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O ano de 2011 será lembrado como o período em que muitos americanos otimistas 
incorrigíveis começaram a perder as esperanças. O presidente John F. Kennedy certa 
vez disse que uma maré crescente levanta todos os barcos. Agora, porém, na maré 
vazante, os americanos estão começando a perceber não só que aqueles com os 
mastros mais altos foram elevados bem mais alto, mas também que muitos dos barcos 
menores foram feitos em pedaços na esteira deles. 
 
Naquele breve momento em que a maré crescente estava realmente crescendo, 
milhões de pessoas acreditaram que poderiam ter uma chance justa de realizar o 
"Sonho Americano". Agora, esses sonhos também estão se desfazendo. Em 2011, as 
poupanças dos que perderam seus empregos em 2008 e 2009 foram gastas. Os freios 
para controlar o desemprego haviam se esgotado. As manchetes anunciavam novas 
contratações - ainda insuficientes para alcançar o número dos que teriam entrado 
normalmente na força de trabalho - que significaram pouco para as pessoas com 50 
anos ou mais com pouca expectativa de conseguir um novo emprego algum dia.  
 
p>Aliás, as pessoas de meia idade que achavam que ficariam desempregadas por 
alguns meses, agora perceberam que estavam, de fato, compulsoriamente 
aposentadas. Jovens que se formaram na universidade ao preço de dezenas de 
milhares de dólares de crédito educativo não conseguem encontrar nenhum emprego. 
Pessoas que foram morar com amigos e parentes ficaram sem teto. Casas adquiridas 
durante o boom imobiliário ainda estão no mercado ou foram vendidas com prejuízo. 
Mais de 7 milhões de famílias americanas perderam suas casas. O lado escuro do 
boom financeiro da década anterior ficou plenamente exposto na Europa também. As 
hesitações sobre a Grécia e a devoção à austeridade de governos nacionais 
importantes começaram a cobrar um alto preço no ano passado. O contágio se 
espalhou para a Itália. O desemprego na Espanha, que já chegara perto de 20% desde 
o início da recessão, subiu ainda mais. O impensável - o fim do euro - começou a 
parecer uma possibilidade real. 
 
Este ano promete ser ainda pior. É possível, é claro, que os Estados Unidos resolvam 
seus problemas políticos e finalmente adotem as medidas de estímulo de que 
necessitam para reduzir o desemprego para 6% ou 7% (o nível de 4% ou 5% de antes 
da crise é bom demais para se sonhar). 
 
Mas isso é tão improvável quanto a Europa descobrir que essa austeridade apenas 
não resolverá seus problemas. Ao contrário, a austeridade só exacerbará a 
desaceleração econômica. Sem crescimento, a crise da dívida e a crise do euro só se 
agravarão. E a longa crise que começou com o colapso da bolha imobiliária em 2007 e 
a recessão subsequente continuará. 
 
Ademais, os principais países de mercados emergentes, que transitaram com sucesso 
pelas tempestades de 2008 e 2009, poderão não lidar tão bem com os problemas que 
despontam no horizonte. O crescimento do Brasil já está paralisado, alimentando 
ansiedades em seus vizinhos na América Latina. 
 
Enquanto isso, os problemas de longo prazo - incluindo mudança climática e outras 
ameaças ambientais, e o aumento da desigualdade na maioria dos países do mundo - 
não desapareceram. Alguns se tornaram mais graves. Por exemplo, o desemprego 
elevado fez deprimir salários e aumentar a pobreza. 



 
A boa nova é que o enfrentamento desses problemas de longo prazo poderia 
realmente ajudar a resolver os problemas de curto prazo. O aumento dos 
investimentos para reajustar a economia para o aquecimento global ajudaria a 
estimular a atividade econômica, o crescimento e a criação de emprego. 
 
Uma taxação mais progressiva, redistribuindo de fato a renda do topo para o meio e a 
base, simultaneamente reduziria a desigualdade e aumentaria o emprego com o 
fortalecimento da demanda total. Impostos mais altos no topo poderiam aumentar a 
receita fiscal para financiar o necessário investimento público, e prover alguma 
proteção social aos que estão na base, incluindo os desempregados. 
 
Mesmo sem alargar o déficit fiscal, os aumentos de impostos e de gastos nesse 
"orçamento equilibrado" reduziriam o desemprego e aumentariam a produção. 
 
O senão, porém, é que política e ideologia nos dois lados do Atlântico, mas 
especialmente nos Estados Unidos, não permitirão que nada disso ocorra. A fixação 
no déficit induzirá a cortes nos gastos sociais, agravando a desigualdade. Da mesma 
maneira, a atração duradoura pela economia do lado da oferta, apesar de todas as 
evidência em contrário (em especial, num período em que há um alto desemprego), 
impedirá a elevação dos impostos no topo. 
 
Antes mesmo da crise, havia um reequilíbrio do poder econômico - de fato, uma 
correção de uma anomalia histórica de 200 anos, em que a participação da Ásia no 
Produto Interno Bruto global caiu de quase 50% para, em certo ponto, menos de 10%. 
O compromisso pragmático com o crescimento que hoje se vê na Ásia e em outros 
mercado emergentes contrasta com as políticas desorientadas do Ocidente que, 
impelidas por uma combinação de ideologia com interesses adquiridos, quase 
parecem refletir um compromisso com o não crescimento. 
 
Por consequência, um reequilíbrio econômico global provavelmente vai se acelerar, 
quase inevitavelmente alimentando tensões políticas. Com todos os problemas que a 
economia global já se depara, teremos sorte se essas tensões não começarem a se 
manifestar nos próximos doze meses. 
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