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A velocidade dos mais variados fluxos reais e virtuais tem modificado drasticamente a forma 
como percebemos o mundo e, portanto, como tentamos nele intervir. No caso da atual crise 
econômica, não poderia ser diferente. Muito se fala, muito se acusa, pouco se sabe, pouco se 
faz. A única coisa que ainda parece resistir intacta é a incerteza sobre como o amanhã está 
sendo construído a partir das nossas (in)decisões de hoje.  

O epicentro da crise – Estados Unidos – agora começa a desapontar o mundo por não 
conseguir encaminhar “corretamente” e no tempo necessário as soluções que recolocariam o 
mundo na rota do crescimento. Barack Obama começa a perceber que não é o “Pequeno 
Príncipe” e que tem que governar os Estados Unidos com o apoio e a participação dos demais 
governantes, da burocracia e do “governo eterno de Washington”.  

Depois de muitos planos e indicações de soluções aparentemente sensatas, agora é possível 
perceber que o mundo é efetivamente mais complexo do que as eleições mostraram. Todos 
falam de crise financeira, porém não há consenso no que se quer dizer com crise. As 
explicações vão de uma razão especulativa a um problema de insolvência. No primeiro 
extremo a crise deveria ser tratada com a compra dos títulos “podres”, evitando uma pressão 
muito grande sobre o sistema financeiro. Já no outro extremo a questão ronda em torno da 
necessidade de aprovação de gigantescas quantidades de recursos para socorrer instituições 
financeiras cujos ativos valem menos que seus passivos.  

Independentemente da linha que seja seguida, o plano parece não conseguir encaminhar 
efetivamente o problema. Estão prevendo quantidades gigantescas de recursos para “salvar” 
instituições financeiras e o resto da economia. Toda a discussão gira exatamente em como 
salvar, porém não se discute se é realmente necessário salvá-las. Defender a idéia de que o 
sistema financeiro norte-americano deve correr por conta própria para que se salvem aquelas 
instituições saudáveis é uma irresponsabilidade, porém isso não precisa significar 
necessariamente que o governo não pode usar os recursos para comprar instituições mais 
problemáticas. Talvez tenha chegado o momento de um maior intervencionismo do governo 
sobre a economia.  

A questão é que os governantes norte-americanos estão tão perdidos agora quanto estiveram 
no final do ano, quando tudo começou. Obama diz que acabou o momento de o Congresso 
debater e chegou o momento de agir. A questão é saber em qual direção. O problema é que 
Obama e seus companheiros congressistas vivem realidades diversas: Obama está sozinho na 
presidência, criando projetos e discutindo com subordinados, dentro de uma lógica de decisões 
mais direta e, ao ser igualmente mais homogênea, logicamente defensável. Os congressistas, 
por sua vez, estão mergulhados em diferenças e interesses, pressões e vácuos de poder. 
Quando se tem quase US$ 900 bilhões para distribuir, certamente a quantidade de 
interessados será igualmente grandiosa.  

O volume de recursos é tão grande que o presidente não consegue dispor sem negociar com o 
Congresso. Mas, ao se acompanhar os debates sobre o pacote, é possível ver que Obama 
perdeu o controle, a discussão está por conta do Congresso e o máximo que pôde fazer foi 
pedir para que a casa legislativa aprovasse logo a medida. Obama não tem se comportado 
como chefe do Executivo, ao contrário, mais parece um congressista querendo aprovar logo a 
liberação de verbas.  

  



Enquanto nos EUA a discussão se arrasta entre os que querem fazer e os que querem ver 
como farão, o resto do mundo espera. Muitas advertências são feitas, algumas ações são 
feitas, tudo parece esperar o grande motor da economia mundial parar de ratear e voltar a 
funcionar com o mesmo vigor de antes. Se o motor voltará a funcionar como antes não se 
sabe, mas certamente os impactos de seu mau funcionamento são claros.  

Num cenário internacional cada vez mais interligado, no qual os fluxos ganham importância 
crescente, talvez tenha chegado a hora de um novo modelo ser construído. Não se trata mais 
de fazer pequenos ajustes enquanto o motor econômico do mundo tenta se recuperar; é 
fundamental desenvolver uma abordagem mais holística.  

Neste sentido, experiências de integração econômica e política, como as desenvolvidas no 
âmbito europeu, podem ser muito mais inspiradoras do que aquelas de natureza puramente 
comercial. A questão não é mais abrir ou fechar os mais variados fluxos, especialmente os 
comerciais, mas sim construir novos parâmetros, capazes de norteá-los.  

O cenário é incerto e será necessário pensar no impensável. Talvez seja o momento de um 
novo Bretton Woods, mas a la Maastricht. Talvez o comércio mundial não precise mais de uma 
moeda, mas de uma referência de moedas, um Euro de perspectivas mundiais. Ou uma 
Unidade Real de Valor (URV), medida adotada em 1994 no Brasil e que servia como referência 
em contas bancárias para indexação das riquezas acumuladas, o que permitiu um 
descolamento entre a inflação (que afetava a moeda à época, o Cruzeiro) e uma unidade 
referencial estável para precificação das mercadorias. 

Talvez Barack Obama, tão afeito às idéias, agora que chegou ao poder está mais preocupado 
em mostrar que é capaz de agir do que efetivamente ter uma idéia do que está acontecendo 
no mundo e, mais do que isso, de que mundo queremos construir. 
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