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Futuro americano depende
de superação política
Existem diferenças de princípios e também de interesses
em cada sociedade. Nas sociedades livres, essas diferen-
ças acabam encontrando sua expressão nos conflitos po-
líticos e sociais. A coesão social não significa e não pode
significar a ausência de conflitos ou a conquista definiti-
va da justiça. A unidade dos EUA repousa não na descen-
dência e etnia comuns, mas, sobretudo na aceitação de
princípios, instituições e esperanças por parte das pes-
soas. Não se pode negar, entretanto, que essa coesão tem
se enfraquecido nas últimas décadas.

Além das tendências políticas, culturais e sociais ad-
versas, a coesão econômica também encolheu no país.
No início dos anos 1970, a remuneração de um executivo
típico era cerca de 30 vezes a remuneração média ganha
por todos os operários. Por volta de 2005, essa diferença
chegou a 120 vezes. Não é de se surpreender que a parcela
de famílias com rendimento acima de US$ 100 mil mais
do que dobrou entre 1980 e 2005, de 9,4% a 20,2%, e que
10% das famílias mais abastadas detinham 70% da ri-
queza total. Os analistas debateram longamente as cau-
sas dessas tendências. Não há dúvidas de que a imigra-
ção, a tecnologia, o comércio e o declínio dos sindicatos
de trabalhadores desempenharam cada um sua parte
para contribuir na consolidação desse cenário.

Na história dos EUA,
sempre que ocorriam
períodos de desigual-
dade crescente, estes
eram compensados por
um alto nível de mobili-
dade social. Lamenta-
velmente, o sistema edu-
cacional, que sustentava
antigamente a mobili-
dade americana, está
agora solapando essa
mobilidade. No passa-
do, os programas so-
ciais ajudaram a con-
trabalançar o crescente

nível de desigualdade. Desde a década de 70, as despesas
públicas de auxílio, ajustadas à inflação, às famílias po-
bres e de baixa renda mais do que triplicaram e agora al-
cançaram a cifra de US$ 600 bilhões de por ano.

Resumindo, as perspectivas a curto e a médio prazo de
uma melhor coesão social no país não são brilhantes. To-
davia, há ainda esperanças a longo prazo. A chave para
conseguir progressos nesse sentido será o retorno a um
crescimento econômico vigoroso cujos frutos possam ser
compartilhados de maneira ampla. E a despeito da con-
testação partidarista, há sinais do surgimento de um
consenso, sobre uma agenda em favor do crescimento,
para a segunda década do século XXI.

Durante o século passado, houve períodos em as pes-
soas se preocupavam com o fato de que os EUA estives-
sem perdendo caminho e de que os melhores dias ha-
viam passado. O foco dessa ansiedade passou da Rússia
para o Japão, depois para a Alemanha e agora para a Chi-
na. Mas a estrutura básica dessa ansiedade continuou a
ser a mesma — a de que o país, conjunto singular de or-
ganização econômica, de instituições políticas e de en-
tendimentos sociais não estava mais adaptado às cir-
cunstâncias cambiantes. Mas todas as vezes os pessimis-
tas subestimaram a capacidade americana de auto-cor-
reção, de adaptação e de renovação do país.

A grande dúvida é a capacidade das instituições políti-
cas de sobrepujar a polarização e a miopia e de se reunir
para tomar as medidas que são necessárias para assegurar
uma prosperidade compartilhada nas próximas décadas.
O declínio dos EUA, se é que algum dia isso vai acontecer,
não virá pelas mãos de algum competidor, mas das feridas
autoinfligidas, das falhas de sua própria autonomia. ■

WILLIAM GALSTON
Especialista em governança
na Brookings Institution em
Washington e ex-assessor do
presidente americano Bill Clinton

Lamentavelmente, o
sistema educacional,
que antigamente
sustentava a
mobilidade
americana, está
agora solapando essa
mobilidade social

problemas de prazo maior. É
certo tratar o problema atual,
mas não se pode esquecer do
futuro: da educação, da con-
corrência com a China. No
caso da China, não há solução
apenas com taxa de câmbio.
São necessárias correções no
sistema de previdência e au-
mento da poupança interna,
por exemplo.

No sentido de termos maior
volume de investimento?
Sim. O país prevê crescimento
de 5% a 6% ao ano com inves-

timento em torno de 20% do
Produto Interno Bruto. Na Chi-
na, esse percentual é de 45% e,
na Índia, de 40%. Na Coreia do
Sul são 27% e, no Chile, entre
23% e 24%. O país não pode
depender do consumo para
crescer. Reduzir o déficit da
previdência é uma forma de o
governo começar a poupar e
aplicar, incentivando o setor
privado a fazer o mesmo. Sem
investir o equivalente a 25% do
PIB será difícil conseguir as ta-
xas contínuas de crescimento
que se quer. ■

“São necessárias
duas décadas
de investimento
contínuo para
se conseguir uma
força de trabalho
capaz de competir
com países
asiáticos
e desenvolvidos

Murillo Constantino

Sexta-feira e fim de semana, 18, 19 e 20 de março, 2011

Para Fishlow,
diferentemente
de Lula, Dilma
deve valorizar

relação com países
do Hemisfério Norte

jaime
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 9.
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