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Alguns economistas a chamam de a esteira rolante hedonística. A forma como muitos nos EUA 
trabalham (o tempo todo) e vivem (como se fosse uma corrida armamentista por status) conspira 
contra a felicidade pela qual dizem ansiar. Os EUA são o país mais rico e poderoso do mundo. Está 
claro, porém, que a capacidade que os americanos têm de possuir casas, carros e TVs aumenta 
da mesma forma que os índices de aquisição de vícios, depressão e desigualdade econômica. 
 
Se é assim, pergunta o repórter econômico Louis Uchitelle, de "The New York Times", em "The 
Disposable American" (algo como "O Americano Descartável"), por que a busca do crescimento 
continua a ditar os rumos da ideologia econômica?  
 
Basicamente, o livro trata do que Uchitelle vê como a loucura das demissões - resultado inevitável 
de uma economia criada para expandir-se incessantemente. Uchitelle recorre a montes de 
pesquisas para mostrar que demitir pessoal em nome do crescimento não proporciona, no longo 
prazo, melhor desempenho para as ações. Ainda assim, os executivos-chefes, guiados pela "curto 
prazite" de Wall Street, continuam a cortar. Quanto mais anoréxicas suas folhas de pagamento, 
mais obesos serão seus próprios pacotes de pagamento.  
 
Essa cultura, na qual funcionários são tratados como se tivessem data de vencimento, diz 
Uchitelle, tem custos imensos e freqüentemente ignorados. Ele investe contra a idéia de que não 
há alternativa à redução da força de trabalho. Suas prescrições diferem pouco das apoiadas pelos 
progressistas desde os anos 1930. Entretanto, a lógica que usa para acabar com as 
racionalizações normalmente aceitas para justificar as demissões é indiscutível.  
 
Afirma-se que as demissões economizam dinheiro. Não se mencionam os custos ocultos, como 
indenizações, processos potenciais de trabalhadores descontentes, perda de memória institucional 
e de confiança na administração, escassez de pessoal quando a economia se recupera, custos 
para novas contratações e a cultura dos sobreviventes, que se tornam avessos a riscos, 
paranóicos e alienados. Compare-se com as evidências que Uchitelle levanta para argumentar 
contra as demissões: grande lealdade, maior produtividade e inovação de alto nível.  
 
Que importa? Há muitos bons empregos, pelo menos para os que têm educação universitária. 
Mas, argumenta Uchitelle, como bom número de economistas, não há empregos bem 
remunerados suficientes para atender a demanda. Os atuais baixos índices de desemprego não 
incluem todas as pessoas "compradas" nas aquisições, que na verdade são exiladas; que são 
"agentes livres", mas que na verdade são negociadas no bazar de descontos do mercado 
trabalhista.  
 
Muitos dizem que, no fim das contas, as demissões resultam em uma economia mais dinâmica, 
revigorada, que acabará levando a uma outra era de equilíbrio. Uchitelle contesta, afirmando que 
a grande volatilidade na renda produzida pela cultura das demissões está criando uma sociedade 
de trabalhadores inseguros, com mobilidade social descendente. O problema é que a infra-
estrutura social atual foi projetada para o "homem de empresa", não para o trabalhador por conta 
própria. Nessa mudança, de grande risco, os fardos que antes eram compartilhados com a 
sociedade agora são transferidos para os ombros dos trabalhadores.  
 
Uchitelle afirma que os EUA precisam de uma nova rede de segurança social. Entre as mudanças, 
ele recomenda, estariam um imposto de renda mais progressivo, programas de emprego do 
governo, aumento do salário mínimo, leis que exijam pacotes de indenização e regulamentações 
trabalhistas mais rigorosas. Uchitelle sabe que muitos dirão que essas idéias são batidas. Mas, em 
vez de recorrer à lógica para sustentar seus argumentos, ele apela ao senso de bem-estar da 
população dos EUA: pessoas que vivem em sociedades nas quais esses elementos são garantidos 
dizem viver com maior satisfação.  



Resultados similares são mostrados pelos que se sentem mais seguros em seus empregos. Nessa 
realidade, diz Uchitelle, as demissões deveriam ser a última opção para a escolha de um 
executivo-chefe. 
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