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As caras lojas de Bond Street e Sloane Street estão estranhamente silenciosas, como as lojas 
mais baratas espalhadas pela cidade. Os britânicos estão se recuperando da grande farra de 
gastos, e o alarme relativo ao futuro atravessa o país como uma corrente elétrica, como ocorre 
em outros lugares.  
 
Mas há um raciocínio paralelo no ar: talvez o período de declínio, por mais efeitos negativos 
que produza, cause o retorno dos valores do passado. Talvez os últimos 15 anos ou mais serão 
considerados uma espécie de loucura, uma anomalia, um sonho estranho. Num país cuja 
identidade moderna se forjou em parte pelos princípios do pós-guerra, como poupança, 
prudência e viver de acordo com sua renda, talvez as pessoas reduzam suas expectativas 
demasiadamente infladas e se contentem com alternativas menos ambiciosas.  
 
"Creio que há um clima de austeridade", disse Vince Cable, porta-voz de tesouraria do Partido 
Liberal Democrata, num recente discurso. "Uma reação contra a ganância, o excesso, o 
desperdício, sonegação de impostos e comportamento egoísta, auto-indulgente".  
 
De imediato, as pessoas estão perdendo seus empregos e residências, os consumidores estão 
ficando em casa e as empresas estão quebrando pela Grã-Bretanha; o declínio, que está sendo 
chamado de recessão no país, provavelmente será muito grave. Mas o que chama a atenção 
para a era passada é que o gasto de consumo foi estimulado por pessoas que, mesmo nos 
bons tempos, não podiam ter os produtos que estavam comprando.  
 
Incentivado pelo crédito fácil e pelos preços inflados das propriedades, o público britânico se 
cobriu de dívidas, um total de US$ 2,9 trilhões. A família britânica mediana agora deve US$ 
102 mil, incluindo hipotecas. Um terço da dívida de consumo em toda a Europa é detida por 
pessoas na Grã-Bretanha, disse Chris Tapp, diretor da Credit Action, que aconselha as pessoas 
sobre como lidar com dívidas.  
 
Audrey Hurren, de 65 anos, secretária aposentada que esperava o metrô na região central de 
Londres poucos dias atrás, disse que houve excesso. "Creio que não fará mal nenhum para 
alguns da geração mais jovem serem menos gananciosa", ela disse. "Não é uma coisa boa 
para se dizer, mas talvez eles possam se comportar com um pouco mais de sensibilidade", 
disse Hurren.  
 
Ela foi criada logo após a Segunda Grande Guerra acreditando que se não pode comprar, então 
não compre. Em contraste, disse, suas netas têm mais do que jamais sonhou, e ainda estão 
insatisfeitas. "Elas não dão valor a nada", ela disse. "Vem fácil, vai fácil. Elas compram um 
celular; se não gostarem, jogam fora e compram um novo".  
 
Numa entrevista, Tapp disse que as pessoas com 30 anos e menos, muito jovens para ter 
experimentado a última recessão, no início dos anos 90, cresceram num mundo "onde o 
crédito sempre foi barato e fácil e disponível". Para elas, não precedente para a frugalidade. A 
austeridade do final dos anos 40 e início dos 50 e as privações dos anos 70 - quando a 
eletricidade foi temporariamente racionada e o país impôs semana de trabalho de três dias 
para economizar combustível - são estórias que se lêem nos livros.  
 
"Quando não havia cartões de crédito, as pessoas poupavam para fazer compras", disse Tapp.  
 
Nos anos de prosperidade, as seções de classificados dos jornais de Londres estavam repletas 
de artigos sobre produtos e serviços cada vez mais caros direcionados para as óbvias massas 
de consumo. Mas de repente, mesmo os jornais veiculam notícias e textos como se tivessem 
despertado abruptamente depois de uma longa farra na base de drogas e açúcar.  
 
"Estou feliz de observar que as décadas de excesso vulgar estão finalmente terminadas", 
escreveu o colunista Índia Knight no The Times de Londres. "Há uma forte sensação coletiva 
de nós todos voltando a pisar os pés no chão. É um imenso teste de realidade."  



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A14. 


