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À procura do lucro ou da felicidade

D esemprego , conf l i tos de classe, escânda los

financeiros, bolsa de valores. E a parceria entre

cinema e economia continua a gerar bons filmes, que ora

abordam diretamente o mundo financeiro, ora colocam-no em

segundo plano para retratar o protagonista.

No primeiro caso, temos o documentário A Corporação,

lançado em 2004 e atualmente disponível em DVD. Tomando

como base o livro The Corporation -The pathological pursuif of

profit and power, de Joel Bakan, que também assina o roteiro

do filme, os diretores canadenses Mark Achbar e Jennifer

Abbot traçam um divertido e instigante retrato das

corporações mundiais e fazem uma crítica ao poder alcançado

por essa instituição típica da era pós-industrial.

A partir de entrevistas com personalidades ligadas ao

mundo corporativo, alternadas com trechos de filmes B

(produções de segunda categoria), vídeos institucionais

antigos e imagens documentais, os autores analisam motivos e

conseqüências das ações das companhias transnacionais,

adotando um método que se aproxima da psicanálise.

Originalmente criadas para servirão bem comum, ao final

do século 18, as corporações logo ganhariam direitos iguais

aos de um indivíduo, graças a uma artimanha de seus

advogados, que se apropriara m das garantias previstas na 14a

Emenda Constitucional norte-americana.

Embora sejam um instrumento legal para permitir o

funcionamento de um negócio e não possam ser consideradas

uma pessoa, as corporações continuam merecendo este

tratamento perante a constituição dos EUA. Mas, se fossem

indivíduos com personalidade examinada por uma junta

medicai que diagnóstico receberiam?

Por seu comportamento amoral, voltado unicamente à

realização pessoal - em outras palavras, ao lucro -, as

transnacionais estariam à beira da psicopatia. Apesar de

admit i rem ser praticamente impossível se livrar das

corporações, os diretores recorrem ao tom alarmista, com

pinceladas irônicas, para mostrar à sociedade que ela não é

tão impotente diante do monstro que criou.

Na outra categoria, ligada à narrativa ficcional, embora

baseada em fatos reais, o drama À Procura da Felicidade

(2006), do diretor Gabriel Muccino, mostra o lado humano do

mundo financeiro, retratando a sofrida trajetória do ex-

vendedor e corretor de ações e atual milionário Chris Gardner.

Sem emprego fixo e tentando garantir a sobrevivência da

mulher e do filho com a venda de equipamentos médicos,

Gardner parece condenado ao fracasso. Um dia decide mudar

sua sorte, apostando no talento que julga ter com os números

e com as pessoas, e se candidata a estagiário de uma corretora

de ações. A partir daí, o protagonista inicia uma jornada cheia

de obstáculos à procura da tão sonhada felicidade, que ele

relembra como um dos três lemas que Thornas Jefferson fez

constar na declaração de independência.

A crise de Gardner reflete, no plano individual, a crise pela

qual os EUA estão passando e que é anunciada, em

determinado trecho do filme, no discurso (real) do então

presidente Ronald Reagan. Sem contar com a assistência do

Governo, que, pelo contrário, lhe tira o pouco dinheiro que tem

para pagamento do imposto atrasado, o protagonista recorre

à sua habilidade de negociar e formar rede de contatos para se

sair bem no estágio (não remunerado) e ser efetivado em uma

das maiores corretoras do mercado acionário.

Ao acompanhar a corajosa e dura trajetória do

protagonista, logo nos vem à mente a lição de que o velho

sonho americano ainda é possível de ser realizado, embora

isso pareça representar a conquista de um lugar no bem-

sucedido grupo da geraçao yupie que Gardner admirava.
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