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Após o desmoronamento da URSS, o capitalismo emergiu, vitorioso, de 50 anos de guerra fria 

e parecia destinado a reinar absoluto dali por diante. Era a mensagem do fim da História, do 

grande pensador Francis Fukuyama. 

 

Passados 20 anos, a aposta revelou-se parcialmente falsa. O capitalismo prevaleceu e não 

existe, nem sequer como utopia, uma alternativa que tenha a mínima credibilidade. 

 

Com a crise de 2008, que representou um golpe duro no setor financeiro, principalmente, 

começou uma fragilização do sistema político/econômico, o que, por sua vez, conduziu à crise 

atual. Hoje a relativa incapacidade dos líderes políticos ficou patente. Eles são obrigados a 

manter os olhos postos nas pesquisas e governar por elas. Sua habilidade é meramente tática, 

os gigantes de visão estratégica, como Franklin Delano Roosevelt, Konrad Adenauer, Charles 

de Gaulle ou Felipe González, pertencem ao passado. 

 

O sistema de governança global foi confrontado com uma situação que pôs a nu a sua 

precariedade, seja pelo incrível espetáculo que foi o recente cabo de guerra do orçamento e da 

dívida no Congresso americano, seja na cabra-cega de Bruxelas para resolver os problemas 

das dívidas dos Estados-membros. Tudo o que parecia sólido - a ascensão triunfal dos Brics 

incluída - se tornou questionável. 

 

A única aposta certa entre os países ricos, hoje, é a Alemanha, com seu alto nível de renda, 

sua produtividade incomparável, sua homogeneidade social e seus talentos inatos, que 

permitiram que após a derrota violenta e total de 1945 o país apresentasse nos dez anos 

seguintes o maior exemplo de recuperação e criação de valor da História das nações. 

 

Mas não é indiscutível que a Alemanha continuará a ser a coluna mestra da Europa e o 

banqueiro de todos os países que não possuem suas virtudes ou sua disciplina. Hoje ela é 

primus inter pares na Europa e cada vez mais exerce o poder que daí decorre sem as cautelas 

e os temores do passado. É óbvio que a Alemanha tem enorme interesse no construção 

europeia, da qual é a maior beneficiária. Mas as opiniões dos eleitores alemães não obedecem 

a análises apenas racionais e isso poderá obrigar os políticos seguirem os veredictos das urnas 

ou das sondagens, indicando que a Alemanha não está mais disposta a cobrir todos os 

excessos e a resgatar os naufrágios de seus sócios irresponsáveis, que se embriagaram de 

dívidas e de más políticas públicas, como se a União Europeia fosse uma festa interminável 

para todos. 

 

Os Estados Unidos vivem um de seus piores momentos. Barack Obama mostrou-se muito mais 

fraco como presidente do que a imensa expectativa que gerou como candidato. O Congresso 

transformou-se numa arena de enfrentamentos em que inexiste clima para atitudes 

construtivas e compromissos sobre medidas que interessam a toda a nação. É como se para 

destruir Obama e os democratas os republicanos radicais do Tea Party fossem até capazes de 

atear fogo à Casa Branca. 

 

Na recente discussão, o sistema político americano revelou-se disfuncional. John 

Micklethwaite, editor da grande revista inglesa The Economist, descreveu os partidos 

americanos como "duas placas tectônicas ideológicas que se movem em direções opostas, 

aumentam a distância entre si e causam abalos sísmicos". As guerras malsucedidas do Iraque 

e do Afeganistão representam a terceira ocasião, com o Vietnã, em que todo o imenso poder 

militar americano não consegue emergir vitorioso, malgrado os enormes custos e todos os 

meios empregados. 

 

Está hoje patente que os Estados Unidos estão deslizando na ladeira do poder, onde já foram 

absolutos, embora nada indique que deixarão de ser uma superpotência ou que vão 

desmoronar como o sistema comunista. Ainda assim, as credenciais americanas persistem. A 

maior economia mundial, três vezes superior à segunda colocada, Forças Armadas como nunca 

houve na História, os Estados Unidos são e serão, por longo tempo, uma superpotência. Mas 



não possuem mais a faculdade de ser, na famosa frase de Madeleine Albright, a "nação 

indispensável" que dava sempre o tom nas relações internacionais. 

 

Na China, o país hoje mais bem posicionado para desafiar a supremacia de Washington, já 

existe um questionamento - ainda incipiente, mas claro - quanto à supremacia do Partido 

Comunista. Em que ponto as atuais contestações - em sua maioria, protestos locais de todo 

tipo - tomarão volume? Ninguém pode prever, só se sabe que tem havido aumentos de 

efetivos militares em diversas províncias chinesas, em claro sinal de nervosismo de Pequim. 

Por outro lado, com a desaceleração econômica, haverá dificuldades para seguir absorvendo 

rapidamente os grandes contingentes de excluídos que ainda estão no interior do território 

chinês. Crescer a 10% ao ano não pode ser um moto perpétuo. A médio prazo, é difícil que se 

mantenha a combinação virtuosa de fatores que permitiu a espetacular emergência da China 

nos últimos 30 anos. 

 

Não sou daqueles que veem os quatro cavaleiros da Apocalipse nos cantos do céu assim que 

se instala uma crise. Todos os povos acima mencionados passaram por situações muito mais 

graves - anos de depressão econômica, guerras, sofrimentos e perdas indizíveis - e 

terminaram por se recuperar. 

 

A crise de 2011 é a mais grave de todas as que ocorreram nas últimas décadas. Mas o mundo 

sairá dela. É da essência do capitalismo que essas convulsões ocorram - trata-se do processo 

de destruição criativa de que falava o grande economista austríaco Joseph Schumpeter. Os 

fatores produtivos combinados das principais economias do mundo, entre as quais, 

obviamente, está o Brasil, representam uma força imbatível e acabarão por prevalecer. Até 

que sobrevenha nova crise mais adiante... 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 ago. 2011, Opinião, online. 


