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G
randes guinadas podem
começar com enuncia-
dos grandiloqüentes,
como Pedro I no Grito
do Ipiranga (''Laços
fora, soldados! As cor-

tes querem mesmo escravizar o Bra-
sil!") ou os fundadores dos Estados
Unidos ao se separarem da Inglaterra
("Quando, no curso dos eventos huma-
nos, se torna necessário para um povo
dissolver os laços...") e mesmo os co-
munistas dando início a sua precoce-
mente derrotada caminhada histórica
("Um espectro ronda a Europa..."). Não
é a regra, porém. Transformações até
mais radicais podem ser anunciadas
sem nenhuma ênfase, como ocorreu em
1953, quando da descoberta da forma
do DNA, a maior revolução da medici-
na e da biologia ("Gostaríamos de suge-
rir uma estrutura para o sal do ácido
desoxirribonucleico..."). A maior crise
econômica desde a Grande Depressão
foi revelada com a impessoalidade e a
falsa delicadeza dos anúncios fúnebres
—estilo que exasperou Leopold Bloom,
personagem central de Ulisses, de Ja-
mes Joyce. Bloom vai ao enterro de
Paddy Dignam, alcoólatra falido, inútil
e temerário pai de família. No cemitério
vê uma ratazana e a imagina furando a
terra para devorar as entranhas do mor-
to. No dia seguinte, Bloom lê o anúncio
fúnebre no jornal em
que trabalhava: "Um
valioso membro dessa
comunidade morreu on-
tem deixando viúva e
filhos...". Em quase to-
dos os sites jornalísti-
cos do mundo, a catás-
trofe foi, com ligeiras
variações, anunciada
assim em 15 de setem-
bro de 2008. uma se-
gunda-feira: "Nesta
manhã, a Lehman Bro-
thers, uma das mais
prestigiosas institui-
ções de Wall Street,
entrou com um pedido
de proteção por falên-
cia depois que as ten-
tativas para salvá-la
feitas durante o fim de
semana fracassaram".
Nos meses seguintes, os
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O que virá
depois da
tormenta
Renomados especialistas
internacionais avaliam
as perspectivas econômicas
e sociais do mundo que
emergirá da pior crise
financeira desde 1929



desdobramentos da falência do Lehman
Brothers desencadeariam uma torrente
de destruição da riqueza de pessoas,
empresas e países. Alguns meses
depois, tinham sido reduzidos
a cinzas em todos os conti-
nentes cerca de 50 tri-
lhões de dólares, o
equivalente a todo o
PIB mundial, ou
toda a riqueza pro-
duzida por todos os
6,5 bilhões de terráqueos
durante um ano. Só nos Esta-
dos Unidos, as famílias perderam
14 trilhões de dólares. Dados do
Censo americano, divulgados na
semana passada, evidenciaram
os efeitos da recessão no bem-
estar da população: a renda mé-
dia dos americanos caiu 3,6% em
2008, a maior retração em quatro
décadas, e o porcentual dos que vivem
na pobreza subiu para 13,2%. o maior
desde 1997. Além disso, a taxa de de-
semprego está perto de 10%, mais que
o dobro da registrada nos tempos de
bonança.

Nesta terça-feira, 15, a Terra, em
seu movimento de translação na órbita
do Sol, vai cruzar o mesmo ponto em
que esteve na segunda-feira negra de
2008. A partir daí começa uma nova
era, a do pós-crise, em que o mundo
econômico volta a produzir riqueza e
empregos mas suas engrenagens estão
fundamentalmente modificadas. Porém
ainda é o velho e bom planeta das tro-
cas comerciais — algo tão inerente ao
homem quanto o pensamento e a fala,
pois nenhuma outra espécie faz negó-
cios. Ele continua habitado pelos mes-
mos egoístas e cobiçosos exemplares
do Homo econômicas que, deixados
sem controle na selva financeira, ven-
dem a própria mãe, não entregam e se
qualificam para receber bônus milioná-
rios ao fim de cada ano fiscal. Mas
também pelos padeiros e açougueiros
que colocam comida na mesa do próxi-
mo tendo em mente seu próprio bem-
estar. O alimento, contudo, chega e
enche a barriga.









ça real das famílias era trans-
mutada em fortunas biliardá-
rias virtuais? VEJA ouviu uma
dezena dos mais sóbrios pen-
sadores econômicos da atuali-
dade. Alguns deles farejaram
o perigo da jogatina que levou
à crise, outros nem tanto. Mas,
convenhamos, não existe al-
ternativa. O piloto de um avião
que se mete numa tempestade
é justamente quem tem condi-
ções de tirar a aeronave da si-
tuação de perigo. Não é por-
que os olhos e a apalpação do
médico e os exames de ima-
gem deixaram de flagrar o tu-
mor ainda em fase inicial que um doente
pode prescindir da medicina. Os presi-
dentes de bancos centrais, os economis-
tas e os banqueiros deixaram a crise se
instalar, mas são eles que devem tirar as
lições históricas e diminuir a possibili-
dade de um novo desastre dessa magni-
tude voltar a ocorrer. Para muitos analis-
tas, o que permitiu a rápida recuperação
da economia mundial foi a reação ime-
diata para conter os efeitos em cadeia da
quebra do Lehman Brothers na segunda-
feira negra de 15 de setembro de 2008.
É forçoso registrar que, apesar do custo
inegável do estouro da bolha, as propor-
ções do desastre não chegaram peno do
que se viu no período da Grande De-
pressão da década de 30, quando o PIB
despencou cerca de 30% e o desempre-
go atingiu um em cada quatro trabalha-
dores americanos.

Agora, a preocupação maior são os
efeitos colaterais do remédio usado para
impedir o aprofundamento do colapso
de Wall Street. O remédio foi colocar
dinheiro para circular na economia de
modo que o crédito, o sangue da ativida-
de comercial, não secasse totalmente.
Foram montanhas de dinheiro. O medo
agora é que os rios de dinheiro que inun-
daram as engrenagens da economia
produzam a conseqüência conhecida
nesses casos — inflação fora de contro-
le. A vantagem, se existe alguma nessas
situações, é que esse novo problema que
se avizinha está no radar das autoridades
antes mesmo que seus efeitos perversos
se manifestem. Além disso, o combate à
inflação requer armas que, a duras pe-
nas, diga-se, foram desenvolvidas com
sucesso no decorrer das três últimas
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décadas. O monstro é feio, mas sabe-se
como derrotá-lo. Diz o secretário do
Tesouro americano, Timothy Geithner:
"Nosso desafio central será fazer com
que as vulnerabilidades em nosso siste-
ma que originaram essa recessão não
causem uma nova crise". As "vulnerabi-
lidades" a que Geithner se refere podem
ser resumidas a duas. A primeira abran-
ge o consumo e o endividamento exces-
sivos nos países ricos, principalmente
naqueles que cresceram acima de suas
possibilidades nos últimos anos, sendo
os Estados Unidos o caso mais notório.
A segunda falha foi a de regulação do
sistema financeiro. Os bancos se vale-
ram de brechas legais para erigir um
sistema financeiro paralelo, baseado em
garantias frágeis e impulsionado pela
disseminação de contratos derivativos,
multiplicando a concessão de financia-
mentos, inflando bolhas e aprofundando
ainda mais o endividamento. Segundo
dados de um artigo do economista An-
dré Lara Resende, a dívida total dos
Estados Unidos (setor público, empre-
sas e famílias) alcançou 360% do PIB
do país em 2008, nível superior ao de
1929 (300%), e mais que o dobro da
média entre 130% e 160% do PIB regis-
trada entre as décadas de 50 e 80.

A conclusão é que. a despeito dos
riscos latentes, o planeta segue seu curso.
Um ano depois da eclosão do desastre
financeiro, o mundo econômico e sua ar-
quitetura conceituai seguem de pé. Seus
pilares, ainda que requeiram reparos,
permanecem intactos. Ninguém ousa
imaginar que se arranhará o consenso
macroeconômico que emergiu ao longo
das duas últimas décadas. O mundo sen-
sato não se ilude mais com a fantasia de
que a tolerância à inflação traz cresci-
mento duradouro ou de que o estado pode
substituir a iniciativa privada na produção
de riquezas. A "sociedade comercial"
vislumbrada por Adam Smith não é per-
feita e muitas vezes é injusta, mas, como
sua irmã gêmea, a demo-
cracia, continua sen-
do melhor do que to-
das as demais alter-
nativas.
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