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O professor de Harvard Dani Rodrik talvez o mais refinado economista político da minha 
geração - recentemente informou em seu blog que um colega tem definido as três décadas 
passadas como "a Era de Milton Friedman". Na opinião dele, a chegada ao poder de Ronald 
Reagan, Margaret Thatcher e Deng Xiaoping levou a um enorme salto para cima em liberdade 
humana e prosperidade. Eu digo sim e não a esta proposição.   
 
Friedman se ateve por toda a sua vida a cinco princípios básicos:   
 
(1) política monetária rigidamente antiinflacionária;   
 
(2) um governo que entende que é o agente do povo, não um distribuidor de favores e 
benefícios;   
 
(3) um governo que mantinha seu nariz fora dos assuntos econômicos das pessoas;   
 
(4) um governo que mantinha seu nariz fora das vidas particulares das pessoas;   
 
(5) uma crença otimista e entusiástica naquilo que a livre discussão e a democracia política 
poderiam fazer para convencer as pessoas a adotar os princípios (1) a (4).   
 
Avaliado contra esses princípios, Reagan fracassou no (2) e (4) e adotou (1) apenas na falta 
de outra opção - a política antiinflacionária de Paul Volcker da década de 80 consternou muitos 
assessores próximos de Reagan. Thatcher fracassou no (4). E Deng embora tivesse sido uma 
enorme melhora em relação aos seus antecessores Lênin, Stalin, Khrushchev e Mao fracassou 
em todos os cinco, à possível exceção do (3). Não sabemos qual teria sido para Deng a 
combinação desejada de arranjos econômicos para um sistema de "socialismo com 
características chinesas" e, muito provavelmente, tampouco ele sabia.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A distribuição de bem-estar econômico produzida pela economia de mercado não se 
enquadra no conceito de justo, ou de melhor, de ninguém 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mas eu digo sim, em parte, à proposição da "Era Friedman", pois apenas seu conjunto de 
princípios se propôs com confiança a explicar o mundo e a nos dizer como mudá-lo. Ainda 
assim, eu construiria um conjunto de princípios como contrapeso, pois acredito que, em última 
análise, os princípios de Friedman não cumprem o que prometem.   
 
Meus princípios começariam a partir da observação de que a economia de mercado e 
sociedades livres e democráticas são construídas sobre uma fundação muito antiga, de 
sociabilidade, comunicação e interdependência humanas. Essa fundação atravessou tempos 
muito difíceis, funcionando quando as sociedades humanas tinham 60 membros - oito escalas 
de grandeza inferior à da nossa sociedade global atual, de seis bilhões.   
 
Assim, meus princípios seriam desenvolvidos a partir da antiga observação de Karl Polanyi, de 
que a lógica das trocas de mercado exerce pressão considerável sobre essa fundação básica. O 
mercado de mão-de-obra obriga as pessoas a se deslocarem para onde elas consigam ganhar 
mais, ao preço de potencialmente criar estranhos em terras estranhas. O mercado de bens de 
consumo transforma as classificações da posição humana no produto da capacidade de reação 
a forças de mercado, em vez de resultado de normas e conceitos sociais sobre justiça.   
 
A crítica do mercado é, certamente, unilateral. Afinal, outros ajustes para alocação de mão-de-
obra parecem envolver mais dominação e alienação do que o mercado de trabalho, que 
oferece às pessoas oportunidades, não restrições. Igualmente, "normas sociais" e "conceitos 
sobre justiça distributiva" geralmente acabam favorecendo quem quer que tenha a maior lança 
ou que possa convencer os demais de que a obediência aos poderosos significa obediência a 



Deus. Os ajustes de mercado possuem um componente de meritocracia maior que as 
alternativas, e elas estimulam iniciativas empresariais de soma positiva, tornando mais fácil 
fazer bem fazendo certo.   
 
Apesar disso, a distribuição de bem-estar econômico produzida pela economia de mercado não 
se enquadra no conceito de justo, ou de melhor, de ninguém. Justificadamente ou não, temos 
mais confiança na correção e honestidade das decisões políticas tomadas por representantes 
democraticamente eleitos às decisões tomadas implicitamente como conseqüências 
imprevistas de processos de mercado. Também acreditamos que o governo deveria 
desempenhar um papel poderoso na administração do mercado visando evitar grandes 
depressões, redistribuindo renda para gerar bem-estar social mais avançado e evitando a 
supérflua estruturação industrial produzida pelas modas e modismos que arrebatam as mentes 
dos financistas.   
 
De fato, existe um argumento conservador favorável aos princípios da social-democracia. A 
social-democracia posterior à II Guerra Mundial produziu as mais ricas e justas sociedades que 
o mundo já viu. Podemos reclamar que a redistribuição e a política industrial foram 
economicamente ineficazes, mas não que foram impopulares. Parece ser seguro apostar que o 
ambiente político estável da era posterior à II Guerra Mundial deve muito à coexistência entre 
economias de mercado dinâmicas e em franco crescimento e as políticas democratas sociais.   
 
Friedman responderia que, dado o estado do mundo em 1975, um movimento na direção dos 
seus princípios foi um grande progresso. Quando penso sobre as políticas energéticas de 
Jimmy Carter, sobre Arthur Scargill à frente do sindicato dos mineiros britânicos e sobre a 
Revolução Cultural de Mao, sinto muita dificuldade de discordar de Friedman sobre o mundo 
em meados da década de 70. É aí, porém, que traço a linha: se, por um lado, o movimento na 
direção de Friedman na geração passada foi, na sua maioria, positivo, os ganhos que 
porventura poderiam ser obtidos de movimentos futuros nessa direção estão longe de estar 
garantidos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2008, Opinião, p.A15 
 


