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O
Tesouro dos Estados Unidos
anunciou, sob o codinome
conservatorship, a nacionali-
zação das duas agências de
hipotecas, Fannie Mae e Fred-

die Mac. O eufemismo denuncia a má
consciência dos interventores. No de-
sespero da crise, o governo Bush filho
viu-se constrangido a reconhecer que
suas teorias e convicções valera menos
do que os miseráveis ativos lastreados
em créditos hipotecários. Na verdade,
as duas empresas privatizadas (e supos-
tamente garantidas pelo governo) fo-
ram colocadas sob administração da Fe-
deral Housing Finance Agency, criada
recentemente para enfrentar as maze-
las do sistema de financiamento da casa
própria dos Estados Unidos.

Alguém me perguntou se a estatiza-
çao envergonhada das moribundas é
indício da derrota do neoliberalismo.
Tenho cá minhas dúvidas. É prudente
não apostar nesse cavalo. As disputas
ideológicas do tipo intervencionismo
vs. não-intervencionismo padecem do
vício das oposições excludentes, aque-
las que entorpecem a com-
preensão da dinâmica do
capitalismo, do seu movi-
mento contraditório, eiva-
do de crises e de suas recu-
perações. Estado e merca-
do não são perspectivas in-
compatíveis que se chocam
e se excluem. No capitalis-
mo, o "econômico" supõe a
unidade indissociável en-
tre a perspectiva dos pos-
suidores de riqueza envol-
vidos no jogo do mercado e
o ambiente político insti-
tucional garantido pelo Es-

tado coordenador. A outra perspecti-
va, a do público, desvela os mistérios
do ponto cego, o que não é percebido
a partir da primeira visão, a dos negó-
cios privados. Essa intersecção de
perspectivas - contraditórias, as não
excludentes - esteve sempre presente
nas diferentes configurações históri-
cas do capitalismo, desde o mercanti-
lismo até a sua etapa atual.

Até mesmo a Velhinha de Taubaté sabe
que, em sua forma atual, o capitalismo
aumentou a carga de obrigações impos-
tas ao Estado. As reformas ditas neoli-
berais, empreendidas desde o crepúscu-
lo dos anos 70 do século passado, trata-
ram de utilizar o poder político e fiscal
dos Estados nacionais para fortalecer os
respectivos sistemas empresariais - aí
incluídos os mercados financeiros e de
capitais - com o propósito de ganhar es-
paço na arena global,

Nessa toada, as reformas atropelaram
as instituições destinadas a garantir a
segurança econômica e social da maio-
ria assalariada ou dependente. Os neo-
reforrnistas cuidaram de transferir os
riscos para os indivíduos dispersos, ao

mesmo tempo que buscaram limitar as
perdas provocadas pelos episódios de
desvalorização da riqueza. O Estado não
saiu da cena, apenas mudou de agenda.

Não é sábio, portanto, sucumbir às
elucubrações dos acadêmicos conser-
vadores, os que carregam o andor para
a turma da bufunfa. Essa tigrada cum-
priu magnificamente o papel que lhe
atribuíram os senhores do pedaço. Ilu-
dem a si mesmos e, de quebra, tapeiam

os ingênuos, ao sugerir a
eliminação do intervencio-
nismo dos governos na eco-
nomia e pugnar pelo pre-
domínio sem peias das leis
do mercado.

A despeito das diferen-
ças analíticas e de método,
Hayek e Friedman sustenta-
vam que os "anos gloriosos"
do capitalismo domesticado
e regulado estavam fadados
inexoravelmente ao fracas-
so em sua insana tentativa
de interferir nos movimen-
tos "naturais" dos mercados.



As políticas monetárias e fiscais acomo-
datícias, combinadas com pactos "cor-
porativistas" entre as classes sociais e
grupos de interesses, levariam inevita-
velmente ao baixo dinamismo e à infla-
ção crônica e elevada.

Logo depois, os novo-clássicos, escora-
dos na hipótese das expectativas racio-
nais, reforçaram as tropas do reformis-
rao liberal. Expediram uma sentença

condenatória ainda mais du-
ra contra a intervenção do Es-
tado, ao proclamar a ineficá-
cia das políticas fiscal e mo-
netária em suava pretensão,
assim diziam, de limitar a ins-
tabilidade cíclica e promover
o crescimento da economia.

Os governos logo have-
riam de aprender: os agentes
racionais que povoam os mer-
cados sabem exatamente qual
é a estrutura da economia e,
usando a informação disponí-
vel, são capazes de antecipar
sua evolução provável. Não se
deixam enganar, nem por um
momento, pelo velho truque
de estimular a atividade eco-
nômica com os ana-
bolizantes nominais
da política monetária
leniente. Caso insis-
tam nessa prática, po-
líticos e burocratas
voluntaristas, era vez
de mais empregos,
conseguirão apenas
mais inflação, salvo
na hipótese imprová-
vel de que possam
surpreender e tapear

permanentemente os sagazes agentes
privados, implacavelmente racionais.

No início dos anos 80, a turma da eco-
nomia da oferta dizia ainda mais: a sobre-
carga de impostos sufocava os mais ricos
e desestimulava a poupança, o que com-
prometia o investimento e, portanto, re-
duzia a oferta de empregos e a renda dos
mais pobres. As práticas neocorporativis-
tas, diziam eles, criavam sérias deforma-
ções microeconômicas, ao promover, de-

liberadamente, intervenções no sistema
de preços, nas taxas de câmbio, nos juros
e nas tarifas. Com o objetivo de induzir a
expansão de setores escolhidos ou de pro-
teger segmentos empresariais ameaçados
pela concorrência, os governos distor-
ciam o sistema de preços e, assim, blo-
queavam os mercados em sua nobre e in-
substituível função de produzir informa-
ções para os agentes econômicos. Tais
violações das regras de ouro dos merca-
dos competitivos culminavam na disse-
minação da ineficiência e na multiplica-
ção dos grupos predadores de renda, que
se encastelavam nos espaços criados pela
prodigalidade financeira do Estado.

Para acrescentar ofensa à injúria, os mer-
cados de trabalho, castigados pela rigidez

nominal dos salários e
por regras políticas
hostis ao seu bom fun-
cionamento - como a
do salário mínimo -.
não podem mais ex-
primir o preço de equi-
líbrio desse fator de
produção, por meio da
interação desembara-
çada das forças da
oferta e da demanda.

Em matéria finan-
ceira, a teoria dos mercados eficientes
pretendia ensinar que todas as infor-
mações relevantes sobre os fundamen-
tos da economia estão disponíveis em
cada momento para todos os partici-
pantes dos mercados que avaliam os tí-
tulos de dívida e os direitos de proprie-
dade. A ação racional dos agentes, dian-
te das informações existentes, seria ca-
paz de orientar a melhor distribuição
possível dos recursos entre os diferentes
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ativos. Essa teoria procurava
afirmar que, em condições
competitivas, não podem exis-
tir estratégias "ganhadoras"
capazes de propiciar resulta-
dos acima da média.

A hipótese dos mercados
eficientes surgiu na segunda
metade do século XX, perío-
do em que as intervenções
dos Bancos Centrais e dos Te-
souros atenuaram a virulên-
cia das crises financeiras. Para
juntar ambigüidade ao para-
doxo, a certeza quanto à efi-
ciência das intervenções de
última instância, destinadas a
limitar perdas, abriu caminho
para desregulamentação finan-
ceira e para as armadilhas da
auto-regulamentação. Criou-
se, na verdade, uma situação
de moral hazard permanente:
seja qual for a intensidade do
porre de otimismo, os bancos centrais
vão interferir para curar a ressaca.

Estava, assim, criado o ambiente para a
exuberância irracional: alavancagem
imprudente e afrouxamento dos crité-
rios de avaliação do risco. O projeto de
retorno aos princípios do mercado au-
to-regulado sucumbiu às fragilidades e
inconsistências de sua concepção. A
complacência dissemi-
nou-se entre bancos, em-
presas e consumidores.
São os ardis da razão.

No início do século
XXI, por exemplo, a po-
lítica de redução de ta-
xas de juro nos Estados
Unidos serviu para abor-
tar a crise da nova eco-
nomia, mas impulsionou
outro ciclo de crédito e
de inflação de ativos,
acompanhado de inovações financeiras
mirabolantes, agora nos mercados de
hipotecas. Os preços dos imóveis resi-
denciais foram às alturas. A valorização
da riqueza aumentou o apetite das fa-
mílias pelo endividamento. O consumo
liderou o crescimento da economia ame-
ricana, amparado na ampliação do défi-
cit em conta corrente financiado pela
poupança dos asiáticos superavitários.

Quando os preços das residências,
pressionados pelo excesso de oferta, ini-
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ciaram a derrocada e os devedores sem
lenço nem documento tiveram de en-
frentar o reajuste do juro e o pagamen-
to do principal, os mercados reverteram
as expectativas, da euforia para o pâni-
co. Passaram a amargar os ajustamen-
tos perversos entre a queda dos preços
dos imóveis, a inadimplência dos deve-
dores, a desalavancagem dos bancos e
demais instituições financeiras (a des-

valorização da rique-
za) e a tentativa das fa-
mílias de reduzir o en-
dividamento e os gas-
tos de consumo.

O Federal Reserve
e seus pares no mun-
do desenvolvido não
vacilaram. Trataram de
prover liquidez para
administrar a desala-
vancagem e conter a
qualquer custo a con-

tração do crédito. Os balanços dos ban-
cos centrais abriram as comportas para
a inundação de ativos sem preço nem
reputação. As regras, danem-se as re-
gras. Não faltam no pedaço liberais de
carteirinha dispostos a defender as me-
didas não-convencionais, como as anun-
ciadas no domingo pelo governo ame-
ricano. É a macacada do "veja bem". Os
mercados, dizem eles, funcionam exa-
tamente como a vulgata liberal ensina,
"mas, veja bem"...

Os debates sobre a nova regulamen-
tação dos mercados financeiros e de
suas práticas desastradas demonstram,
no entanto, que a turma do "eu ganho,
você perde" deseja continuar no campo
de jogo. Pede prorrogação. Mas é inegá-
vel que a aventura dos mercados sabi-
chões e dos sabichões do mercado es-
trebucha nas mãos do Estado salvador.

Já mencionei em outra ocasião que Mar-
tin Woíf, colunista do Financial Times,
perdeu a esportiva. Diz ele: "Nenhum
setor de atividades tem talento compa-
rável para privatizar lucros e socializar
prejuízos. Em nenhum outro setor os
agentes mostram-se tão irritantemente
confiantes em suas certezas morais
quando as autoridades governamentais
- especialmente presidentes de bancos
centrais - não agem imediatamente
para socorrê-los quando se vêem (me-
recidamente) em dificuldades".

Wolf prossegue no destampatório:
"Mas eles (os meninos travessos) estão
certos em esperar socorro. Pois sabem
que, enquanto cometerem os mesmos
erros coletivamente - como fazem os
"banqueiros sensatos" -, o setor públi-
co precisará prestar socorro. Os ban-
queiros têm condições de manter a
economia e a sociedade democrática
como suas reféns (veja bem...). Os go-
vernos não têm alternativa: precisam
ajudar os bancos."
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