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Websfera O melhor da internet

18 milhões
de pessoas são afetadas pela
grave falta de comida na região
do Sahel, na África Subsaaria-
na. A Comissão Europeia prome-
teu € 40 milhões em ajuda adi-
cional para a região.

AFRICANA Caracóis gigantes causam
temor nas Américas

BBC

O Facebook comprou o Face.
com, tecnologia que pode identi-
ficar as pessoas nas fotos e até
mesmo adivinhar a idade delas.
A rede social não revelou o valor
do acordo, mas fontes indica-
ram que seria entre US$ 80 mi-
lhões e US$ 100 milhões.

Facebook terá programa
para identificar pessoas

REUTERS

O comandante das forças milita-
res no sul do Iêmen foi morto
ontem em um atentado suicida
na cidade portuária de Áden. A
morte do major-general Salem
Ali Qatan destaca o controle
tênue das autoridades centrais
do Iêmen no sul, apesar de um
mês de bombardeios e ataques
aéreos apoiados pelos EUA e
com o objetivo de reprimir os
militantes.

O rei Abdullah, da Arábia Saudi-
ta, nomeou ontem seu ministro
da Defesa, o príncipe Salman,
como herdeiro, optando pela
estabilidade e a continuidade
de cautelosas reformas no país,
maior exportador mundial de
petróleo. O príncipe Salman, de
76 anos, visto como um pragmá-
tico, era o terceiro na linha de
sucessão.

O presidente da Venezuela, Hu-
go Chávez, ganharia as eleições
presidenciais com 57,8% dos
votos se a votação fosse realiza-
da nesta semana, indica uma
pesquisa feita pelo instituto
Consultores 30.11 e divulgada
no fim de semana. O candidato
da oposição de direita, Henri-
que Capriles Radonski, obteria
29,7% dos votos.
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Comandante militar é
morto em atentado

O que pensam
os republicanos
Para conservadores americanos, sistema de bem-estar social
ameaça o futuro das finanças e o capitalismo americano
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Duas espécies de caracóis têm
alarmado autoridades sanitárias
do Equador e outros países das
Américas. Uma delas, o caracol gi-
gante africano, pode transmitir
um parasita que causa meningite.
A outra, o caramujo-maçã, tem
causado estragos em cultivos.

Rei Abdullah nomeia
ministro como sucessor

Pesquisa dá vantagem de
28 pontos para Chávez

estadão.com.br

O s democratas pergun-
tam-me frequente-
mente por que razão
os republicanos pas-
saram a adotar uma
posição tão extremis-

ta. E recorrem em geral a uma metáfo-
ra que alude a uma doença. Por exem-
plo, os republicanos têm uma mania.
Segundo o presidente Barack Oba-
ma, os republicanos têm uma “febre”
que ele espera domar se for reeleito.

Diria que os republicanos não têm
uma doença, mas um ponto de vista.

Eu vejo a coisa da seguinte manei-
ra: nos anos 50, Dwight Eisenhower
fez com que os republicanos aceitas-
sem o Estado do bem-estar social do
século 20. Entre ele e George W.
Bush, os líderes republicanos concor-
daram basicamente com esse mode-
lo. Certamente, eles queriam cortes
de impostos e a descentralização do
poder, mas, na prática, apoiaram o
sistema, muitas vezes financiando-o
mais profusamente do que os demo-
cratas.

Agora, muitos republicanos chega-
ram à conclusão de que o modelo de
Estado do bem-estar social se encon-
tra à beira da morte. Yuval Levin ex-
pressou perfeitamente esta convic-
ção em um ensaio definitivo para The
Weekly Standard, intitulado Our Age

of Anxiety: “Temos a percepção de que
a ordem econômica que conhecemos
na segunda metade do século 20 prova-
velmente nunca mais voltará – que in-
gressamos numa nova era para a qual
não estamos preparados (...). Ao contrá-
rio, estamos à beira do colapso fiscal e
institucional do nosso Estado do bem-
estar social, que ameaça não apenas o
futuro das finanças públicas, mas tam-
bém o futuro do capitalismo america-
no”.

Na visão dos republicanos, a primeira
fase desse colapso ocorre neste preciso
momento na Grécia, Espanha e Itália –
com economias mimadas, endivida-
mento impossível de administrar, de-
semprego crescente e queda do padrão
de vida.

A estagnação econômica dos EUA é
somente mais gradativa.

Nas décadas que se seguiram à Segun-
da Guerra, a economia americana cres-
ceu em média bem acima de 3% ao ano.
Mas, desde então, não conseguiu acom-
panhar o ritmo das mudanças. Entre
2000 e 2009, o crescimento médio foi
de mísero 1,7% ao ano. E entre 2009 e
2011, foi em média 0,6%. Os salários não
se coadunam com a produtividade. A
renda líquida familiar voltou ao pata-
mar de 20 anos atrás.

Nos EUA, assim como na Europa, afir-
mam os republicanos, o Estado do bem-

estar social não oferece
segurança nem dina-
mismo. A rede de segu-
rança é tão dispendio-
sa que deixará de exis-
tir para as próximas
gerações. Ao mesmo
tempo,o atual mode-
lo transfere recur-
sos dos setores ino-
vadores da econo-
mia para setores es-
tatais já inchados, co-
mo a saúde e a educação. Sucessi-
vos presidentes foram acumulan-
do regulamentações e brechas na
lei, criando uma forma de capitalis-
mo de Estado no qual as grandes em-
presas prosperam porque dispõem
de conexões políticas, enquanto as pe-
quenas lutam para sobreviver.

O modelo de bem-estar social privile-
gia a segurança em lugar da inovação. O
dinheiro que poderia ser canalizado pa-
ra a escola e a inovação agora se destina
às aposentadorias e à saúde. Esse mode-
lo, que outrora oferecia uma proteção
contra os desastres inerentes ao capita-
lismo, agora se tornou uma máquina gi-
gantesca que redistribui o dinheiro do
futuro para a população mais ve-
lha.

Esta é a causa do extremis-
mo republicano: a convic-
ção de que o modelo de gover-
no é obsoleto e precisa ser
substituído.

Mitt Romney não vê o pro-
blema desta maneira. Ele con-
centra sua atenção no presidente
Obama. Mas esta visão de mundo está
implícita em suas propostas (extrema-
mente vagas, aliás). Ele reformaria a es-
trutura do sistema de saúde, buscando
um sistema com mais base no mercado.

Simplificaria o código fiscal; abando-
naria a política da educação adotada há
30 anos, descentralizaria o poder e au-
mentaria as possibilidades de escolha
dos pais.

A intenção é a mesma, criar um mode-
lo que produza uma explosão de eficiên-

cia, preparando o terreno para o renasci-
mento econômico.

Os democratas tiveram dificuldade
em compreender o diagnóstico republi-
cano porque não têm a mesma convic-
ção de que o atual modelo esteja desmo-
ronando ao seu redor.

Em seu discurso em Cleveland, na
quinta-feira, Obama apresentou um re-
lato completamente diferente da nossa

situação atual. Na versão dele, o mo-
delo de Estado do bem-estar social
foi muito útil para os EUA até ser des-
virtuado, há dez anos, pelo Partido
Republicano, preocupado em servir
aos ricos e enganar a classe trabalha-
dora. Em seu discurso, Obama não
prometeu reformar o atual modelo
de governo, e sim em fazer um reajus-
te geral. Os ricos pagariam um pouco
mais e todos os outros teriam um
pouco mais.

Ele duplicaria os investimentos
em energia limpa, retomaria as con-
versações sobre orçamento, realiza-
das do ano passado, e investiria em
infraestrutura, em capacitação para
o emprego e em pesquisa básica.

Obama defende os subsídios e os
incentivos fiscais em áreas específi-
cas. De sua parte, os republicanos
imaginam uma mudança sistêmica
abrangente. Sua visão é de uma mag-
nitude totalmente diferente: substi-
tuição do código fiscal e do sistema
de saúde, e transformação do siste-
ma de dotações orçamentárias.

Na realidade, estas elei-
ções dizem respeito exa-

tamente auma ques-
tão: o modelo do sé-
culo 20 se tornou
obsoleto, ou preci-
sará apenas de um
ajuste? Será que
Obama não está
atento a esse mo-

mento histórico
ou os republicanos

estão sendo excessi-
vamente radicais, te-

merários e nada práticos? Republica-
nos e democratas têm estratégias di-
ferentes em relação às mudanças ne-
cessárias. Na minha opinião, o prová-
vel colapso do projeto europeu influi-
rá profundamente na estratégia que
o país adotará em novembro. /TRADU-
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




