tem 3,6% de probabili-
dade de atingir o quartil superior e
62,9% de permanecer nesse estrato
mais baixo. Para uma branca em situa-
ção idêntica, essas probabilidades são
de, respectivamente, 14,2% e 36,3%.

O distrito em que se é criado e a educa-
ção também pesam. Embora seja pre-
dominantemente público, o sistema
educacional tende a reproduzir a desi-
gualdade: nos EUA, cada escola é finan-
ciada por seu próprio distrito. Os po-
bres têm escolas desanimadoras que re-
produzem o fracasso, distritos de clas-
se média oferecem uma educação de-
cente para a mediocridade e as famílias
realmente ricas gastam fortunas com
escolas e professores particulares para
assegurar que seus herdeiros terão con-
dições de reproduzir seu "sucesso".
Apenas 3% dos estudantes das melho-
res universidades dos EUA provêm do
quartil (25%) mais pobre da população.

E a desigualdade cresce entre os esta-
dunidenses numa proporção assustadora.



Apesar do tão celebrado aumento da
produtividade nas últimas décadas, o sa-
lário mínimo caiu em termos reais e o
salário do trabalhador mediano (aquele
cuja renda está no meio da distribuição)
estagnou, e isso à custa de cada vez mais
trabalho, pois o ganho por hora tem caí-
do. Já a renda dos mais ricos cresce de
forma explosiva. Nos anos 70, um típi-
co alto executivo recebia dez vezes mais
que um empregado médio, hoje recebe
300 vezes mais. A participação do 1%
mais rico na renda nacional saltou de
8% em 1980 para 16% em 2004, índice
semelhante ao que vigia antes do New
Deal de Roosevelt. A participação do
0,1% mais rico, que nos anos 70 era se-
melhante à de outros países desenvolvi-
dos - cerca de 2% -, hoje chega perto
de 8% (gráficos à pág. 38).

Há uma diferença aparente entre o
estadunidense rico dos tempos do Gran-
de Gatsby e o de hoje: antes, menos de
20% dos ganhos desses ricos eram con-
siderados remuneração pelo seu traba-
lho. Hoje, a proporção é superior a 50%.
A propriedade formal não se reconcen-
trou tanto quanto a renda.

Mas isso significa menos um avanço da
meritocracia do que uma mudança na
organização e estrutura das empresas.
Nos anos 20, predominavam as peque-
nas e médias empresas e as propriedades
imobiliárias. A maioria das famílias ricas
as dirigia e embolsava diretamente os lu-
cros, rendas e aluguéis. Já na economia
de grandes corporações do século XXI, o
rico é na maioria das vezes um alto exe-
cutivo que, na prática, detém o controle
da empresa e decide a própria remune-
ração, ainda que não a chame de "lucro".

Já o proprietário formal do capital
costuma ser, em última instância, um
aglomerado de poupanças de anônimas
e impotentes famílias de classe média,
administradas por fundos que, salvo em

MODELOS. Serão os ricos do

Primeiro Mundo ou populares

do Terceiro que definirão

o futuro do consumo global?

situações críticas, não
interferem na gestão
da empresa. A relação
de propriedade foi par-
cialmente invertida no
papel, mas as relações
de classe subjacentes
permanecem intactas
na prática. São essas, e
não a propriedade formal, que determi-
nam as disparidades de renda e poder.

Mas até os críticos do modelo, como
Tom Hertz, admitem que a percepção
dos estadunidenses caminha no senti-
do contrário: a proporção dos que acre-
ditam que é possível nascer pobre e
tornar-se rico por meio do trabalho
duro aumentou de 60%, em 1983, para
cerca de 80%, em 2005, enquanto na
maioria dos países de-
senvolvidos essa pro-
porção é bem menor:
23%, na França, 33%,
no Reino Unido, e 41%,
no Japão, por exemplo.

Há várias razões para
isso. Uma é o grande nú-
mero de imigrantes re-
centes de países pobres,
para os quais trabalhar
nos EUA, mesmo na con-
dição de ilegal, signifi-
ca um aumento expressivo na renda
nominal. Outra é o aumento na volati-
lidade da renda, resultado da flexibiliza-
ção e aumento da rotatividade do em-
prego: as melhoras são percebidas como
recompensa pelo esforço, enquanto as
pioras são vistas como meros acidentes.

E também é verdade que o consumo
se concentrou menos que a renda.
Quem teve de fato aumento de renda in-

A mobilidade
social nos EUA
é menor do que
a da maioria
dos países ricos
e continua a cair

veste uma parcela maior de seu ganho.
Quem continua nos estratos inferiores e
médios, mas tem esperança de subir, re-
corre ao crédito para antecipar a melho-
ra de seu padrão de consumo. A dispari-
dade no consumo já cresce sensivelmen-
te entre grupos com diferentes graus de
formação, mas ainda se mantém relati-
vamente constante entre famílias com o
mesmo nível de educação. Ou seja, as

pessoas tendem a con-
sumir mais na medida
do que julgam merecer
pelo ensino que recebe-
ram do que segundo seu
ganho efetivo.

O resultado é o endivi-
damento crescente da
maioria dos consumi-
dores e a dependência
também crescente do
consumo em relação à

disponibilidade de crédito, cujos forne-
cedores, em última instância, estão ho-
je concentrados na Ásia.

Como o crédito pode variar muito
bruscamente com a alteração das taxas
de juro e com a disponibilidade de ga-
rantias - principalmente imóveis que
possam ser hipotecados -, as variações
de humor do Fed (banco central dos
EUA) e do mercado imobiliário agitam
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o mercado global. É cada vez mais di-
fundida a percepção de que o cresci-
mento do endividamento dos EUA, em
geral, e de seus consumidores, em par-
ticular, vai resultar, mais cedo ou mais
tarde, em crise.

Ativos supervalorizados cairão brus-
camente de preço, o consumo estadu-
nidense sofrerá uma retração brusca,
muitos endividados pedirão
falência e muitos credores
perderão suas aplicações. A
dúvida é quando e quanto.
Aqueles que pedem ao presi-
dente do Fed, Ben Shalom
Bernanke, para agir - como
Stephen Roach, economista
do Morgan Stanley, em re-
cente entrevista ao jornal Fo-
lha de S.Paulo - acreditam
que, quanto mais tardar o
ajuste, mais duro será. E não
têm dúvidas de que o grande
desafio para os países perifé-
ricos será, nas palavras de
Roach, "a capitulação do con-
sumidor americano".

Essa "capitulação" não só
reduziria o consumo como removeria o
crédito e o crescimento econômico que
hoje amenizam ou disfarçam a concen-
tração de renda e a queda da mobilida-
de social, expondo o aumento da desi-
gualdade em sua real dimensão.

carros de luxo, eletrônicos de último
tipo e hotéis suntuosos. A classe média,
achatada e endividada, receberá pouca
atenção e os pobres, ainda menos.

Isso representaria uma regressão em
termos não só sociais, como também es-
tritamente capitalistas. No artigo de ca-
pa dos Braudel Papers, número 39, a cien-
tista política Patrícia Guedes e o econo-

ficativa do piso dos rendimentos, co-
mo resultado dos aumentos do salário
mínimo e de programas como o Bol-
sa-Família, reforçados pelo crédito po-
pular consignado.

Segundo o economista Ricardo Paes
de Barros, do Ipea, em 2004 o cresci-
mento médio da renda per capita dos
brasileiros foi de 3%, mas a dos 20%

mais pobres cresceu 12% -
mais que a China.

A matéria de capa da revista The Eco-
nomist conclui: (nesse caso) o ceticis-
mo dos estaduniden-
ses, em relação à glo-
balização, com certeza
aumentará e até mes-
mo sua famosa tole-
rância da desigualdade
pode chegar a um limi-
te. "Se as coisas conti-
nuarem como estão por
tempo suficiente, va-
mos acabar como o
Brasil" - ouviu a revis-
ta de analistas e políti-
cos bem informados, referindo-se à
progressiva concentração da renda.

Se o limite não for ultrapassado, a de-
sigualdade de consumo ficará mais apa-
rente e será consagrada pelo mercado -
ou seja, nos EUA e em seus fornecedo-
res, a indústria e os serviços tenderão a
disputar cada vez mais os clientes mui-
to ricos, oferecendo mais e melhores

mista Nilson Oliveira, coordenadores do
Instituto Fernand Braudel, lembraram
que Joseph Schumpeter, no seu livro Ca-
pitalismo, Socialismo e Democracia, de
1942, escreveu que evolução econômica
e popularização do consumo andam de
mãos dadas: "A conquista capitalista não
consiste em fornecer mais meias de seda
para a rainha, mas em fazê-las acessíveis

às trabalhadoras das fá-
bricas à custa de me-
nor esforço". Já no sé-
culo XVIII, Adam
Smith assinalava que
"nenhuma sociedade
pode florescer e ser fe-
liz, se a grande maioria
de seus membros é po-
bre e miserável".

Esse número dos
Braudel Papers cele-
bra a recuperação do

consumo dos moradores de renda re-
lativamente baixa das periferias brasi-
leiras. Apesar de a classe média ter si-
do achatada quase que continuamen-
te nos últimos dez anos - juntamente
com famílias de renda mediana, mas
abaixo do que geralmente se entende
como "classe média" - reconhece-se,
nos últimos anos, uma melhora signi-

"Se seguir assim,
vamos acabar
como o Brasil",
dizem nos EUA
os que medem
a desigualdade

A participação dos 20% mais
pobres na renda nacional su-
biu de 2,2% para 2,7%, entre
2000 e 2004. Segundo o Ban-
co Mundial, o índice de Gini
caiu de 0,625, em 1989, quan-
do era o segundo pior do mun-
do, para 0,597, em 2001, quan-
do passou a ser o quarto pior e
para 0,564, em 2004, então
"apenas" o décimo pior.

Há uma tendência de me-
lhora, ainda que muito rela-
tiva, considerando que ape-
nas Bolívia, Botsuana, Repú-
blica Centro-Africana, Gua-

temala, Haiti, Lesoto, Namíbia, África
do Sul e Zimbábue são mais desiguais.
Se servir de consolo aos EUA, "acabar
como o Brasil" é agora um pouco me-
nos ruim do que há alguns anos.

O aplauso não é unânime. No jornal
Valor do dia 13 deste mês, José Roberto
Mendonça de Barros e Lídia Goldens-
tein, da MB Associados, reconheceram a
tendência, mas a criticaram: isso impli-
caria uma estrutura produtiva depen-
dente de altos volumes de produção e
baixas taxas de retorno. A seu ver, esse
modelo baseado em consumo popular
não induz à retomada de investimentos
nos "setores de maior valor agregado e
sofisticação tecnológica", dirigidos para
o consumo da classe média.

Parece uma recomendação tácita para
que se volte a concentrar a renda. Mais
vale vender à rainha do que à plebe?
Considerando que a classe média dos
EUA tem encontro marcado com a crise,
mas o crescimento do consumo popular
é irreversível em países periféricos como
a China e a índia, a recomendação de
Adam Smith e Schumpeter não parece
obsoleta. A incorporação das massas do
antigo Terceiro Mundo ao mercado glo-
bal de consumo pode ser a maior opor-
tunidade de todos os tempos. •

Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 12, n. 399, p. 38-40, 28 jun. 2006.




