UARENTA E OITO HORAS DEPOIS que o banco
Lehman Brothers foi à lona, em 16 de setembro, o engenheiro Kevin Watson, consultor da Microsoft, tinha uma visão relativamente risonha da catástrofe americana.
"O país já passou por essa situação muitas vezes", disse-me ele,
despreocupado, num banco da Union Station, em Washington, à espera de um trem para Nova York. Até aquele dia, Kevin
perdera 30% de um patrimônio em ações de sete dígitos, acumulado em trinta anos de trabalho duro. "Mas vou recuperar."
Quatro semanas mais tarde, quando as perdas chegaram a 50%, Kevin começou a se preocupar com seu emprego. "Sabemos que devem ocorrer demissões no início
do ano que vem", me disse, por e-mail. Quando pensa em
seu futuro pessoal, o engenheiro diz que terá "uma vida
com menos gastos, mais cautela". Quando pensa no futuro do país, diz que essa crise "só vai acabar em 36 meses".
As grandes catástrofes costumam ser escolas de cultura e pensamento. A população americana foi educada com
base em uma ética otimista forjada nos anos 30, quando uma
nação arruinada precisava de esperança e energia para superar as ruínas da Grande Depressão. Num desses encontros

mágicos entre a literatura e as correntezas da história, em 1931 James Adams escreveu um romance no qual, em
vez de falar das tragédias de um país
em escombros, descrevia o horizonte
de uma nação capaz de vencer grandes
dificuldades, proteger os fracos e reerguer os vencidos. Nasceu ali o "sonho
americano", principal referência cultural de muitas gerações, presente nas
salas de aula, nos filmes de Hollywood
e nas conversas em família. Conforme
James Adams, o sonho americano "não
é apenas um sonho de automóveis e
salários altos, mas o sonho de uma ordem social na qual cada mulher e cada
homem possa ser capaz de realizar
tudo aquilo de que é capaz, e de ser reconhecido pelos outros por aquilo que é,
sem consideração pelas circunstâncias
de seu nascimento e posição social".
Após a derrocada de Wall Street,
os cidadãos da mais rica sociedade de
consumo do planeta referem-se ao próprio bem-estar como uma realidade

difícil e precária. Relatam injustiças e
se dizem enganados. Falam do futuro
com receio e do presente com raiva e
medo. Descrevem uma ordem social
que dissipou valores e modos de comportamento, num processo muito mais
profundo do que a simples destruição
de um modelo econômico. "A crise
obrigou a população a repensar o país",
afirma Clifford Young, vice-presidente do Ipsos Opinion, multinacional de
pesquisas de opinião com sede em Chicago. "Idéias que pareciam estabelecidas para sempre estão sendo reavaliadas. O sonho americano foi atingido."
Num país onde o respeito à palavra é alvo de um culto compatível com
a ética protestante dos colonizadores,
muitas pessoas encaram a catástrofe
econômica como uma traição de auto-

ridades que não cumpriram com suas
obrigações. "Muita gente está frustrada
e indignada", afirma Tarrin McGhee,
que dirige uma entidade de jovens carentes em Memphis, no estado de Tennessee. "Não acho que o cidadão americano perdeu a vontade de progredir. Ele
perdeu a certeza de que seu esforço será
recompensado no futuro." Na verdade,
antes da derrocada financeira já era
possível enxergar sinais de decepção
e vontade de mudança. A candidatura de Barack Obama construiu-se em
cima deste universo em desencanto
e é sintomático ter ganho musculatura ainda maior depois do colapso.
Para milhões de americanos, a derrocada não consistiu em perder dinheiro na bolsa, mas no sonho da casa própria. Pelo seu poder de aniquilação, as
hipotecas de segunda linha são consideradas o mais caro e nocivo conto-dovigário da história. É preciso colocar-se
do outro lado do guichê, contudo, para
entender o tamanho da decepção de
quem entregou magras economias para
os bancos, depois entregou a casa, por
fim os últimos trocados do bolso e, em

seguida, assistiu ao esforço do governo
para salvar as mesmas instituições que
sumiram com seu dinheiro. Pode até
ser uma medida justificável, do ponto
de vista do país e da economia mundial. Mas é um exercício de dupla moral, lembra Thaymara Westmoreland,
ativista de bairros pobres de Rockville,
em Maryland, que foi a Washington
pressionar parlamentares a votarem
contra o pacote de US$ 700 bilhões do
governo de George W. Bush. "Eu pergunto se é justo auxiliar um banqueiro
que enganou o país e negar proteção a
um cidadão que perdeu as economias
porque foi enganado por um regime
que não fiscaliza ninguém", diz ela.
Do ponto de vista do poder socialmente destrutivo, a catástrofe pode estar só no começo. Pode-se imaginar o
que acontecerá depois que o desemprego aumentar, o consumo despencar e os
bancos se tornarem duros na cobrança
de créditos. Abrigo de uma imensa população de idosos, a antiga prosperidade americana transformou a terceira
idade numa fase agradável da existência, na qual é possível viajar, morar em
regiões ensolaradas e aproveitar a vida
- graças a aposentadorias privadas de
bom padrão, alimentadas por fundos de

pensão que agora passaram a acumular
perdas trilionárias. "Não consigo imaginar a vida dessas pessoas," diz Roy
Cash, 69 anos, coronel aposentado da
Marinha. "Como militar, minha pensão é garantida pelo governo. Mas o que
vai acontecer com quem não pode mais
trabalhar e perdeu 50% da renda?"

TOM APOCALÍPTICO
Na alvorada desse universo sombrio, ouvem-se palavras de tom apocalíptico. Dono de uma imobiliária que
compra e vende terras em Memphis, o
pequeno empresário Richard Wallace
participou da versão local da bolha das
hipotecas de segunda linha. Religioso,
conservador e republicano, carrega um
broche de John McCain na lapela. Ele
encara a crise econômica como um sinal da ira divina: "É um aviso de Deus.
As pessoas querem consumir demais,
enriquecer demais. Não pode dar certo".
Além de toda a convicção religiosa, há uma base material a favor da
idéia de que o mundo em que a população americana passou a residir nas

últimas décadas vai mesmo acabar
- ainda que a bolsa possa subir nas
próximas semanas e a economia se
recupere com mais rapidez do que se
imagina. A verdade é que a origem do
padrão de vida americano não é o trabalho, nem a herança, mas o crédito,
assegurado pela presença, no sistema
financeiro do país, de 80% da poupança mundial - uma fartura de dinheiro
barato que se baseava na idéia enganosa de que os Estados Unidos possuíam a economia mais estável e segura
do planeta. Em média, cada família
acumula uma dívida equivalente a
120% de sua renda total. Mesmo despesas cotidianas, como a prestação do
carro e o plano de saúde, só podem ser
pagas graças a juros baixos e refinanciamentos permanentes, que agora se
tornaram espécies em extinção. É fácil
dizer, hoje, que essa riqueza era artificial. Mas o conforto que ela produzia
era real, a segurança que ela transmitia, também - e é com essa difícil
realidade que a população americana
terá de se habituar daqui para a frente.

antes da crise - nos anos 20, contraíam empréstimos para a aquisição de
carros, aparelhos de rádio e eletrodomésticos. Na década passada, os empréstimos visavam a compra da casa
própria, ou eram concedidos com
base no valor inflado dos imóveis
residenciais. Naquela época, assim
como hoje, a crise pegou de surpresa
as pessoas e seu alcance é mundial.
Contudo, diferentemente daqueles tempos, o governo federal está
presente em boa parte da economia
(20% hoje, ante 3% em 1929) e seus
gastos - com seguridade social, defesa e estradas - proporcionam uma
estabilidade muito maior. Ao contrário daquela geração, o governo agiu
com rapidez para conter a crise, embora de forma um tanto atabalhoada.
Temos de ter em mente que as crises econômicas - ainda que dolorosas
e decepcionantes para muitos - raramente se tornam tragédias nacionais.
Os Estados Unidos já passaram por
dez recessões desde fins dos anos 40.
Cada uma delas durou, em média, dez
meses e foi acompanhada de taxas
máximas mensais de desemprego de
7,6%. As mais sérias (de 1973 a 1975
e de 1981 a 1982) duraram 16 meses e
tiveram picos de desemprego de 9%
e de 10,8%, respectivamente. É praticamente certo que já estamos em recessão, porém a taxa de desemprego,
de 6,1% em setembro, teria de subir
de forma espetacular para se igualar
aos valores máximos alcançados depois da Segunda Guerra Mundial.
A Grande Depressão que se seguiu ao colapso do mercado de ações
em outubro de 1929 foi um animal
diferente. No ponto mais baixo da
crise, em julho de 1932, as ações ha-

viam se desvalorizado quase 90%.
A devastação que se seguiu - falências, execuções hipotecárias, fila do
pão - durou uma década. Em 1940,
o desemprego ainda era de quase
15%. Diferentemente das recessões
do pós-guerra, a Depressão não foi
submetida aos mecanismos de autocorreção do mercado e tampouco às
políticas governamentais. Por quê?
Atribuiu-se a culpa às instabilidades próprias do capitalismo
- o que, até certo ponto, faz sentido.
O excesso de empréstimos, os investimentos em volumes exagerados e
a especulação estão no âmago dos ciclos econômicos. Porém, o verdadeiro culpado pela profundidade a que
chegou a Depressão e o tempo que
durou foi o Federal Reserve. O Fed,
involuntariamente, transformou
uma recessão ordinária, embora
implacável, em uma calamidade, ao
permitir o colapso dos bancos e a queda desastrosa da oferta de dinheiro.

RECESSÃO
De 1929 a 1933, dois quintos dos
bancos americanos foram à bancarrota; a corrida dos correntistas ganhou contornos epidêmicos; a oferta
de dinheiro desabou em mais de um
terço. As pessoas não tinham mais
conta nos bancos; o crédito para empresas e consumidores definhou. A
retração econômica alimentava-se
de si mesma e sufocava os mecanismos normais de recuperação
econômica que eram, entre outros:
vendas dos estoques excedentes, de
modo que as empresas pudessem
fazer novos pedidos; expansão das
empresas fortes à medida que os
concorrentes fracos desapareciam;

FLAGRANTES DA HISTÓRIA Uma gravura de imprensa retrata pânico e
corrida aos bancos em 1884; cenas de Wall Street na Grande Depressão de 1929
e, ao centro, as escadarias da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em outubro

e pagamento de dívidas elevadas,
de modo que os tomadores pudessem voltar a gastar normalmente.
O que se vê agora é um esforço
nervoso para evitar uma desintegração financeira que venha a aprofundar a recessão econômica. Comentase que o resgate de US$ 700 bilhões
salvará as instituições financeiras
mediante a compra, pelo Tesouro
americano, de títulos suspeitos lastreados em hipotecas. Na verdade, o
Tesouro também está resgatando o
Fed, que já emprestou - por meio de
expedientes diversos - cerca de US$
l trilhão em troca de uma quantidade fabulosa de papéis. A garantia
federal aos depósitos aumentou de
US$ 100 mil para US$ 250 mil, com
o objetivo de desestimular as retiradas de dinheiro dos bancos em clima
de pânico. Na Europa, os governos
tomaram medidas semelhantes.
A timidez do Fed nos anos 30
ainda causa polêmica. Estudiosos
dizem que foi uma defesa fútil do padrão ouro; outros culpam a doutrina
fracassada das real bitts, que limitava
os empréstimos a bancos em dificuldades. Seja como for, o presidente do
Fed, Ben Bernanke, estudioso da Depressão, tem consciência do erro. Os
empréstimos do Fed e o plano de resgate visam evitar a contração ruinosa
do crédito. A situação vai piorar.
Consumidores cautelosos reduziram os gastos. Instituições financeiras terão mais prejuízos. Sintomas normais de qualquer recessão.
A verdadeira vulnerabilidade é
um sistema financeiro complexo e
globalizado, que pode resistir à recuperação. A Grande Depressão foi
conseqüência da economia frágil e
de políticas governamentais perversas. Se pudermos evitar erro
semelhante, o drama colossal das
últimas semanas talvez não passe de um equívoco abençoado.
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