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Enquanto as manchetes dos jornais anunciam os desdobramentos da crise financeira e seu 
impacto na economia global, alguns analistas chegam a dizer que chegou ao fim o domínio do 
capitalismo financeiro anglo-saxão. Outros querem fornecer um atestado de óbito antecipado a 
Wall Street. Entretanto, a crise atual, embora de proporções gigantescas, não é novidade para 
quem acompanhou os acontecimentos econômicos e sociais do século passado. O Século XX 
teve vários períodos de grande ansiedade que balançaram o mundo. O primeiro grande 
choque, a Grande Depressão, que muitos hoje receiam que esteja próximo de acontecer de 
novo, foi também considerado uma crise do capitalismo. O segundo evento, não tão convulsivo 
como o primeiro, ocorreu na década de 70, quando a economia mundial praticamente afundou. 
Essa crise trouxe baixo crescimento econômico, inflação, desemprego e um novo termo para o 
mercado: estagflação. Mais uma vez, a eficácia do capitalismo foi questionada. 
 
A recente injeção, pelo governo dos EUA, de US$ 200 bilhões para a nacionalização da Fannie 
Mae e Freddie Mac, dois gigantes do refinanciamento hipotecário, e US$ 85 bilhões para 
recapitalizar a AIG, fizeram com que a mídia clamasse que os EUA estavam nacionalizando 
empresas e agindo como a antiga URSS. Tais acontecimentos nos fazem revisitar os trabalhos 
de John Maynard Keynes, que teve um papel fundamental na recuperação da economia 
mundial na Depressão de 30, Joseph Schumpeter, que contribuiu para que entendêssemos 
melhor inovação, e Peter F. Drucker, cujas idéias foram responsáveis pela recuperação do 
Japão e Europa no Pós-Guerra. 
 
Na década de 80 havia o receio de que a economia japonesa iria suplantar a americana, e as 
empresas japonesas faziam incursões nos Estados Unidos tanto na indústria automobilística 
como na cinematográfica. Na década seguinte a teoria keynesiana, aplicada no Japão, não teve 
sucesso, e o país passou 10 anos em recessão. Os japoneses tentaram aumentar o poder de 
compra do consumidor, criaram déficits governamentais e não conseguiram ativar a economia. 
O modelo de Keynes, baseado no Estado nacional como única unidade econômica, não 
alcançou os resultados almejados. Contudo, como pensador, a sua maneira de olhar para a 
economia deve continuar sendo referência por muito tempo. 
 
Por outro lado, Schumpeter, que como Keynes nasceu em 1883, porém, na Áustria, duvidava 
da capacidade do Estado, por meio do intervencionismo, de garantir a estabilidade. Enquanto 
Keynes se interessava por equilíbrio e estabilidade econômica, Schumpeter se preocupava com 
crescimento. Para Schumpeter, a estabilidade não era uma prioridade. Bastante conhecido 
pela formulação do conceito de "destruição construtiva", ele acreditava que o livre mercado 
era responsável por produzir o bem-estar da sociedade. Entretanto, ele não negava a 
existência de uma dor temporária que pode acompanhar o crescimento econômico. De acordo 
com seu ponto de vista, a mudança não é algo que aconteça por acaso, mas seria a essência 
do crescimento. Qualquer que seja o estado das coisas, estabilidade ou instabilidade, não seria 
algo permanente. 
 
Schumpeter se interessou pelos atores responsáveis pelo capitalismo, as pessoas que 
assumem riscos e iniciam novas empresas, que oferecem novos produtos e serviços: os 
empreendedores. Os empreendedores nos trazem de volta a realidade da economia real. Nela, 
existem pessoas como Fred Smith, da FedeX; Steve Jobs, da Apple; Bill Gates, da Microsoft; 
Sam Walton, da Wall Mart; Pierre Omydiar, da eBay; Andy Grove, da Intel; entre outros, que 
desenvolveram o seus negócios nos Estados Unidos. A maioria dos jovens brasileiros querem 
hoje se tornar empreendedores, como os fundadores da Google e da eBay. Esse impulso 
empreendedor faz com que as pessoas corram riscos e, assim, torna-se impossível obter a 
estabilidade. Não há dúvida que os EUA não possuem a hegemonia mundial, mas será que 
uma economia com tanta capacidade empreendedora e com marcas globais fortes não 
encontrará uma saída para o problema que enfrenta atualmente? De acordo com Schumpeter, 
a instabilidade é inerente ao capitalismo, e não uma exceção. 
 
Na busca de proporcionar o crescimento das empresas e assumir riscos, empreendedores 
cometem erros e adotam posturas demasiadamente gananciosas. O cenário nas últimas 



semanas é de falência de bancos e instituições financeiras cujas perdas podem atingir US$ 265 
bilhões. Mas alguns executivos, como o ex-presidente do Washington Mutual, que havia 
assumido a presidência 17 dias antes que o banco decretasse falência, recebeu US$ 20 
milhões de dólares de bônus de contratação e indenização por demissão. Umas das exigências 
dos deputados americanos, ao aprovar a ajuda de US$ 700 bilhões, foi a de impedir que os 
bancos despejassem tanto dinheiro no bolso dos executivos. Drucker (1910-2005) reportou, 
em 1984, que o pagamento dos altos executivos tinha passado de limites racionais. Ele 
diagnosticou que a tendência de distribuir excessivos ganhos aos executivos era imperdoável 
tanto no aspecto social como moral, e que a sociedade iria pagar alto preço por isso. 
 
Segundo Drucker, apesar das grandes contribuições, tanto de Keynes como de Schumpeter, o 
mundo iria precisar de uma nova teoria. Ele suspeitava que, embora Keynes e Schumpeter 
tivessem sido brilhantes, o mundo iria precisar de uma nova teoria econômica. E essa teoria, 
provavelmente, deveria começar com a Economia Global como unidade de análise, e não o 
Estado Nacional. Parece que, ao tentar debelar a crise que nos assombra, os líderes mundiais 
estão no caminho certo, pois estão orquestrando ações coordenadas com os presidentes dos 
bancos centrais de outros países. Além disso, já se discute a reformulação do grupo G7, de 
modo a incluir os países emergentes como Brasil, Rússia, Índia e China, que foram 
responsáveis por dois terços do crescimento do PIB global em 2007. Concluindo, já que o 
desequilíbrio tende se repetir, esperamos que os líderes do mundo globalizado continuem 
agindo dentro da nova lógica demandada pela economia global de modo que possam, pelo 
menos, amenizar os efeitos nocivos dessa grave crise financeira. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A12. 


