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for o desenlace da crise da dívida ame
ricana que paralisa Washington e mes-
meriza o mundo, seja qual for o termo 
do acordo entre o presidente democra
ta Barack Obama e seus opositores 
republicanos no Congresso, os Estados 
Unidos nunca mais serão os mesmos 
— e, por contaminação, as economias 
abertas do Ocidente serão percebidas 
como sistemas ágeis quando se trata de 
entrar em crises, mas muito lerdos na 
hora de sair delas. 

A crise americana é autoinfligida. 
É um tiro no pé. Ou, como mostra a 
imagem da águia americana que ilus
tra a abertura desta reportagem, uma 
demonstração de uso voluntário do 
poder de autodestruição como raras 
vezes se viu na história das nações. A 
explicação de como os Estados Uni
dos chegaram a uma situação cons
trangedora como essa tem de ser bus
cada na condução da economia por 
sucessivos governos e pelo atual, de 
Barack Obama. Mas não será comple
tamente convincente sem se examinar 

a vertente política. O cientista político 
Francis Fukuyama disse recentemente 
que apenas em raras ocasiões os ame
ricanos estiveram tão divididos politi
camente. Fukuyama descreveu a seve
ridade da radicalização em Washing
ton com esta brilhante expressão: "O 
político democrata mais conservador 
do atual Congresso é menos conserva
dor que o mais liberal dos políticos 
republicanos". O que ele quis dizer é 
que não existem zonas ideológicas 
mistas em Washington, áreas nas quais 
políticos de partidos adversários en
contrem uma ou outra coisa em co
mum ou descubram que suas visões, 
embora divergentes, não se destroem 
mutuamente como a matéria e a anti
matéria colocadas lado a lado. O que 
pôs o mundo em suspense no caso da 
discussão sobre o aumento do teto da 
dívida americana foi justamente a in
capacidade do democrata Obama, por 
um lado, e de seus opositores republi
canos, por outro, de encontrar uma 
solução compartilhada para a crise, 
que. seja qual for seu desfecho ime
diato, trará prejuízos duradouros para 
uma das maiores riquezas, se não a 
maior, dos Estados Unidos: sua credi
bilidade financeira. 
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Que crise é essa e como ela se aba
teu sobre os Estados Unidos? O econo
mista Alan Blinder definiu com preci
são a natureza da questão: "Para che
garmos à fase aguda dessa crise ocorreu 
algo equivalente a uma situação em que 
dois amigos caminham lado a lado nu
ma calçada quando um deles vê uma 
casca de banana do outro lado da rua e 
convida o companheiro a irem até lá 
pisar nela. escorregar e cair". Em ter
mos econômicos, como mostram os 
gráficos e as tabelas nas páginas desta 
reportagem, a metáfora de Blinder se 
traduz pelo fato de sucessivos governos 
americanos terem criado buracos orça
mentários anuais, gastando sempre 
mais do que arrecadam, na crença de 
que, por maior que fosse a dívida acu
mulada para cobrir esses déficits. sem
pre haveria gente disposta a emprestar 
ainda mais dinheiro aos Estados Uni
dos. Teoricamente, esse ciclo poderia 
se estender indefinidamente. Mas, na 
prática, o que se viu foi um impasse 
dentro dos próprios Estados Unidos no 
momento — corriqueiro no passado 
— de dar autorização ao governo para 
se endividar mais. ganhando-se tempo 
para a busca de uma solução definitiva 
para a gastança sem lastro. 

Já se aumentou o teto da dívida 102 
vezes. Dez vezes só na última década. 
Na noite de sexta-feira, os deputados 
aprovaram uma proposta exaustiva
mente negociada pelo presidente da 
Câmara, o deputado republicano John 
Boehner. Foram 218 votos contra 210, 
um resultado espetacularmente aperta
do. A proposta eleva o teto da dívida 
por apenas alguns meses. A votação foi 
quase simbólica, como se os republica
nos quisessem dizer "olha só, fizemos 
nossa parte". A iniciativa de Boehner 
não tem chance de ser aprovada no 
Senado, em que os democratas são 
maioria. Os democratas querem que o 
teto da dívida seja elevado por um pe
ríodo que cubra a temporada eleitoral 
de 2012, de modo a afastar esse cálice 
amargo da boca de Obama na sua cam
panha de reeleição. Na sexta-feira, o 
líder da maioria no Senado, o democra
ta Harry Reid, negociava uma proposta 
alternativa, mas os detalhes ainda não 
eram conhecidos. Para Reid. a proposta 
do Senado seria a última chance antes 
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do calote. "O último trem está partindo 
da estação", disse ele. 

A imagem do trem atacado por hor
das de comanches no Velho Oeste seria 
mais apropriada. Enquanto os republi
canos ficam procurando a maneira mais 
eficiente de atingir o candidato à reelei
ção Obama e os democratas a maneira 
menos dolorosa para os planos de seu 
candidato, o presidente Obama recebe 
flechadas de todos os lados. 

"A capacidade de Obama de influir 
nas propostas que chegam à sua mesa 
está substancialmente reduzida", diz 
William Galston, ex-conselheiro do go
verno de Bill Clinton. 

Para elevar o teto da dívida, os repu
blicanos querem que o governo reduza 
os gastos, de modo a conter o fabuloso 
déficit americano. Os democratas acei
tam, mas, como compensação, pedem 
um aumento de receita por meio de 
mais impostos — e aí a conversa azeda. 
Os republicanos, pressionados pelos de
putados novatos eleitos pelo Tea Party, 
braço conservador do partido, não que
rem nem ouvir falar em aumento de 
imposto. Mas, sem isso, os democratas 
não topam o corte de gastos. O elemen
to novo — que não existia nas outras 
102 vezes em que o teto foi aumentado 
— são os deputados do Tea Party. Elei
tos com a promessa de conter a farra 
fiscal, alguns não aceitam elevar o teto 
da dívida sob nenhuma hipótese, mes
mo que isso custe um calote. É uma 
instransigência que só tem lógica na 
política. Ao resistirem à elevação do 
teto, os políticos arriscam um efeito 
catastrófico, que estará em franca des-

canos, e republicanos mais liberais que 
alguns democratas. As sutis diferenças en
tre os dois partidos ficaram quase im
perceptíveis na crise econômica dos 
anos 30, aumentaram durante e após a 
II Guerra Mundial e se mantiveram es
táveis até mesmo diante dos abalos tec
tônicos da década de 60: o assassinato 
do presidente John Kennedy, as marchas 
em favor dos direitos civis e da igualda
de racial, o trauma da Guerra do Vietnã. 
Nada parecia capaz de abalar os limites 
civilizados entre republicanos e demo
cratas. Na segunda metade dos anos 70. 
porém, em algum momento entre a re
núncia de Richard Nixon, em 1974, e o 
início do governo do democrata Jimmy 
Carter em 1977, algo se quebrou — e, 
daí em diante, entrou em operação uma 
espiral de polarização política que não 
parou de crescer. 

"A polarização iniciada nos anos 70 
continua", diz Keith Poole, cientista po
lítico da Universidade da Geórgia. "O 
atual Congresso é o mais polarizado 
desde o fim da guerra civil, no século 
X I X . " Junto com dois colegas, Poole 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



escreveu o livro A América Polarizada, 
no qual mostra que, na metade final da 
década de 70, duas forças ocultas entra
ram em movimento, empurrando a polí
tica para os extremos ideológicos: o au
mento da desigualdade de renda e o da 

imigração estrangeira. Entre 1967 e 
2003. uma família na base da pirâ
mide social elevou sua renda em 
28%. No mesmo período, uma famí
lia no topo da pirâmide aumentou 
sua fatia em 74%. A concentração 
de renda é, em si mesma, um pode
roso combustível para a polarização 
política. Os eleitores mais abastados 
tendem a repudiar políticas distribu
tivas, enquanto os de renda baixa 
fazem o oposto. O aumento da imi
gração também ajudou a reforçar a 
desigualdade nas últimas décadas. 
Sem qualificação para o trabalho, os 

imigrantes recebem os piores salários. 
Sendo ilegais, não são cidadãos e não 
têm poder nem voz para reverter a situa
ção. Com todos esses fatores, construiu-
se o atual Congresso, tão radicalizado 
que não consegue um consenso sobre 
evitar um calote. A situação, de tão ab
surda, virou até piada. Na semana passa
da, a manchete do jornal satírico The 
Onion, editado em Ohio. capturava a 
essência do drama: "Congresso continua 
debate para decidir se a. economia do 
país deve ou não ir à ruína". 

Como pano de fundo das divergên
cias entre republicanos e democratas 
está uma questão central: o tamanho e o 
papel do governo. Para os republicanos, 
o governo gasta demais. Para os demo
cratas, a receita é curta demais. Nesse 
baile em que dançam parlamentares no
vatos e políticos com conhecimento 
rudimentar da economia, há uma confu
são sobre dívida e déficit. O déficit acon
tece quando, terminado o ano. o gover
no descobre que gastou mais do que 

arrecadou. A diferença é coberta 
através da venda dos chamados tí
tulos da dívida, emitidos pelo Te
souro. Mas, se o governo já bateu 
no teto da dívida, como ocorrerá 
neste dia 2 de agosto, caso não 
haja acordo, falar em reduzir o 
déficit não muda o essencial, ou 
seja, o teto da dívida permanecerá 
sendo desrespeitado. O que muda
ria, isso sim. seria eliminar o défi
cit — mas disso ninguém fala. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 31, p. 88-94, 3 ago. 2011. 




