
Falta melhor compreensão do que é o mundo real  
Cyro Andrade 
 
A lição mais importante a ser aprendida com a crise que hoje abala a economia mundial é que as 
autoridades financeiras devem preocupar-se não apenas com o controle da oferta de moeda, mas 
também com a criação de crédito. O acréscimo de encargo é recomendado pelo financista George 
Soros em seu novo livro, "The New Paradigm for Financial Markets - The Credit Crash of 2008 and 
What It Means", a ser publicado em meados de maio (disponível em edição eletrônica em 
www.georgesoros.com/creditcrisis08). A estrutura conceitual da "teoria da reflexividade" (ver 
texto abaixo), exposta no livro, constitui um novo paradigma, argumenta Soros, indispensável 
para se compreender o funcionamento real dos mercados e lidar com suas complexidades de 
forma adequada.   
 
A mudança de paradigma é imperativa, mais do que em qualquer outra ocasião, por que com a 
crise atual chega ao fim um período de relativa estabilidade e expansão econômica asseguradas 
pela dominância econômica dos Estados Unidos e do dólar como principal moeda de crédito e 
reserva internacional. Essa situação se manteve apesar das "enormes inconsistências" [antigas e 
inevitáveis, como ele admite] que caracterizam os arranjos internacionais, desde, por exemplo, a 
disparidade de regimes cambiais até a incoerência entre a economia globalizada e composições 
políticas baseadas no princípio da soberania. Mas "as políticas do governo Bush minaram o 
predomínio americano, uma crise põe em risco o sistema financeiro e o mundo perde interesse 
pelo dólar". Tudo se complica.   
 
Alguém poderia dizer que passar aos bancos centrais a tarefa adicional de controlar a criação de 
crédito e, desse modo, os preços de ativos, em associação com a mudança de paradigma que 
Soros propõe, implicaria um acúmulo excessivo de tarefas. "A observação seria válida se às 
autoridade monetárias coubesse apenas a aplicação mecânica de certas regras", diz Soros. Mas 
"os bancos centrais estão envolvidos num delicado jogo de gestão de expectativas", não 
considerado no paradigma convencional, que consagra uma visão falsificada da realidade, de 
crença em concorrência perfeita e tendência dos mercados para o equilíbrio. É o que Soros chama 
de "fundamentalismo de mercado", atitude intelectual incapaz de explicar a formação da 
"superbolha", hoje em rompimento - tudo num processo que o fundamentalismo ajudou a 
alimentar. E assim chegou-se à "pior crise financeira desde os anos 1930".   
 
As crises pelas quais os Estados Unidos (e o mundo) passaram nos últimos 25 anos eram parte de 
um processo de expansão-rompimento ("boom-bust") muito maior, sobreposto àqueles outros 
episódios na forma da superbolha, que veio crescendo desde o começo dos anos 1980.   
 
Os processos de expansão-rompimento nascem da interação reflexiva entre uma tendência e um 
equívoco predominantes, ensina Soros. A tendência predominante na superbolha é a mesma da 
bolha imobiliária - sempre mais sofisticados modos de criação de crédito - mas o equívoco lhe é 
específico: excessiva confiança nos mecanismos de mercado."   
 
Soros explica que, em seu modelo de expansão-rompimento, condições longe do equilíbrio 
caracterizam os últimos estágios de uma bolha, que serão seguidos por um retorno para 
condições mais normais, próximas do equilíbrio. Sob esse aspecto, a superbolha não se encaixa 
no modelo, por que não há condições normais, próximas do equilíbrio, para as quais possa voltar. 
"Estamos num período de incerteza muito aumentada, no qual a variedade de possíveis resultados 
é muito mais ampla do que em tempos normais. A maior incerteza circula em torno da resposta 
que as autoridades americanas darão aos problemas que hoje enfrentam", diz Soros.   
 
O fim da superbolha não significa o fim de todas as bolhas. "Ao contrário, novas bolhas já estão 
se formando", adverte Soros. A fuga do dólar reforçou um já prolongado "boom" de matérias-
primas e energia. A legislação [americana] do biocombustível produziu um "boom" de produtos 



agrícolas. E a valorização do renmimbi fez as taxas de juros na China se tornarem negativas, 
situação que geralmente está associada a uma bolha de ativos.   
 
Soros prevê um período de instabilidade política e financeira, que, "felizmente, será seguido pela 
emergência de uma nova ordem mundial" [sem a dominância dos Estados Unidos e do dólar]. Por 
enquanto, "embora a recessão nos Estados Unidos seja inevitável", não há razão para esperar 
uma recessão mundial. "Poderosas forças expansionistas estão em ação em outras partes do 
mundo, e poderão contrabalançar uma recessão nos Estados Unidos e uma retração econômica na 
Europa e no Japão".   
 
Como será uma nova era? "O futuro depende das respostas, em matéria de políticas [dos Estados 
Unidos, em primeiríssimo lugar], que a crise financeira provocará". Uma coisa é certa: "O período 
de expansão do crédito de pós- Segunda Guerra não será seguido por um igualmente longo 
período de contração". Os processos de expansão-rompimento, explica Soros, são assimétricos no 
formato: um longo "boom" que se acelera gradualmente é seguido por um rompimento curto e 
incisivo. "Conseqüentemente, pode-se esperar que a maior parte da contração ocorrerá no curto 
prazo." É improvável, contudo, que o fim da contração seja seguido de "uma retomada da 
expansão a taxas parecidas com as quais nos habituamos". Também lhe parece previsível que a 
desalanvancagem dos fundos de hedge e dos balanços dos bancos deve completar seu curso 
dentro de um ano, ou algo assim (embora, antes disso, "possa receber novo impulso de uma 
recessão ou outros desarranjos").   
 
Soros afirma que a teoria da reflexividade sempre lhe foi de grande utilidade, tanto para atuar no 
mercado financeiro, como para orientá-lo em sua atividade filantrópica. Nunca foi levada a sério, 
porém, entre economistas. Ele próprio tinha suas dúvidas. Afinal, eram considerações filosóficas 
com as quais pretendia desenvolver idéias sobre um assunto que trata de uma questão discutida 
por filósofos há séculos: a relação entre pensamento e realidade. Sob quais outros nomes tal 
matéria teria sido já tratada? O que poderia ele acrescentar? Em certo momento, porém, viu-se 
convencido de que aquela estrutura conceitual tinha um valor objetivo que ia além de uma 
predileção pessoal. "Os conceitos de reflexividade e falibilidade (que aparecem juntos em seu livro 
anterior, 'The Age of Fallibility') oferecem importante contribuição para nossa compreensão, não 
por que sejam alguma coisa nova ou original em si mesmos, mas por que podem ser usados para 
identificar e refutar equívocos muito difundidos e influentes" - como os embutidos no 
fundamentalismo de mercado.   
 
"Essa conclusão acabou com as dúvidas que eu tinha sobre o valor objetivo de minha filosofia", 
diz Soros. "Veio, então, a crise financeira que está devastando o sistema financeiro e ameaça 
engolfar a economia. É uma vívida demonstração de como os equívocos podem ser danosos. A 
teoria da reflexividade oferece uma alternativa real para o paradigma hoje predominante. "   
 
Soros considera-se pronto, agora, para submeter sua estrutura conceitual à consideração pública, 
com a firme convicção de que merece atenção. "É desnecessário dizer que isso me faz muito feliz. 
Coube-me a sorte de ganhar muito dinheiro e de gastá-lo bem. Mas sempre quis ser um filósofo, 
e finalmente tornei-me um. O que mais se pode esperar da vida?"   
 

 
Leia mais: 
 
Um assunto de que economistas querem distância  
Cyro Andrade 
 
A teoria da reflexividade, assunto recorrente nos escritos de George Soros, não se qualifica como 
ciência, por que não provê explicações deterministas e predições. Constitui apenas uma estrutura 
conceitual para a compreensão de eventos de que humanos participam. No livro, Soros dedica um 



capítulo inteiro à explicação da teoria, que pode ser entendida, como ele diz, como uma "teoria da 
história" de uso amplo, inclusive em assuntos financeiros.   
 
Por que o conceito de reflexividade não obteve reconhecimento generalizado? No caso dos 
mercados financeiros, Soros diz saber a resposta: "A reflexividade impede os economistas de 
produzir teorias que poderiam explicar e predizer o comportamento dos mercados do mesmo 
modo que cientistas naturais podem explicar e predizer os fenômenos naturais", afirma. "Para 
estabelecer e proteger o status da economia como ciência, os economistas fizeram de tudo para 
afastar a reflexividade dos assuntos de seu interesse".   
 
A reflexividade é usada em lógica como relação que um objeto tem consigo mesmo. Soros a usa 
para descrever uma conexão de duas mãos entre o pensamento dos participantes de uma 
situação (como os agentes do mercado e autoridades econômicas e reguladoras) e a própria 
situação de que participam. Situações reflexivas são caracterizadas por falta de correspondência 
entre os pontos de vista dos agentes e o estado real dos acontecimentos.   
 
A compreensão de determinada situação e a participação nessa situação envolve duas funções 
diferentes. Na função cognitiva, as pessoas procuram compreender o mundo em que vivem. Na 
função manipulativa, pretendem modificar os fatos em seu benefício. Se as duas funções fossem 
isoladas uma da outra, poderiam servir a seus propósitos: o entendimento dos agentes 
equivaleria a informação e suas ações levariam aos resultados desejados. "Mas esse é um 
pressuposto da teoria econômica que não se justifica, exceto em circunstâncias muito 
excepcionais", diz Soros. "Pode ser assim entre cientistas sociais empenhados na obtenção de 
conhecimento, mas não entre participantes de eventos que os cientistas sociais estudam. 
Cientistas sociais, particularmente os economistas, tendem a ignorar esse fato."   
 
Quando as duas funções estão em operação simultânea, interferem uma na outra e os fenômenos 
envolvidos não consistem apenas em fatos e informações objetivas, mas também em intenções e 
expectativas a respeito do futuro - contingenciado pelas decisões dos próprios participantes. Estes 
buscam compensar a insuficiência de informações com suposições baseadas em experiência, 
instinto, emoções, rituais - e, assim, incorrem em equívocos.   
 
Tome-se o mercado de ações, por exemplo. As pessoas compram e vendem ações imaginando 
preços futuros, mas esses preços estão sujeitos a influências das expectativas dos investidores. 
As expectativas não podem ser qualificadas como informação. Na ausência de informação 
suficiente, os participantes precisam introduzir um elemento de julgamento ou viés em seu 
processo de decisão. Como resultado, os resultados provavelmente divergirão das expectativas.   
 
Os pontos de vista tendenciosos e os equívocos dos participantes introduzem a incerteza no curso 
dos eventos. Reconheçam isso ou não, os participantes são obrigados a agir com base em crenças 
que não têm raízes na realidade. "Interpretações errôneas da realidade e outros equívocos 
desempenham papel muito maior na determinação do curso dos eventos do que é geralmente 
reconhecido", diz Soros. "Esse é o principal novo 'insight' que a teoria da reflexividade oferece. A 
atual crise financeira é um exemplo persuasivo disso."   
 
"A incerteza inerente à conexão reflexiva entre as funções cognitiva e manipulativa não pode ser 
eliminada", diz Soros, "mas nossa compreensão e capacidade para lidar com tal situação seriam 
bastante melhoradas se reconhecêssemos esse fato". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2008, Eu&Livros, p. D6. 


