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muito além dos ban-
cos imprudentes, de-
vedores insolventes e 
governo impotente. É 
o que diz Jeffrey Sa-
chs em seu novo livro 

(The Price of Civilization: Reawakening 
American Virtue and Prosperity. Random 
House, Nova York, 2011). As angústias do 
momento empurram o economista para o 
terreno da política e da sociologia: na raiz 
da debacle econômica estão o declínio da 
cidadania e a brutalidade dos poderosos. 

Sachs profliga a ferocidade da elite ame-
ricana na busca da riqueza embutida na 
parolagem do livre mercado e da concor-
rência destravada. Esses valores indivi-
dualistas privaram a sociedade america-
na dos benefícios da compaixão, da con-
fiança recíproca e da honestidade. Na cús-
pide da pirâmide da riqueza e do poder, "a 
sociedade tornou-se áspera sob a influên-
cia irresponsável e egoísta de Wall Stre-
et, dos grandes interesses de petróleo e de 
Washington". Na base, o cidadão que habi-
ta a alma da classe média e dos trabalhado-
res perdeu espaço para o consumista ob-
sessivo que não encontra sossego nem feli-
cidade em sua insaciável faina aquisitiva. 

Na mesma toada, aumentou o déficit 
de confiança do povo americano em suas 
instituições. Quando mencionam critica-
mente a palavra Washington, os ameri-
canos recusam o desempenho do gover-
no, assediado e capturado pelos lobistas 
dos grandes interesses que freqüentam os 
gabinetes do Executivo e os corredores do 
Legislativo. Esse déficit de confiança se es-
tende aos bancos, às grandes corporações, 
à mídia, à indústria do entretenimento. 

Como a peste, a desconfiança contami-
na as relações entre os cidadãos: os ameri-
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canos participam cada vez menos da esfe-
ra pública e desconfiam cada vez mais uns 
dos outros. Saíram das praças e recolhe-
ram-se às suas casas. Aí gastam seu tem-
po livre no computador, na televisão ou 
nos entretenimentos eletrônicos. 

O recuo dos cidadãos do espaço público 
não é maior do que seu desconforto com 
as condições de trabalho. Nos últimos 30 
anos, diz Sachs, ampliaram-se as distân-
cias de poder, remuneração e segurança 
no emprego entre a cúpula da administra-
ção e a massa de trabalhadores assalaria-
dos. "Foi uma era de crescimento das re-
munerações dos CEOs combinada como 
uma violenta compressão dos salários e 
deterioração das condições de trabalho. 
A segurança no emprego desabou para os 
trabalhadores de baixa qualificação. 

Os dados são chocantes: no início da dé-
cada de 1970, a remuneração média dos cem 
CEOs mais bem pagos era 40 vezes maior 
que o rendimento médio de um trabalha-
dor de chão de fábrica. Em 2000, a remune-
ração média de um CEO abrigado na cume-
eira das remunerações chegou a mil vezes 

o rendimento médio de um trabalhador. 
Quando trata dos temas econômicos, 

Sachs deixa-se, porém, apanhar numa ar-
madilha conservadora. Despeja no papel 
muita tinta na condenação da baixa incli-
nação dos americanos e (de seus gover-
nos) à frugalidade e à poupança. A análi-
se dos motivos e razões da alta propensão 
à gastança financiada a crédito não estão 
articulados com as transformações secu-
lares na estrutura da economia. 

0 "consumismo americano" começa a 
se configurar entre o final do século XIX 
e a primeira metade do século XX, com a 
suburbanização das cidades e a difusão dos 
duráveis impulsionada pelo desenvolvi-
mento do crédito e pelas técnicas de propa-
ganda inerentes à concorrência monopolis-
ta, particularmente nos Estados Unidos. 

Nos dias de hoje, o papel desse compo-
nente da demanda deve ser avaliado e qua-
lificado a partir da generalização e do 
aprofundamento dos métodos de finan-
ciamento do gasto dos consumidores. Aí 
estão incluídas as novas modalidades de 
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financiamento (cartões de crédito, por 
exemplo) associadas à valorização do esto-
que de riqueza ao longo dos ciclos de crédi-
to, o que desvincula crescentemente o con-
sumo do comportamento da renda corren-
te. Daí o descompasso entre a evolução dos 
rendimentos dos 99% da população e o 
crescimento da dívida destas famílias. A 
gastança desaçaimada, o consumismo e o 
endividamento abusivo estão inscritos na 
alma da sociedade marcada pela ilusão da 
igualdade das oportunidades e comprome-
tida com a pulsão dos desejos ilimitados, 
mas estruturalmente construída pela regra 
de ouro da concorrência que prescreve: o 
"ganhador leva tudo" (winner takes it all) 

Escrevi, certa vez, que não se trata ape-
nas da completa sujeição das "necessi-
dades" aos imperativos da mercantiliza-
ção universal. No capitalismo avançado 
norte-americano, o circuito gasto-renda-
consumo começa e termina com a valori-
zação fictícia do patrimônio das famílias. 
A valorização do patrimônio líquido facili-
ta o crédito barato para financiamento do 
gasto que alimenta a acumulação de lucros 

e de liquidez pela grande empresa. O con-
sumo final e intermediário da economia 
se abasteceu dos bens gerados a preços 
cadentes nas usinas de produtividade dos 
trabalhadores asiáticos, com ganhos reais 
para os consumidores e as empresas. 

Ao fim e ao cabo, o circuito riqueza-
consumo-produção "libera" uma fração 
crescente do poder de compra das famí-
lias de renda média e baixa para o endivi-
damento, enquanto os que estão no topo 
da pirâmide, os credores líquidos - empre-
sas e famílias de alta renda - se apropriam 
da valorização da riqueza financeira. 

Sachs encara, porém, a singularidade da 
"globalização americana": "As empresas 
gigantes transnacionais americanas (Ge-
neral Eletric, ExxonMobil, Chevron, Ford 
Motor, Procter & Gamble, IBM, Pfizer) 
tem mais da metade de sua força de traba-
lho fora dos Estados Unidos. As contas na-
cionais sugerem que 25% dos lucros des-
tas empresas nos últimos anos foram abo-
canhados no exterior, contra apenas 5% na 
década de 1960 do século passado". 

A mancha produtiva, sobretudo manu-
fatureira, originária do espaço econômico 
americano, desbordou, pela intensificação 
da concorrência "globalizada", para a peri-
feria onde se abriga um enorme reservató-
rio de mão de obra e capacidade de rápida 
absorção tecnológica, com expressiva re-
dução de custos de produção e, consequen-
temente, ganhos para os consumidores e 
empresas que vivem e operam em merca-
dos de renda per capita elevada. 

Os Estados Unidos perderam mais de 
2 milhões de empregos nos setores de 
computadores, telecomunicações, eletrô-
nica de consumo, têxteis, calçados, mo-
biliário e brinquedos. Essas novas reali-
dades do mundo, diz Sachs, deveriam se 
tornar o foco das preocupações da políti-
ca americana desde os anos 1970. Assim 
não foi. A dimensão internacional da cri-
se americana permaneceu ignorada pe-
la agenda de política econômica definida 
pelo "diagnóstico Reagan", que rezava: 
desconhecer a realidade da "nova con-
corrência" estrangeira e fazer digressões 
em torno do tamanho governo. A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo, ano 17, n. 669, p. 62-63, 26 out. 2011.




