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A RENDIÇÃO DA GUARDA
Oração do paraninfo da Turma de Economistas
de 1949, da Faculdade Nacional de Cifnelas

Econômicas
Se na organização desta Faculdade cabe-me
cfualquer parcela de colaboração; se no esforço
pertinaz e desinteressado que foi necessário desenvolver para mantê-la tive qualquer participação;
se para a reputação que ela tão justamente granjeou pela moralidade do ensino como pela dedicação dos professores, de qualquer forma eu contribuí; se à organização do ensino de economia em
moldes modernos dediquei vivo interesse; em
suma, se.ao ideal de preparar economistas para o
Brasil dei o melhor de meu esforço, sinto-me hoje
largamente recompensado, meus jovens amigos,
pelo vosso gesto, tão espontâneo quão generoso,
convidando-me para vosso paraninfo.
Não sei francamente como explicar a vossa escolha diante de tantas e tão brilhantes figuras que
integram a Congregação desta Faculdade.
Só posso atribuí-la ao fato, a que destes exagerada valia, de ter eu sido, em boa parte, responsável pela nova estruturação do curso de Economia
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organizado pela lei n.° 7.988 de 22 de setembro de
1945, sob cuja vigência sois a primeira turma de
bacharelandos a sair da Faculdade.
Talvez tenha também contribuído para a escolha, como indica a oração do vosso intérprete, a
minha natural afinidade com os moços, tanto pela
confiança que neles deposito, como pelas esperanças que alimento em sua capacidade de construir
o Brasil com que eu sonhara em mmha juventude.
Porque, por mais inverossímil que vos possa
parecer, eu também fui moço, fui estudante, fui
turbulento, fui intransigente, fui absurdo, fui entusiasta e fui idealista. Tudo isso passou, salvo —,
quase me envergonho de dize-lo —, o fogo do idealismo e do entusiasmo que ainda não se apagou.
"L'inertie est lê seul vice, maitre Erasme! Et
Ia seule vertu, c'est... Quoi? L'enthousiasme", escreveu o maior lírico de minha geração.
E é só no relicário sagrado da alma juvenil
que se encontra o entusiasmo, de braços com o desinteresse e o idealismo, os três grandes alicerces
de qualquer grande construção humana.
O meu querido amigo Afonso Pena Júnior
esse primoroso artista do pensamento, escreveu, de
uma feita, que "no advento de toda nova geração,
quando chega o momento delicado de se renderem
as guardas, há sempre um movimento de impaciência da geração nova contra a autoridade das
que a precederam".
E essa impaciência, esse estremecimento se
justificariam hoje tanto mais quanto a minha geração nasceu e formou-se num dos mais felizes

períodos da história moderna, encerrado em 1914,
enquanto a vossa brotou e se desenvolveu sob o
signo da guerra universal.
Tiveram os da minha geração a ventura de
formar seu espírito e sua cultura num dos mais
largos períodos de paz e 'de harmonia que registra
a História dos Tempos Modernos. Mas a Europa
de além-Elba, esse rio fatídico onde tantas vezes
já esbarrara o curso da Civilização, continuava dominada pela barbárie que dela já havia, entretanto,
aurido os segredos das artes industriais e até requintado os da arte da guerra.
Repetiu-se a rajada devastadora dos Hunos.
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"Lês barbares qui envahirent lê monde ordonné
par mês lois ignoraient Ia mesure et Fliarmonie. ..
lis me chassèrent", — contava a Deusa a Renan.
E' do contraste dessas épocas que nasce a incompreensão .
Confesso que por vezes me angustia a incapacidade de sequer compreender certas manifestações artísticas ou filosóficas da nova ala revolucionária, que se caracterizam por uma metafísica
fantasmagórica na literatura, pela deformação e
pelo primitivismo na pintura e, às vezes, pelo "inexistencialismo" na moral.
Foi por isso que quando os deveres de professor me fizeram entrar em contato com a mocidade, não foi sem apreensão que eu abordei o seu
convívio, receoso de recíproca incompreensão.
Não que eu me apegasse ao relativo formalismo
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dos velhos professores do meu tempo; facilmente
habituei-me nas aulas à fumaça dos cigarros e
à manga de camisa nos dias de calor. Mas receava
os possíveis atritos de formações espirituais diferentes .
Foi-portanto com agradável surpresa e crescente confiança que fui encontrando nos alunos
desta Faculdade uma compreensão, uma colaboração e uma afinidade de sentimentos que muito me
confortaram e que decerto influíram em vossa
escolha.
E permiti, sem que isso se refira à pessoa do
paraninfo, que eu diga que vossa escolha é muito
honrosa para vós mesmos. Não porque não pudésseis ter encontrado vários dentre os vossos mestres de mais alto plano intelectual, de maior saber
e de mais certos méritos. Mas porque fôstes buscar um professor que nunca cortejou a popularidade, que nunca usou de artifício para agradar,
que nunca sacrificou o ensino para angariar simpatias e que, ao contrário, tantas vezes cumpriu o
penoso dever de reprovar.
Acabo de ler no último livro aparecido nos
Estados Unidos sobre a economia brasileira, intitulado "Brazil: An Expanding Economy", editado pela respeitável "Twentieth Century Foundation", uma referência à nossa Faculdade em que
se diz que ali parece prevalecer o costume de nunca reprovar. Há um equívoco.
Nenhum professor se compraz em reprovar.
Só um sádico ou um desequilibrado se poderia
comprazer no reconhecimento explícito do fra-

casso de sua própria missão, pois que outro não
é o sentido da1 reprovação. Mas nenhum professor
cônscio de sua , responsabilidade e cioso da parcela
do patrimônio moral da Faculdade, que lhe é confiado, consente em mentir, aprovando quem não o
merece. Mentir ao aluno, mentir à Sociedade que
nele confiou, diplomando um médico, um engenheiro ou um economista que nada aprendeu,
mentir aos professores e aos alunos, mentir a si
próprio. Em troca de quê? De angariar popularidade junto a alguns maus elementos, esquecendo-se do desprezo que lhe votam os bons? E' evidentemente absurdo e o autor americano foi mal informado .
Nada preciso acrescentar, meus jovens amigos
e colegas, para dizer-vos em que alta consideração
eu tenho a honra com que me distinguistes e para
agradecer as palavras perpassadas de generosidade
e de amizade do vosso excelente intérprete, que tão
.galhardamente promete manter a tradição intelectual de Nuno 'de Andrade, que eu muito conheci,
de meu velho amigo Fernando Magalhães e de suas
ilustres filhas.
Esta festa é realmente de grande gala para
professores e alunos da Faculdade Nacional de
Ciências Econômicas, que melhor fora chamar Faculdade Nacional de Economia "tout court", com
ablação do pedantismo que se contém no título
atual. Porque, pela primeira vez, forma-se no Brasil uma turma, que fez um curso completo de Economia, nos termos da lei de 1945. O "curriculum"
que vigorava até o advento desta lei era um misto

\
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de Direito, de Contabilidade e de lições de coisas
em que a Economia propriamente dita só entrava
com duas disciplinas. Não havia sequer um estudo
especial de formação de preços nem de distribuição da Renda Nacional. Os que se formaram por
esse velho "curriculum", híbrido e deficiente, não
deverão sentir qualquer diminuição em cursar
agora as cadeiras complementares indispensáveis,
recebendo o certificado correspondente.
Deste, como de muitos outros problemas, já
curou o nosso grande Diretor Professor Temístocles Brandão Cavalcanti, verdadeiro anjo da guarda desta Faculdade, em cujo íntegro caráter não
poderiam os estudantes encontrar melhor modelo
para sua formação moral, melhor amigo para ajudá-los a estudar, nem maior dedicação à eficiêndo ensino. Jurisconsulto eminente, como tal
credenciado em todo o Brasil, sem ser um especialista em Economia, raros são os economistas profissionais que poderão invocar tão assinalados
serviços quanto os dele ao ensino desta Faculdade,
que é o paradigma de todas as demais no Brasil.
Nem poderia eu, nesta hora em que, por tão
grato motivo, recordamos a reorganização dos cursos econômicos no Brasil, deixar de mencionar o
nome de Gustavo Capanema, o Ministro da Educação que trouxe para a sua pasta aquela sólida cultura humanista de que os mineiros ainda guardam
a melhor tradição, a par de uma alta compreensão
do sentido orgânico e social do Ensino. Devemos
à sua inteligência a compreensão do problema do
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ensino econômico e a seu patriotismo o esforço
para resolvê-lo.
É-nos também muito grato registrar a colaboração constante e o apoio esclarecido do Ministro
Clemente Mariani, que ainda agora nos dá a honra
de presidir esta sessão.
Permiti por fim, meus caros amigos, que nesta hora de despedida, eu vos dê dois conselhos, dois
apenas. Um é a instante recomendação para que
continueis a estudar, tanto ou mais do que até
agora. Porque, apesar do progresso realizado com
o novo "curriculum", o vosso curso, ou antes, o
ensino da Faculdade, ressente-se de duas grandes
deficiências, a do tempo parcial dos professores,
esta fácil de sanar em poucos anos com a formação de bons assistentes e instrutores e —, esse o
grave defeito —, o tempo parcial do aluno. Não é
absolutamente possível fazer estudos sérios de
uma matéria árdua e complexa como a Economia
e exercer concomitantemente outras atividades.
Esse regime precisa acabar e tenho esperanças de
que a disponibilidade de um número suficiente de
bolsas de estudo evitará qu^ estudantes dotados de
vocação e de inteligência fiquem impedidos de estudar por falta de meios. Trabalho para estudantes, só nas férias, como nas universidades americanas. Faltou-vos, assim, o tempo material para
ler, não as simples notas de aula ou os famosos
"pontos", mas uma vasta e bem escolhida literatura sobre Economia, cuja leitura e subseqüente
comentário nos Seminários nada pode substituir
na formação de um economista.
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O outro conselho é sobre a necessidade de uma
grande probidade espiritual no abordar estudos ou
pesquisas. Lembrai-vos sempre da frase de Renan
no Prefácio da "Vida de Jesus": 'Técris pour proposer mês idées à ceux qui cherchent Ia verité..."
ou desse belo conceito de Charles Gide sobre os
economistas ricardianos: "L'indifférence superbe
avec laquelle lês économistes de 1'école ricardienne
démontrent cê qu'ils croient être Ia verité, sans se
preoccuper dês conséquences qu'on pourra en tirer
pour edifier ou pour demolir, a vraiment une belle
allure scientifique."
Nunca deixeis que as paixões ou os interesses
prostituam aquilo que vos parece ser a verdade.
Que diferença entre a probidade de espírito, a que
Gide aí se refere, e o processo de catar argumentos em favor de uma tese preconcebida e já impenetrável à dúvida. O Instituto Marx-Engels, de Moscou, acaba de publicar a correspondência completa
de Marx e Engels, em substituição à antiga edição
dos socialistas alemães, "ad usum delfini" e eivada de omissões. Por essa nova edição, dizem os
comentadores, vê-se que Marx passou anos evadindo a insistência dos amigos e companheiros
que lhe reclamavam o cumprimento da promessa
que ele, imprudentemente, fizera de formular uma
base econômica científica para a sua doutrina.
Foi com esse espírito, de catar argumentos a favor
de uma tese preconcebida, que Marx, premido pela
insistência dos amigos, atirou-se a Ricardo, deturpando-o quando necessário, para compor os fun-

damentos econômicos de sua tese. Isso é a negação do espírito científico.
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Agora o testamento.
Quereis por certo saber qual a estaca zero. No
render das guardas, tendes o direito, em nome da
nova geração, de tomar contas à geração cadente
do que ela fez pelo Brasil. Tendes mesmo o dever
de inquirir por que vos entregamos tão pobre legado num país de tantas possibilidades. Tendes o
direito de saber por que as malbaratámos. Tendes
sobretudo, o direito de indagar se o Brasil tem progredido na trilha da produtividade e da melhoria
do padrão de vida ou caminhado para o tipo dos
países asiáticos de grande população e maior miséria.
Como vos hei de eu responder? Com evasivas, buscando amparo na teoria do meio físico de
Buckle, convenientemente interpretada para o caso
do Brasil? Ou na teoria, tão recente quanto sedutora, de Toynbee, com a fórmula "the greater the
challenge, the greater the stimulus"? Ou procurando justificação no confronto com os demais países
de latitude tropical?
Nada disso. Por doloroso que seja, prefiro ser
sincero. Nunca pude conformar-me em olhar para
baixo, quando se trata de meu país. Prefiro confessar, com angústia d'alma, que fracassámos fragorosamente, assinalando:vos os erros praticados,
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para que ao menos isso possa servir para evitar a
reincidência.
Mas vou responder-vos com sinceridade. Quem
julga pelo prisma das paixões políticas ou dos interesses pessoais, não guarda pela verdade o respeito a que ela tem direito, maximé num depoimento.
Comecemos pela Ditadura, que há quase 20
anos assetihoreou-se do poder absoluto, em nome
da defesa das liberdades públicas.
Do ponto de vista econômico, a que devemos
restringir nosso depoimento, a Ditadura viveu,
quase invariavelmente, sob o signo perverso da inflação. Os Imperadores e mais todos os Presidentes da República haviam emitido menos de 3 milhões de contos. A Ditadura legou-nos 17 milhões.
Mas, como sabeis, o mal da inflação não está no
fato de elevar os preços e sim no de elevá-los desigual e defasadamente. E' o desequilíbrio dos preços relativos, muito mais do que a alta do nível
geral de preços, que desorganiza a economia.
E esse foi o maior erro econômico da Ditadura . Inf lacionou as cidades e def lacionou os campos. Procurou garantir às cidades, por demagogia, a aquisição de gêneros a preço barato, enquanto
os produtores do interior iam gradativamente
abandonando as lavouras e o gado leiteiro, que já
não remuneravam o custeio. Com exceção do famoso crédito aos pecuaristas, que enodoou a Ditadura e ainda agora joga o resto da lama sobre o
atual Governo, foi escasso o amparo ao produtor
agrícola, enquanto nas cidades, Caixas, Institutos
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e bancos que brotavam como cogumelos, deixavam
jorrar o crédito para arranha-céus, especuladores
e cassinos. Para cada produto criou-se um instituto: pinho, mate, sal, etc. Para cada profissão outro instituto: bancários, comerciados, industriados, etc.
Calculem agora qual não era a profusão dos
empregos e a gordura dos •negócios, nesta gloriosa
cidade do Rio de Janeiro!
Só a inflação de arranha-céus no Rio de Janeiro absorveu muito mais dinheiro do que toda
Volta Redonda. A proliferação de bancos inidôneos custou até agora ao país, pela Caixa de Mobilização Rançaria, mais de 2.000 milhões de cruzeiros, cujo resgate ficará para as calendas gregas. Caixas, Institutos e autarquias haviam depositado, não raro por vias excusas, mais de l bilhão
de cruzeiros em bancos insolváveis.
Para o campo nada disso. Só diante da ameaça de escassez de gêneros para as cidades, especialmente para a capital, foram garantidos certos preços mínimos.
Não é pois de admirar o êxodo sem precedentes dos campos para as cidades. Não aquele êxodo
salutar que TIOS Estados Unidos resultou do aumento da produtividade agrícola e conseqüente
disponibilidade dos fatores de produção, mas o
êxodo de simples abandono da produção. O que
surpreende é que ainda tenha ficado alguém no interior do país.
Tal foi o mais grave erro econômico da Ditadura, que não tem sido devidamente focalizado.
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Apenas o eminente Brigadeiro Eduardo Gomes, em
seu discurso de Belo Horizonte, deu ao argumento
o relevo indispensável, não para a crítica de um
regime já destronado, mas para evitar danosas reincidências, mesmo em menor escala.
Chegou, porém, o dia da redenção. A malsinada Ditadura foi derrubada. Fizeram-se as eleições.
Em sua plataforma econômica, dizia o candidato depois vitorioso:

pagamento do imposto sobre lucros extraordinários.
Justo é dizer, porém, que em 1947 e 1948, a
par de uma administração orçamentária muito
mais cuidadosa, com saldos pelo menos aparentes
(os orçamentos não incluem os deficits da Central
do Brasil, do Lloyd Brasileiro e outros), a Presidência do Banco do Brasil desenvolvia, já desde
1946, esforços patrióticos e meritórios para dominar a inflação de crédito.
Mau grado/ todas as críticas que por outros
títulos se possam fazer à administração da Fazenda nesse período, o fato é que a ação conjugada
do Ministério e do Banco do Brasil, com o auxílio
providencial e deflacionista de vultosa importação, permitiu que no 3.° trimestre de 1948, se alimentassem fundadas esperanças de que a inflação seria definitivamente dominada.
Não quiseram, porém, os fados que assim
acontecesse. Já em fins de 1948 começou a1 ser
posto em execução o dispositivo constitucional que
manda remunerar os domingos e feriados. Com
um pouco de patriotismo e de sacrifício da fácil
popularidade, ter-se-ia mostrado que esse dispositivo já estava sendo cumprido, de vez que o cálculo dos salários mínimos era feito multiplicando
por 30 as necessidades diárias do trabalhador e dividindo o produto por 25.
Não
quis, porém, a demagogia de uns e a fra1
queza de outros que assim fosse. Vós bem sabeis
que a alta dos salários nominais não importa, senão por período muito curto, em alta de salários

"Nossa situação, depois do período de
guerra externa que acabamos de atravessar, é de certa forma semelhante à que
teve de enfrentar o Governo Campos Sales, depois do período de guerra civil por
que passou a República em sua fase de
formação. Quero assegurar ao país que
não nos faltarão patriotismo nem espírito
de sacrifício para enfrentar as dificuldades que se nos antepõem."
No primeiro ano de 1946, ainda empunhando
a arma do decrteto-lei, deu o Governo o déficit
"record" do orçamento federal brasileiro:
2.600.000 contos. Não podia ter rendido à Ditadura maior homenagem. Para atingir a esse resultado, começou suprimindo a subscrição obrigatória de Obrigações de Guerra por importância
igual ao imposto de renda (cerca de 1.500.000 contos) e acabou abrindo as portas para a evasão do
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reais. Vós vos lembrais decerto da proposição de
Keynes, em sua Teoria Geral, de que as Trade
Unions não têm o poder de elevar nem de diminuir os salários reais, pois conjuntamente se eleva
ou se rebaixa o custo de vida.
Acredito que muitos dos políticos não ignorassem esse preceito elementar. Mas como tão patriòticamente acentuava, há poucos dias, o primoroso jornalista Elmano Cardim, eles "valem-se do
direito de legislar para usá-lo em proveito próprio,
distribuindo favores que lhes revertam em votos;
transigem com a consciência em busca da popularidade; dizem o que não sentem e afirmam o que
sabem ser errado, tudo com o propósito de fazer
da política uma profissão".
Mas o Presidente da República', direis, poderia
ter vetado, como poderia ter vetado o abono imoral e o orçamento com mais de 3 bilhões de déficit
previsto.
Mas o Presidente parece ter horror ao veto.
Talvez por aversão à Rússia, que dele tanto abusa.
E o pagamento dos domingos e feriados, equivalente a 20% de aumento geral de salários por
todo esse Rrasil afora, estendendo-se, por eqüidade
e hierarquia, dos diaristas aos mensalistas, deu o
sinal do reinicio da inflação.
A esse grave impulso inflacionista, veio superpôr-se um déficit orçamentário de 1949 não inferior a 2 milhões de contos, que se processa, dói-me
dize-lo, sob as vistas complacentes do antigo Presidente do Banco do Brasil, que ali fora o campeão
do combate à inflação. Só em outubro último o Te-

souro aumentou seu débito no Banco do Brasil em
mais de 700 milhões.
Estamos novamente no charco, e em situação
ridícula, comparada com a de tantos outros países, que, mau grado terem sofrido ocupação inimiga, já se redimiram da praga inflacionista.
Surgem, então, as mais esdrúxulas panacéias
para a cura da inflação. A mais comum, e ao mesmo tempo a mais traiçoeira porque dispensa o esforço e facilmente ilude os de boa fé, é a que recomenda, não a paralisação do aumento de meios de
pagamento e sim, ao contrário, a expansão de crédito "para aumentar a produção"!
Como se inflação já não fosse sinônimo de pleno emprego dos fatores de produção, aqui como
em toda parte. A alta de salários, preços, taxas de
juros, etc., já é de si a indicação barométrica de
que a procura dos fatores de produção excede a
oferta, isto é, de que o pleno emprego foi atingido
e ultrapassado. Como aumentar a produção, nessas condições, senão pelo aumento da quantidade
de fatores de produção ou pela melhoria de sua
qualidade ou pelo aperfeiçoamento técnico dos métodos de produção, o que tudo exige muito tempo?
Outra panacéia que parece ter ultimamente
granjeado foros de cidade no palácio da Fazenda,
é a de que toda mercadoria pronta para consumo
faz jús ao crédito pelo equivalente de seu valor.
Não preciso repetir-vos lições do vosso primeiro
ano do Curso quando, ao estudar as "necessidades
dos negócios", vistes a que se reduz tal proposição. Sua equivalente seria a de dizer que toda
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edificação pronta para habitação ou toda terra
pronta para o amanho faz jús ao crédito hipotecário pelo seu valor. Onde iríamos parar?
Nem preciso dizer-vos que as altíssimas taxas
de juros em vigor, que impedem a legítima cobertura de parte do déficit orçamentário pela venda
de apólices e obrigações do Tesouro, são as companheiras inseparáveis da inflação, porque isso
foi ponto de prova escrita há duas semanas apenas e porque tendes bem de memória os diagramas
de Irving Fisher, na sua "Theory of Interest".
No campo da exportação os homens chamam
para si as glórias de Deus, pois como dizia São Tomás de Aquino, o tempo -não é dos homens, é de
Deus, e foi o tempo meteorológico que fez desaparecer os excedentes de café. Do lado da importação houve de recorrer-se a uma barragem da
mais sólida alvenaria para conter a avalanche da
importação, companheira inseparável da inflação,
impulsionada ainda mais por uma taxa cambial
em forte disparidade com o minguado poder aquisitivo interno da unidade monetária. Assim caminhamos para a plena ditadura no comércio exterior. São recentes e do ilustre Relator da Receita -na
Câmara os seguintes algarismos, indicativos do
contraste entre a correnteza da procura alimentada
pela fartura inflacionista e a artificialidade da taxa
cambial: Contra três milhões de dólares de provisão cambial para peças de automóvel, 14 milhões
de pedidos; contra dois milhões para máquinas de
rodagem, 21 de pedidos; contra pouco mais de um

milhão para máquinas tipográficas, seis milhões
de pedidos.. ., etc.
Aí tendes, meus jovens amigos, em rápido esboço, o quadro econômico da estaca zero, donde
ides partir.
Para que nessas condições criar um Conselho
Nacional de Economia? Para dizer ao Governo que
deve equilibrar o orçamento e vetar a onda demagógica? Para que o Banco Central? Para desmoralizá-lo de início, fazendo-o emitir para o Govêrao
e para os salários, que no Rrasil passaram a ser
ditados
por tribunais de juristas? Bendita resistên1
cia da Comissão de Finanças que permitiu aguardar melhores dias para a organização do Banco
Centra].
A ignorância em matéria econômica é, como
sabeis, muito generalizada •nos círculos dirigentes.
Mas a crise principal não é essa; é a crise de caráter. E contra essa, direis, nada podem os economistas. Temos de apelar para os educadores.
Mas não concluo pelo desânimo e o pessimismo. Não. E vou dizer-vos porque.
Porque felizmente para o Brasil não foi sempre assim. Digo mais, só excepcionalmente era assim. O padrão médio da ordem econômica e financeira da República era muito superior ao que
vos acabo de descrever.
Não preciso recorrer a Campos Sales e Joaquim Murtmho, que legaram o maior exemplo de
sacrifício consciente da popularidade àquilo que
julgaram ser o bem do país, e que tão bem relem-
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brados foram o ano passado por ocasião do centenário de Murtinho.
Há muitos outros. A começar por Prudente de
Morais, já que a crise é de caráter, que no meio
das maiores dificuldades políticas com que já se
deparou um presidente no Brasil, sempre tratou
com desvelo o grave problema da ordem finan^
ceira de seu tempo. Tivemos Nilo Peçanha, sentinela de eterna vigília à ordem financeira de seu
Estado e da República. Tivemos Rodrigues Alves
e Leopoldo Bulhões que assinalam a fase de maior
progresso do Brasil, sem inflação nem desordem
econômica. Tivemos Afonso Pena e David Campista que tão alto teor de respeitabilidade e de inteligência mantiveram no Ministério da Fazenda.
Está aí vivo e alerta o ilustre ex-presidente Artur
Bernardes, que com tanta energia e decisão se defendeu da onda inflacionista que o queria arrastar, na primeira fase do seu governo. Aí está também vivo e alerta o emiíiente ex-presidente Washington Luís, que tão zelosamente manteve o equilíbrio orçamentário e a ordem financeira no seu
governo. Aí está, por fim, o eminente brasileiro
José Maria Whitaker, que a Ditadura enxotou do
Ministério da Fazenda, porque com inexcedível patriotismo ele procurou salvá-la da desordem financeira .
Vedes pois, meus jovens amigos, que o problema do Brasil tem solução. Direis que ele é predominantemente de natureza política, sempre o mesmo e difícil problema de levar as elites ao Gover-

no da Cidade e defendê-lo do assalto dos demagogos e das mediocridades.
E' verdade, mas não é menos verdade que a
colaboração dos economistas é indispensável a
qualquer governo esclarecido que o Brasil venha
a ter. Se o Governo for surdo, fazei como Rui, apelando da acefalia do Governo para a soberania da
nação e procurando formar uma opinião pública
esclarecida capaz de repelir as panacéias.
Relegai ao silêncio os tímidos e os prudentes,
que por debilidade de alma não têm coragem de
levantar a voz. Não deis abrigo aos cínicos esclarecidos, que se conformam, por comodidade, em
prevaricar como os demais.
Mesmo quando tenhais de enfrentar os poderosos da hora, sem esperança de próxima vitória,
lembrai-vos de que, ainda assim, a vossa voz estará mantendo acesa no coração de todos os bons
brasileiros a chama da esperança e do patriotismo.
Porque a vossa causa, a felicidade pessoal de
cada um de vós, está indissolúvelmente ligada a
uma causa ainda maior, por que pulsam todos os
nossos corações e nossas energias — a da felicidade do Brasil.
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(Cap. VIII do livro "Para um Mundo Melhor" —
esgotado - - 1943.)
Vencida em 1921-22 a crise da inflação legada
pela guerra mundial, entraram os Estados Unidos em uma fase de intensa prosperidade. A indústria e a agricultura em produção crescente, exportações ascendentes, grandes saldos no balanço
de pagamentos, crédito abundante. A guerra havia
elevado os salários a uma altura que a princípio
parecera incompatível com as possibilidades da
produção, mas a extraordinária capacidade técnica
demonstrada pelas indústrias americanas fez com
que uma maior produtividade per capita permitisse suportar esses altos salários, sem aumento
apreciável dos custos de produção. Foi o período
de 1923 a 1929. Pensava-se que a prosperidade se
implantara definitivamente no país. O crédito estimulava o apetite do consumidor estrangeiro como
o do nacional, ao qual se davam dois anos para
pagar o automóvel, o rádio ou a "frigidaire". Em
1921 e 1922 as tarifas protecionistas haviam sido
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reforçadas; o ouro continuava a afluir e a abundante exportação de capitais para a Europa e para
a América Latina anunciava ao mundo o advento
do novo grande país credor. Hoover foi eleito em
1928 como o presidente da prosperidade.
Através desse quadro promissor, já se podiam
entretanto vislumbrar certos sintomas
de desequilíbrio. Na Comissão de Inquérito da1 Câmara dos
Representantes, que de 1926 a 1928 discutiu o projeto de estabilização de preços (Projeto Strong) e
a cuja barra
compareceram economistas dos mais
ilustres, 1 já se manifestava uma evidente inquietação. Não que os índices de preços dessem
motivo a desassossêgo; com as exceções quase únicas do trigo e do algodão, tudo mais ia bem. Mas
a extrema confiança na prosperidade, conjugada
com a abundância de capitais e de crédito haviam
estimulado os negócios da Bolsa de Títulos em progressão inquietante. E o sistema bancário americano tinha em sua estrutura o grave defeito de tornar especialmente remunerador para o banqueiro
o empréstimo à especulação de Bolsa ("call money"). Mesmo sem tais empréstimos aliás, as disponibilidades de empresas e de particulares eram de
tal vulto que quando o sistema bancário procurou
restringir o crédito, a especulação prosseguiu com
recursos próprios.
Em outubro de 1929 o "crack" da Bolsa de
Nova York fazia soar o sinal da maior depressão
econômica do mundo moderno. À extrema con(1)

70th Congress — "Hearings on Banking and Currency".
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fiança sucedera a desconfiança generalizada, pois
a especulação bolsista atingira a todos os setores.
A derrocada das cotações fora castastrófica, os prejuízos enormes. O retraimento generalizou-se.
Cada um procurou defender a liquidez de sua posição, vendendo por qualquer preço, suspendendo
as compras e reduzindo os "stocks". Como sói
acontecer, a baixa de preços dos produtos agrícolas
foi mais violenta e mais acentuada do que a dos
produtos da indústria, não só porque a indústria
pode melhor controlar as quantidades produzidas
como porque o custo de seus fatores de produção
são mais rígidos: o dos salários por dogma, o dos
juros de capitais por contrato e o dos impostos por
necessidade. Acresce que uma das primeiras providências do presidente Hoover foi a de chamar
os magnatas da indústria e obter a promessa de
que os salários seriam mantidos. Mais um impedimento à baixa dos preços dos produtos industriais.
Conseqüência: a América Agrícola, que abrange
perto da metade da população do país, passou a
não poder mais comprar os produtos da América
Industrial. Vinte milhões de agricultores que queriam vender seu trigo e seu algodão para comprar
roupas e calçados defrontavam-se impotentes com
vinte milhões de operários que queriam recomeçar
a produzir roupas e calçados para poder comer à
vontade.
Procurou-se estimular a atividade econômica
facilitando o crédito através a "Reconstruction Finance Corporation", mas, como dizia o Sr. ADOLPH
MILLER, "é preciso acabar com a impressão de
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que as facilidades de crédito estimulam a atividade
econômica, quando ela não está em condições de
receptividade a esse estímulo". 2 O Governo procurou socorrer a agricultura comprando-lhe os
produtos através o Farm Board (o que só veio retardar o colapso) e socorrer a indústria elevando
ainda mais os direitos aduaneiros com a célebre tarifa Hawley-Smoots. Em 1931 a derrocada da libra esterlina na Inglaterra, resultado do alastramento da crise à Europa, repercutia por sua vez
desfavoràvelmente sobre a situação econômica dos
Estados Unidos.
Tal foi a conjuntura em que, no mês de março
de 1933, em meio de um colapso do sistema bancário do país, assumiu o governo o Presidente FRANKLIN ROOSEVELT, decidido a "fazer uma experiência e, se ela falhasse, a fazer outras, mas, antes
de tudo, a fazer alguma coisa". É a fase do NEW
DEAL, cuja origem acabamos de esboçar, e que é
de especial interesse para este ensaio, pela valiosa
contribuição que representa para o estudo dos problemas de após-guerra.
Diante da situação de caos econômico em que
recebeu o país, não podia o novo Presidente cruzaios braços e esperar que, com o correr dos anos, o
equilíbrio viesse a se restabelecer. Era forçoso
que ele recorresse, como em tempo de guerra, a
medidas de intervenção do Estado para procurar,
de qualquer maneira, reanimar uma economia atacada de paralisia. Além das providências relati-

vás ao restabelecimento da situação bancária, ao
auxílio financeiro do Governo a instituições e grupos econômicos em dificuldades, a restauração do
poder de compra dos agricultores através subvenções concedidas pelo A. A. A. (Agricultural Adjustment Administration, sucessora do Farm Board),
passou o Governo a intervir nas indústrias, em
cada uma separadamente, estabelecendo padrões
mínimos de salários, reduzindo o número de horas
de trabalho, regulando as quantidades a produzir,
controlando os preços de venda, formulando em
suma, para cada indústria, um sistema de economia dirigida consubstanciada em um "código", todos os códigos regidos pela lei chamada da NIRA
(National Industrial Recovery Administration).
Para o objeto deste ensaio, a experiência coletiva da NIRA é a única que interessa. Não tanto
como medida de emergência, como a encarava a
princípio o Presidente, como pelo caráter de instrumento de reforma permanente que lhe queriam
dar seus autores intelectuais.
O plano consistia em substituir o livre jogo da
iniciativa individual por um sistema dirigido de
salários, de horas de trabalho, de quantidades de
produção e de preços, organizado pelos representantes das indústrias e ajustado como um colete
de força a cada uma delas. Em outras palavras:
um ensaio de "corporatismo".
Os códigos preparados pelas associações dos
vários ramos do comércio e da indústria, uma vez
aprovados pelo Presidente, tinham força de lei.
lira uma experiência coletiva, em que as indús-

(2)

"Hearings", cit., II vol., pág.

183.
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trins se organizavam como agentes do Estado. Cada
indústria legislava não só para os que dela já faziam parte, como para os que nela quisessem ingressar. A lei não definia limites precisos aos poderes de cada associação — ou corporação —. Cada
código foi até onde pôde em matéria de restrição
de concorrência e controle direto ou indireto da
produção, no sentido de "proteger" os industriais
estabelecidos. Alguns dos códigos continham provisões sobre o controle dos preços, mas a estipulação mais geral era a da proibição de vender "abaixo do custo de produção". Foi então necessário
definir, para cada caso, o "custo de produção", o
que conduziu à organização de sistemas complicados de contabilidade, a maioria dos quais não havia entrado em execução quando a lei da NIRA foi
declarada inconstitucional pela Corte Suprema,
com o aplauso dos consumidores, únicos a não terem um "código" para protegê-los.
Este conceito de "proteção" em economia é
dos mais curiosos. Em uma economia liberal, a
proteção concedida a um industrial constitui naturalmente uma vantagem apreciável, por isso
mesmo que ela é usufruída à custa dos demais.
Mas se o produtor que lhe fornece as matérias primas passa também a ser protegido, desaparece
uma parte da primitiva vantagem do industrial,
porque seu custo de produção já fica aumentado.
Se se passa a proteger a agricultura concedendo-Ihe subvenções, o nosso industrial "protegido"*iião
só é obrigado a contribuir para essa nova proteção,
mas em breve dá-se co*nta de que o custo da vida

subiu para seus operários e que estes se sindicalizaram para forçar o aumento de salários necessário à manutenção do seu padrão de vida, o que
vem cortar mais outra fatia no bolo da proteção
originàriamente concedida. É por isso que, no debate que acompanha o desenvolvimento do coletivismo progressivo, verifica-se que os interesses
particulares pedem o protecionismo para si próprios e o liberalismo para aqueles com quem tratam seus 'negócios. Porque a proteção só é proveitosa enquanto não se generaliza. "Proteger tout
lê monde c'est ne proteger personne."
Se isso tivesse somente o efeito de anular as
vantagens especiais de que gozam os vários grupos
de interesses, poder-se-ia considerá-lo afinal como
um método inofensivo de conceder uma aparência
de proteção, sem prejuízo para a coletividade. Se
a proteção se tornasse universal, neutralizando as
vantagens dos vários grupos; se, concedendo sucessivamente a todos os interessados um favor especial, se acabasse por colocá-los todos no mesmo
plano, o processo poderia ser classificado de inócuo, mas não de perigoso.
Mas o vício de tais teorias consiste em que a
soma de um grande número de interesses particulares, seja qual for a forma por que se os combine, não constitui de modo algum o interesse
geral.3
O conjunto dos interesses dos grupos econômicos não é a síntese do interesse público em ge(3)

WALTER LIPPMAN — "Cite Libre" — págs. 149-156.
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rã I, nem mesmo do interesse econômico da nação.
Porque o interesse econômico nacional está no aumento da produtividade técnica estimulado pela
livre concorrência, enquanto que o interesse dos
negociantes reunidos em conciliábulos é o da defesa das situações adquiridas e da manutenção do
"statu quo", através da fixação de quantidades e de
preços baseados nos custos de produção dos menos capazes. 4 "Os representantes dos interesses
do carvão, do trigo, do ferro, dos alfaiates, dos sapateiros, dos chapeleiros, etc., escolhidos pelo critério de sua competência técnica nas profissões
respectivas, são os menos aptos a compreender a
política exterior, a política econômica geral, a 5política militar, os problemas da educação, etc."
O princípio da representação do indivíduo no
Estado como trabalhador e não como cidadão e o
da igualdade de privilégios para todos os interesses tem sido elevado à altura de um programa de
economia social. Ele linha sido adotado por várias escolas de reforma social como a dos socialistas do "guild" e por toda sorte de sindicalistas.
O que o general JOHNSON e Mr. WALLACE
fizeram nos Estados Unidos, COLBERT já havia
feito ao tempo de LUÍS XIV, regulamentando a indústria e a agricultura, sustentando e subvencio-

nando os produtores estabelecidos.6 Mas o regime
político era o do absolutismo. A "repressão econômica" custava a vida a milhares de pessoas que
subiam ao cadafalso ou morriam nas revoltas.
Na Itália, como na Rússia ou na Alemanha, o
que há é apenas uma aparência de corporatismo.
O poder real pertence à ditadura. Os representantes dos
interesses corporativos são simples fanto7
ches .
É puro corporatismo de fachada1.
O que faz o interesse da experiência Roosevelt
é o fato de ela ter sido tentada dentro de uma democracia. Mas, longe de ser uma inovação resultante daquilo a que GEORGES SOULE, um dos membros mais influentes do "brain trust",8 chama de
"crescimento da civilização técnica", o sistema precedeu de muito o advento dessa civilização.
STUART CHASE, outro bispo do New Deal,9
diz que para atingir à prosperidade é preciso um
"estado maior industrial com poderes ditatoriais"
e que "a democracia política pode subsistir contanto que as questões econômicas sejam excluídas de
seu domínio". Como se o domínio ditatorial sobre
a economia da indústria, do comércio, da agricultura, das escolas, das universidades, das igrejas,

(4) L. ROUGIER em suas excelentes "Mystiques Economiques" (págs. 128 e seguintes), mostra como "as corporações visam
manter as situações adquiridas, de que são a expressão estereotipada. Elas tendem a proscrever as invenções, organizando a fuga
diante do progresso e a trégua da inteligência".
(5) NITTI — "Desagrégation de l'Europe" — pág. 374.
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(6) TURGOT - - o grande economista, ministro de Luís XVI,
que lhe fizera uma notável exposição do estado das corporações em
França, foi o inspirador do edito de 1776, em que se dizia que "elas
tratam de seus interesses, em detrimento da sociedade em geral".
(7) Do autor -- "Aspecto Econômico do Corporatismo Brasileiro" .
(8) G. SOULE — "A Planned Society".
(9) STUART CHASE -- "Economics of Abundance", páginas
312-313.
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dos jornais, dos livros e dos indivíduos, fosse compatível com a existência da liberdade política! Se
o órgão diretor da economia é o Congresso ou o
Parlamento, com a multiplicidade e diversidade de
interesses representados, essa economia dirigida
acaba em sopapos; se é o Poder Executivo, em ditadura. E a economia coletivizada suportará sempre o peso morto de uma burocracia parasitária,
que passa a ser classe privilegiada e ninho de corrupção.
Os modernos inventores do coletivismo nada
mais fizeram do que desenterrar sistemas que prevaleciam na Idade Média ou há séculos atrás,1 como
o mercantilismo, a centralização de toda a atividade econômica nas mãos do Estado, as corporações.
É preciso dizer que tais sistemas têm sido injustamente considerados pelos economistas como
simples erros do passado. Na realidade eles correspondiam quase sempre a condições de insegurança e ao estaç[o permanente de guerra. E é isso
que em parte explica a sua ressurreição em nosso
tempo, sob o mesmo signo político. Nas sociedades em desordem ou em desagregação, verifica-se
o retorno a fórmulas do passado que já haviam
caído no esquecimento. E os ditadores, à cata de
uma fachada legal, não hesitam em deturpar qualquer fórmula de organização social ou econômica,
para encobrir um regime puramente discricionário.
A admiração de MUSSOLINI e de HITLER pelo
sindicalismo de SOREL é um exemplo em foco.
SOREL tem aliás grande responsabilidade nestes

equívocos que se criaram em torno da instituição
sindical. Marxista que não acreditava em MARX,
revolucionário que não acreditava na liberdade,
ele admirava, mais do que tudo, a violência, origem de todo o progresso.
Nas corporações impostas pelos Estados totalitários procura-se confundir o movimento sindical livre, tal como existe na Inglaterra e nos Estados Unidos, com um sindicalismo político, instrumento de domínios sobre toda a atividade econômica do país.
O movimento sindical livre é perfeitamente
legítimo. As Trade Unions inglesas e americanas, mau grado seus erros e desvios, prestam grande serviço não só à defesa dos legítimos interesses
da classe operária como à própria indústria e
à produção.

Fórmulas corporativas, fórmulas sindicalistas, sistemas fascistas ou comunistas, nada mais
são do que coletivismo com tabuletas diversas. Não
se trata aqui de distinguir entre umas e outras
modalidades de coletivismo. O debate é entre o liberalismo e o conjunto dos coletivismos. Os liberais procuram conservar e aperfeiçoar a ordem
econômica que os coletivistas desejam destruir.
Para a filosofia liberal, o ideal é o mercado em
livre concorrência e a mobilidade dos fatores de
produção é a produção regulada pelo sufrágio
ininterrupto dos preços traduzindo a demanda efe-
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tiva de mercadorias e serviços. Para a filosofia
coletivista, o ideal é um plano perfeito imposto por
uma autoridade onipotente. Para a filosofia liberal o sistema econômico é o caminho da democracia. Para a filosofia coletivista é o Estado totalitário. A diferença entre as duas filosofias é radical e irreconciliável. O coleíivismo serve-se do
poder do Estado para administrar a produção e o
consumo; o liberalismo utiliza esse poder para
preservar e favorecer a liberdade das trocas, que é
o princípio essencial de seu modo de produção.
A encruzilhada é decisiva. Os homens serão
tratados como pessoas invioláveis ou como coisas
de que se pode dispor. "Qual é a concepção da
pessoa humana", pergunta W. LIPPMAN,10 "que
inspira o Sr. STUART CHASE, por exemplo, quando ele nos diz que "é necessária uma ditadura efetiva sobre a indústria se se quiser trabalhar a pleno
rendimento e que a disciplina industrial deve ser
aceita ou rejeitada em bloco porque o imperativo
técnico é impessoal, amoral e não ético?" E entretanto o autor diz-se republicano e liberal!
É curiosa a incompreensão, demonstrada por
tantos grupos sociais e econômcios das grandes
nações, do irredutível antagonismo entre as duas
filosofias da vida, a coletivista e a liberal. Na Alemanha a luta não se travou entre liberais e coletivistas e sim entre duas seitas coletivistas, a do nazismo e a do comunismo, das quais a primeira apenas iludiu a Igreja e a grande indústria até alcan-

çar o poder. Em França, na guerra civil latente
que se travava desde 1935, viam-se industriais, comerciantes e classes conservadoras aliarem-se aos
fascistas contra o socialismo e o comunismo, como
se ambas as correntes não conduzissem diretamente ao coletivismo. Chegava-se a dizer que seria preferível o domínio de HITLER ao dos socialistas.
Entretanto, na Rússia, LENINE já em 1921
compreendia a utopia do comunismo marxista,
que STALIN em 1931 abandonava definitivamente,
largando TROTZKY a sonhar sozinho. De outro
lado, o nazismo relegando a Igreja para "a esfera
do sobrenatural", e escravizando grandes industriais da Renânia e senhores feudais da Prússia,
desenhava, com cores e etiquetas diversas, um
quadro coletivista de extrema semelhança com
o russo 1 1 ... Enquanto isso se passava na Rússia e na Alemanha, continuava-se nos demais
países a travar uma luta de morte entre dois regimes tão semelhantes. Na verdade o antagonismo
do ditador nazista pelo "soi-disant" comunismo
russo só tinha dois motivos, ambos estranhos à
ideologia: o da necessidade do "slogan" da pátria
em perigo, para consolidar sua manutenção no poder e o propósito imperialista da conquista da
Ucrânia e do domínio sobre a Europa. A guerra
dos ditadores fascistas ao "Komintern" nada mais

(10)

Ob. cit, págs. 442-454.
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(11) UGO SPIRITO, um dos grandes teoristas do corporatismo italiano, escrevia: - - "O fascismo deve chegar pelo corporatismo a um sistema não muito diverso do comunismo russo", citado
por L. ROUGIER, ob. cit., pág. 135.
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era do que um espantalho para encobrir seus planos de conquista. Nem se acredita que STALIN,
nacionalista autêntico, mantivesse o dito "Komintern" senão como contra-partida da quinta coluna
alemã.

tendente do comércio ao tempo de LUÍS XV e professor de TURGOT, que se insurgia contra as restrições e obstáculos à liberdade de produção e de
comércio. O "laissez faire" era assim um prracípio revolucionário dirigido contra hábitos e instituições da ordem econômica vigente, cuja remodelação era necessária para permitir o advento de
um novo modo de produção.
Mas o novo sistema econômico baseado na divisão do trabalho e na liberdade dos mercados, tal
como o instituíra ADAM SMITH, não constituía,1
por si só, um sistema social. Não se constrói uma
sociedade unicamente sobre bases econômicas. O
erro de STUART MILL e sobretudo de SPENCER
consiste em se terem eles cingido ao princípio do
"laissez faire", como se qualquer sistema econômico pudesse deixar de ser condicionado a uma ordem jurídica e social. Do sistema econômico da
divisão do trabalho e da liberdade dos mercados
não decorrem necessariamente as leis sobre a propriedade e o trabalho.
Não há razão alguma de supor que as instituições legais historicamente existentes são necessariamente as instituições "as mais naturais" em
um sentido ou em outro. O reconhecimento do
princípio da propriedade privada não implica necessariamente em que a delimitação particular da
extensão desse direito, tal como determinada
nas
leis existentes, seja a mais apropriada. 12
No debate travado entre a doutrina de SPEN-

O novo conceito de liberalismo a que aqui nos
referimos não é o liberalismo do "laissez-faire" de
HERBERT SPENCER e de STUART MILL; não é
o liberalismo que assegura a liberdade de uns homens explorarem o trabalho de outros homens;
não é o liberalismo de licença que sanciona os abusos praticados por um capitalismo sem polícia.
Esse conceito de liberalismo teve sua época e
sua razão de ser histórica, no período que se seguiu
à eclosão da civilização industrial. Não esqueçamos que esse foi um dos grandes períodos da Humanidade. Não esqueçamos que enquanto os vastos reservatórios de homens da Ásia continuam a
viver na angústia secular da escassez, da fome e
da morte, a Humanidade do Ocidente, na Europa
e na América, atingiu, graças ao maquinismo e ao
capitalismo, a uma imensa produção agrícola e
industrial. É uma das-grandes vitórias da Humanidade. E há muito que o capitalismo teria
sido derrocado se não a tivesse alcançado.
Costuma-se caracterizar a doutrina liberal do
século XIX pelo princípio do "laissez faire, laissez
passer", expressão que parece ter sido usada pela
primeira vez no século XVIII por GOURNAY, in-

(12) P. VON HAYEK — "Natureza e Histórico do Problema",
em "Collectivist Economic Planning" -- London 1938, pág. 22.
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CER c a de MARX, o erro consistia, de ambos os
lados, em dar um excessivo primado ao econômico
sobre o social e o político. É preciso distinguir
entre a economia que é um modo de produção e
a ordem social que é um complexo de leis e de instituições. Marxistas e liberais do "laissez faire"
partiam da mesma premissa, de que a ordem econômica e a ordem social de seu tempo eram inseparáveis. A discussão consistia em decidir se o
sistema vigente era bom ou era mau. SPENCER
e MILL tinham sob os olhos o magnífico progresso
econômico de sua época. Eles sentiam que esse
imenso progresso era devido ao espírito de iniciativa e à perspectiva da recompensa do esforço e do
risco, e nisso estavam inteiramente certos. No relatório da Comissão da Socialização
das Minas de
Carvão Alemãs (Berlim 1919) 13 lê-se que "a supressão do espírito de iniciativa e da responsabilidade individual, que são os elementos de sucesso da emprêssr privada, constitui o mais grave
perigo que defrontam as organizações socializadas". E, na verdade, o único sucedâneo até agora
encontrado pelos coletivistas para o espírito de iniciativa e de esforço individual é o da expulsão do
partido ou o pelotão de fuzilamento. KAUTSKY,
apertado nas pinças desse dilema, resolvia-o dizendo que se o socialismo e a natureza humana en- |
travam em conflito, esta é que havia de ceder...
Mas no debate entre as duas correntes de idéias,
a de SPENCER e de MILL, agnóstica e abstencio(13)

Citado por MISES em "Cálculo Econômico".
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nista, e a de MARX, revolucionária, este não podia
deixar de levar a melhor, porque o "statu quo"
estava longe de ser bom. E acabou um liberal como
HERBERT SPENCER "aparecendo como o apologista de misérias e injustiças
intoleráveis para a
consciência humana". 14
A revolta de MARX era perfeitamente legítima; falsa era a sua ciência econômica baseada no
suposto princípio da mais-valia, falsa a previsão
de que a derrocada automática do capitalismo
implantaria a ditadura do proletariado. A Rússia
Soviética desmetiu
MARX, e TROTSKY foi o último marxista. 15
MARX nada construiu nem planejou de certo
e de durável. 16 Sua obra revolucionária, sua vibrante revolta contra as injustiças e misérias de
seu tempo é que são seu título de glória. Foi graças a seu impulso que pensadores e economistas do
inundo ocidental dos últimos cinqüenta anos mvectivaram a ordem social existente e criaram o
movimento de opinião que abriu o caminho para
o que estamos aqui chamando de novo liberalismo.
(14) LIPPMAN — Ob. cit, pág. 224.
(15) "The Last Marxist" -— "Économist" — 31 de agosto de 1940.
(16) VON MISES ("O Cálculo Econômico" — 1920) mostra que
a doutrina socialista poclc ser compreendida independentemente da
teoria primitiva e obsoleta do valor-trabalho, em que MARX se apoiava, mas que em economia de produção socializada, sem trocas nem
moeda, a única unidade de valor a que se poderia recorrer seria a
do trabalho, a qual entretanto não é absolutamente passível de cálculo econômico. Na Rússia de hoje, diz LIPPMAN, o marxismo está
fora da lei; seus aderentes são conhecidos por trotzkistas e os salários mais baixos estão para os dos operários de escol, stakanovista, como l para 20 e para os dos especialistas dirigentes como l para
100, desigualdade maior do que a que se verifica nos E.U.A.

l
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MARX sentia e sentia certo que o sistema de repartição da riqueza, dominante em sua época, estava errado. Ele 'não descobriu - - e só um economista de gênio o poderia ter descoberto a seu
tempo - - os vícios do sistema e a maneira de corrigi-los. Daí ter ele enveredado pela falsa teoria
da mais-valia e pela destruição total e revolucionária da ordem existente. Só nos últimos 15 ou
20 anos é que se têm esclarecido certas relações
de interdependência entre a produção e o consumo, entre as economias e os investimentos. Estes estudos mostram que uma distribuição de riqueza mais equitativa e mais justa não é uma simples aspiração do sentimento de justiça senão uma
condição essencial e indispensável ao próprio equilíbrio econômico da comunhão.
Importa não esquecer porém que as economias dos ricos, investidas em novos meios de produção, nunca poderão ser repartidas com os pobres. Alguém há de prover às economias necessárias à expansão e renovação do parque industrial e agrícola do país. Se não forem os ricos, será
o Estado, como na Rússia. Mas de uma ou de outra forma, nenhuma comunhão econômica poderá
consumir ou repartir tudo o que ganha sem17 economizar, sob pena de decadência econômica. As
economias (no sentido de rendimentos não despendidos) que FORD ou ROCKEFELLER empre-

gam em novas fábricas e usinas são apenas "teoricamente" de sua propriedade. Se eles não construíssem essas fábricas, alguém teria de construí-las por eles ou o progresso ficaria paralisado e com
ele a melhoria do padrão de vida das populações.
O que se pode repartir (através o imposto) é o que
os ricos pessoalmente despendem e é através dessa
melhor repartição que outros passarão também a
economizar e a cumprir a obrigação de suprir novos investimentos e renovação dos existentes. Essa
melhor repartição da renda conduzirá à expansão
das classes médias em detrimento da dos ricos e
dos pobres. E quem diz classes médias diz democracia, que sem elas não pode existir.
Outro aspecto do debate entre liberais e coletivistas do século XIX é o da incompreensão do
fato que a economia política que eles conheciam
era pouco mais do que aquilo que hoje chamamos
de "economia pura", isto é, de uma economia simplificada, baseada sobre os dados mais gerais sem
entrar na análise das "perturbações" ou fenômenos
secundários (mas da maior importância prática)
que hoje estudamos na "economia aplicada". E
não podia deixar de ser assim. A economia política começa, pode-se dizer, no fim do século XVIII.
Todos os que já tiveram contato com problemas
científicos, especialmente os matemáticos, sabem que eles têm de ser abordados partindo de hipóteses simples, nas quais se vão gradativamente
introduzindo novas variáveis para adaptar cada
vez mais as condições do problema à realidade prática. De início, não há como deixar de considerar

(17) O assunto é magistralmente tratado pela economia matemática, por E. BARONE, em seu famoso artigo "O Ministério da,
Produção no Estado Coletivista", reproduzido em "Collectivist Economic Planning", pág. 245.
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constantes certas variáveis para procurar descobrir as relações entre as demais. É a hipótese "ceteris paribus" ("toutes choses égales d'ailleurs"),
"sem a qual, como muito bem diz VON MISES, não
há construção científica possível". Se isto é verdade
em matemática e em física, quanto mais em ciências sociais cujas variáveis são inúmeras. Os economistas puros partiam da hipótese de uma perfeita mobilidade do capital e do trabalho, da livre
concorrência, do emprego integral e da inexistência de monopólios ou de restrições à produção. O
grande público que lia STUART MILL, os publicistas que vulgarizavam a economia política, os homens de negócios que absorviam essas vulgarizações ignoravam todas as "reservas" feitas pelos
economistas ao formular suas teorias e acreditavam assim que seus interesses particulares estavam em feliz coincidência com a razão e a justiça.
Mas havia os que sofriam as injustiças e a miséria resultantes dos fatores cujo estudo a economia pura ainda não abordara. Daí chamar CARLYLÈ a economia política de "ciência funesta".18
MARX teve o grande mérito de ter sido o intérprete
dos que sofriam. Ele propôs teorias e soluções erradas, mas as imprecações partidas do fundo de;
sua alma revoltada acabaram por arrasar o liberalismo do "laissez faire".
*
O insucesso da experiência coleíivista do;

"brain trust" norte-americano não deve ser atribuído somente à sentença da Corte Suprema. A
opinião pública, que governa os Estados Unidos
mais do que qualquer outro país, e o próprio Presidente, já haviam compreendido que não há coletivismo pela metade. "Se por planismo entende-se a direção efetiva da atividade produtora por
prescrições autoritárias, quer se trate de quantidade de mercadorias a produzir, dos métodos de
produção a empregar ou dos preços a fixar, pode-se facilmente demonstrar não que tal coisa é
impossível, mas que toda medida desse gênero, tomada isoladamente, dá lugar a reações contrárias
ao fim colunado e que toda tentativa 'de agir de
modo consistente requer a adoção de medidas de
controle cada vez mais estreito, até que toda atividade econômica seja colocada
sob a direção de
uma autoridade central." 19
Conta-se que STALIN comentando com um
ilustre personagem americano a experiência da
NIRA nos Estados Unidos, disse que ela estava
fadada ao insucesso porque não havia como conciliar os princípios econômicos e políticos do liberalismo com o plano coletivista da experiência.
E disse uma grande verdade. Coletivismo não é
planta que germine no solo norte-americano, sob
o clima da constituição de JEFFERSON.
O Presidente, que assumira o governo sob o
caos econômico e que tivera de experimentar qualquer coisa, não hesitou, de acordo com seu lema,

(18) "A sua simplificação levada ao extremo é que causou a;
sua perda" escreve P. VON HAYEK, ob. cit., pág. 9.

(19)

HAYEK, ota. cit., pág. 21.
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em mudar de orientação e rumar para a única diretriz econômica compatível com o regime democrático, a do liberalismo.
A civilização ocidental não se depara, como
muitos pensaram na crise de 1932, com o imperativo da escolha entre o "laissez faire" e o coletivismo. Não é absolutamente exato que os indivíduos devem ter a liberdade de fazer tudo o que
quiserem ou então ser comandados por um exército de burocratas. Entre uma liberdade sem
freios e o colete de força, há o campo dos direitos e obrigações privados. O título de propriedade é uma criação da lei, os contratos são instrumentos jurídicos, as sociedades são criaturas do
direito. Elas não têm uma existência fora da lei.
Toda sociedade, todo contrato, toda propriedade
só existem porque existem direitos e garantias cuja
aplicação pode ser efetivada pelo poder coercitivo
do Estado. Nada obriga que o sistema de direitos
existentes seja integralmente conservado ou integralmente substituído. 20 A lei dava ontem ao proprietário do solo o direito ao subsolo e a todo o
prisma do ar levantado sobre sua base. A lei de
hoje diz que a propriedade do subsolo é distinta
da do solo e que o prisma do ar é limitado em sua
altura. A lei do tempo de MARX dava aos indivíduos a liberdade de explorar desumanamente
outros indivíduos, de fazer trabalhar doze horas
por dia mulheres e crianças; a lei de hoje não o
permite mais. A lei de hoje permite que a infla-

cão reduza à miséria toda a população operária de
um país, diminuindo a seu talante- o salário real.
A lei de amanhã terá de respeitar o salário real,
dentro de certos limites. A lei de hoje permite que
uma sociedade anônima adquira o controle de várias outras, mediante a aquisição de um número
de ações cada vez menor, à medida que a pirâmide se eleva; a lei de amanhã não mais o permitirá.
A lei de ontem nos Estados Unidos permitia que
os bancos lançassem mão de sua faculdade de conceder crédito para estimular o jogo de Bolsa; a lei
de hoje não o permite mais. A lei de hoje confere
ao detentor da patente um monopólio irrestrito e
muitas vezes contrário ao interesse público; a lei
de amanhã dará a esse direito um melhor sentido
social. A lei de hoje permite uma publicidade comercial desenfreada e às vezes mentirosa, em que
o consumidor acaba pagando um preço enorme
pelo direito de ser atormentado por cartazes sem
número e sem estética. Se a lei permite hoje formas de contrato que, em vez de favorecerem a li•vre troca de mercadorias e serviços, instituem
monopólios e exploração de uns pelos outros, essa
lei será reformada amanhã. Se em vez de favorecer o livre surto de iniciativas construtoras, ela
tende à supressão dos mercados e à formação de
coletivismos privados, esses coletivismos terão de
ser destruídos.
"O cego 'laissez faire' que deu poderes arbitrários a 'trusts' e a 'trade unions', o 'laissez faire"
confuso que, com medo da abundância, cerceou o
direito de trabalhar e dar emprego, debilitando a

(20)

LIPMAN — Ob. cit, pág. 380.
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estrutura econômica, esse estúpido 'laissez faire'
tem de ser substituído pelo 'laissez faire' da visão
dos economistas, um sistema dentro do qual o Estado age conscientemente através de instituições
destinadas a proteger o direito de cada homem
a produzir e a cooperar na produção daquilo
que a procura
indica... 'laissez travailler, Jaissez créer'. "21
Não é necessário criar exércitos partidários,
com camisas pretas, verdes ou encarnadas, para
organizar uma sociedade economicamente policiada. Não será coni gestos de mãos abertas ou
fechadas que se atingirá o equilíbrio sociológico,
que se dominará o problema dos ciclos de depressão nem os desequilíbrios internacionais. Tudo
quanto tais expressões de burrice humana conseguirão será a autarquia e a1 guerra.
O caminho da paz e da prosperidade é outro;
é aquele em que se respira o ar puro da liberdade
condicionada aos princípios de justiça humana. É
o caminho magistralmente indicado por SUMNER
WELLES cm seu famoso discurso de Arlington,
de maio de 1942:
"Penso que aqui neste país continuaremos a
encontrar o melhor caminho para o nosso bem-estar como para o de outros povos em um sistema
que dará o maior incentivo e oportunidade à iniciativa individual. É neste clima que nossos cidadãos construíram um país grande e forte. Uma
segura orientação nacional, dirigida no sentido do

benefício da maioria e não da minoria, com segurança real e igualdade de oportunidade para1
todos, confiança no engenho, na iniciativa e na capacidade de empreendimento dos indivíduos de
preferência a qualquer forma de gerência burocrática, é que assegurarão no futuro as liberdades
e promoverão o bem-estar de nosso povo" (os grifos são nossos).
Arquivada a experiência do NEW DEAL, a
América rumou para uma economia liberal policiada, cujos primeiros atos datam de 1934 e 1935;
o "Securities Act" e o "Securities Exchange Act",
que estabeleceram a responsabilidade individual
dos diretores de empresas pela publicação de prospectos cuja inveracidade viesse posteriormente a
ser verificada, que instituíram uma comissão fiscal dos negócios de Bolsa e que limitaram extraordinariamente a especulação bolsista com crédito bancário; o "Banking Act" que proibiu aos bancos de depósitos e descontos e a suas sociedades filiadas o negócio de transações e lançamento de
títulos em Bolsa; o "Public Utility Holding Act",
que defende o regime legítimo das sociedades anônimas contra os abusos da piramidação, de que
eram vítimas acionistas de boa-fé.
Os anais da Comissão Econômica do Congresso dos Estados Unidos (1941) 2 indicam os novos marcos por que se orienta o liberalismo policiado no combate aos monopólios privados, às res-

(21)

W. H. HUTT — "Plan for Reconstruction".

(22) "Temporary National Economic Committee"
gress — Document 35.
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trições da produção, à excessiva concentração do
poder econômico e a outros abusos.

Há, porém, a meu ver, uma ilusão a evitar. A
polícia é um instrumento de repressão de abusos,
tão necessária à ordem econômica como à ordem
civil. Em uma como em outra, porém, ela precisa
ser comedida porque o excesso de ação repressiva
cria o temor e arrefece o ânimo de iniciativa e de
empreendimento, essenciais ao surto dos investimentos privados em que se esteia a prosperidade,
no regime liberal. Os anais do T.N.E.C. dão, a
quem os lê, a impressão de uma certa agressividade co'ntra os empreendedores em geral, além dos
limites necessários à repressão dos abusos. Comentando esse aparente desentendimento entre
govêrao e classes produtoras,
nos Estados Unidos,
escrevia o "Economist" 23 que "cada um dos lados
acusa o outro de ter levantado barricadas ao livre curso de capitais. De um lado, o NEW DEAL
não criou uma atmosfera de incentivo aos investimentos, enquanto, de outro lado o "Big Business"
tem mostrado relutância em compreender que a
simples presença de um democrata na Casa Branca não importa em empecilho à obtenção de
lucros".
Mais importante do que isso, porém, é a ilusão,
que me parece transparecer em certas proposições,
(23)

"Economist" — 2 de dezembro de 1939 — pág. 320.
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de que a simples repressão dos abusos é suficiente
para restabelecer a prosperidade. Não é. Na Mensagem do Presidente de 29 de abril de 1938, que
serviu de base aos debates do T . N . E . C . , transparece a impressão de que as medidas de repressão
recomendadas operariam o milagre de "acabar com
o desemprego e assegurar uma produção e distribuição de mercadorias capaz de garantir um padrão de vida aceitável". Na verdade, a aplicação
dessas medidas tenderá a restabelecer a livre con-1
corrência nos setores de produção onde se tenha
implantado o regime moíiopolístico ou semi-monopolístico. Mas ela estará longe de restabelecer,
por si só, o equilíbrio entre a produção, o consumo, as economias e os investimentos. Para atingir esse equilíbrio não basta a simples repressão
dos abusos.
A tarefa é maior e mais difícil. No plano internacional, traduzir em realidade os princípios
da Carta do Atlâ-ntico, dos discursos de SUMNER
WELLES, e dos quatro pontos indicados por KEYNES no prefácio de seu Plano. No plano nacional,
conter a oiida de nacionalismo que a guerra vai
legar, aliviar o protecionismo exagerado, apagar
o braseiro das autarquias e dos coletivismos, implantar o liberalismo construtor e progressista.
Para isso três são as condições 'necessárias:
que estadistas e economistas traduzam em termos
de realidade os princípios gerais já firmados; que
os governos tenham a coragem de pô-los em execução; que os povos compreendam que o dilema
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é entre um liberalismo justo e humano e a onipotência de uma burocracia de opressão.
E já que me permiti oferecer reparos à recente orientação econômica do governo dos Estados Unidos, que me seja igualmente permitido reparar nas tendências que na Inglaterra se têm ultimamente manifestado pela voz das maiores associações representativas do comércio e da indústria: A "Association of British Chambers of Commerce", a "London Chamber of Commerce" e a
"Federation of British Industries".
É quase paradoxal ver esses órgãos de opinião
inglesa se manifestarem não pelas teorias e práticas do brilhante passado do espírito empreendedor da Inglaterra, mas pelas teorias e práticas exóticas da restrição, do bilateralismo e das corporações.
Depois de proclamar que o esforço individual
e a iniciativa privada são os fundamentos da economia inglesa, passa, contraditôriamente, a Federação das Indústrias a propor que às "associações
autorizadas" sejam conferidos poderes para regular o comércio, controlar vendas, demarcar territórios, controlar materiais, dentro de seus respectivos setores. Depois de proclamar também que
a iniciativa individual é a grande alavanca do progresso e da prosperidade, sugere a Associação das
Câmaras de Comércio que cada indústria, organizada em associação, formule seu plano próprio,
devendo o governo orientar-se por um "Conselho
de Indústria" e por um "Conselho de Importação
e Exportação", compostos de comerciantes e in-

dustriais, que dirigirão o comércio exterior em bases bilaterais...
É impressionante a semelhança entre tais proposições e a velha fórmula corporativa, em que
produtores e negociantes organizados em grupos
econômicos passam a ser juizes em causa própria.
Não se diz nos vários "reports" se essas associações têm caráter compulsório como não se chega
a falar em "códigos", mas a semelhança com a estrutura corporativa da NIRA americana de 1933 é
evidente.
Em vez de cooperação internacional, a Federação das Indústrias sugere um sistema de trocas
ou um sistema de comércio bilateral, controle das
exportações e importações, possivelmente por quotas, controle de câmbio e tratamento preferencial
para as nações que suprirem os meios de pagar,
etc.... É como diz o "Economist" atirar de volta
o Dr. SCHACHT contra o Sr. SLIMNER WELLES.
Felizmente tais proposições encontram forte
oposição na própria Inglaterra. O Sr. MORRISSON, membro do Governo, dizia há poucos meses
que "precisamos dar as costas a qualquer esquema
de restrições de mercadorias e de trabalho". Outro ministro, o Sr. H. DALTON, economista reputado, formulara, há poucas semanas, a política econômica nos seguintes termos "expansão e não restrição, expansão mas não inflação; estabilidade
de preços mas não estagnação; ordem mas não rigidez". Por fim, o chanceler do Tesouro Sir KINGSLEY WOOD, em discurso de fevereiro último,
formulara cinco proposições básicas no sentido de
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ampla cooperação internacional, orientadas nos)
mesmos princípios das proposições Keynes: uni;
sistema de acordo internacional que dispense os
créditos bloqueados e os "clearing" bilaterais, a
redução de barreiras alfandegárias, a necessidade
de evitar as oscilações desastrosas de preços de
produtos primários e matérias primas e a expansão dos investimentos internacionais.
No fundo, as manifestações de timidez econômica seriam profundamente paradoxais partidas
da Inglaterra, líder do liberalismo econômico, se
elas não fossem o produto da inquietação e do receio que às classes produtoras inglesas está inspirando a eventualidade de uma política americana
calcada em propósitos de hegemonia econômica
mais do que em postulados de cooperação internacional. Os Estados Unidos estão hoje em posição
de concorrer com evidente superioridade de forças em todos os mercados do mundo. E há uma
corrente de opinião mais preocupada em dominar
os mercados externos, ou em criá-los com capital
americano onde eles não existam, do que em estudar as possibilidades de equilíbrio internacional, sem perder de vista os ensinamentos de que
para vender é preciso comprar e de que uma nação
só pode afinal pagar a outra nação em mercadorias e serviços.
Mas nos Estados Unidos como na Inglaterra
essa corrente não é a dominante no seio do Governo, onde a compreensão dos princípios de interdependência econômica das nações encontra tão
magistral expressão nos discursos do Presidente
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como nos dos Srs. CORDELL HULL e SUMNER
WELLES e, mais do que tudo, na Carta do Atlântico.

Uma advertência apenas para finalizar. Não
alimentemos a ilusão de que o equilíbrio econômico será milagrosamente atingido logo após a assinatura do armistício. A transição da economia
de guerra para a economia de paz não poderá ser
operada bruscamente. Enquanto perdurarem as
condições de escassez que motivaram o controle e
racionamento durante a guerra, essas medidas hão
de persistir, pois de outra forma o grande volume
de meios de pagamento defrontando-se com a escassez de mercadorias e produtos daria lugar a perigosa inflação seguida de depressão, como aconteceu depois da guerra passada. As medidas de
restrição e de controle necessárias durante o período de reajustamento à economia de paz só gradativamente poderão ser afrouxadas e finalmente
abandonadas.
Uma vez atingida a economia de paz, porém, o
lema deverá ser abundância e não restrição, livre
concorrência e não monopólio, comércio internacional e não autarquia, trocas multilaterais e não
bilaterais, liberalismo policiado e não coletivismo.

A REVOLUÇÃO DE NOSSO TEMPO *
(Notas à margem do livro de Harold Laski.)
Inúmeros são os exemplos que a História registra de graves desequilíbrios econômicos depois
das grandes guerras. Assim foi nas Guerras Púbicas, como nas Guerras Napoleônicas, como em
tantas outras. E se isso acontecia ao tempo em
que nas guerras apenas se empenhava uma fração
dos recursos, da produção e da população dos beiigerantes, como poderia deixar de verificar-se na
seqüência de uma guerra universal como a de
1914-1918, em que as grandes nações do mundo
empenharam a totalidade de seus recursos humanos e materiais?
A Europa Central e a Rússia arrumadas, a
França e a Inglaterra "à bout de souffle", os Estados Unidos passando, da noite para o dia, de nação devedora para a maior nação credora e de
uma economia isolacionista para a liderança do
comércio e da finança internacionais; o marco alemão, a coroa austríaca, o rublo e outras moedas
destruídas" pela voragem inflacionista; a libra es* "Jornal do Comércio", 10 de fevereiro de 1946.
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terlina abalada; o problema insolúvel das reparações e indenizações de guerra. Como seria possível, com tudo isso, evitar, a não ser por uma sabedoria quase divina, a grave tormenta, que se foi
acumulando de 1919 a 1929, para desencadear-se
durante quase um decênio?
Em trabalho publicado há 15 anos sob o título
"Origens da Crise Mundial" e em capítulos de um
livrinho intitulado "Para um Mundo Melhor", procurei analisar as causas e a evolução da chamada
Grande Depressão de 1930-1940. Não pretendo
que essa análise seja isenta de erros e, ainda menos, de falhas, mas, de uma ou de outra forma, é
incontestável que os desequilíbrios econômicos verificados naquele período tiveram sua origem na
primeira Guerra Mundial.
Pode-se discutir largamente sobre o valor
comparado dos sistemas econômicos, economia liberal, socialismo, corporativismo, etc., mas o que
ainda está por descobrir é um sistema capaz de resistir ao formidável abalo de uma guerra total e
universal. Ainda há pouco escrevia Einstein que
uma nova guerra mundial importaria provavelmente na destruição de dois terços da população
do planeta.
Há porém um método simplório de apreciar
os fenômenos da Grande Depressão. Em vez de
proceder à análise e ao diagnóstico dos fatos econômicos de após-guerra, como o fizeram os grandes economistas europeus e americanos, em vez
de aproveitar os ensinamentos da crise para firmar princípios e diretivas capazes de evitar sua.

reincidência, é, literâriamente, muito mais fácil,
mais acessível, mais novo e sobretudo mais sensacional, decretar, sem maior exame, que todos os
males decorrem do sistema da economia liberal
que então vigorava. É o sistema do "bouc émissaire", de que Hitler se serviu, dizendo que a desgraça da Alemanha eram os judeus.
E como o socialismo ou o corporativismo ou
o comunismo nunca passaram pelo "test" da experiência, sentem-se os inovadores à vontade para
afirmar que a solução do problema consiste na
derrubada do antigo sistema e sua substituição
pela "nova ordem" de sua predileção.
É o que, entre outros, fez, com especial sucesso de literatura, o Sr. Harold Laski, em seu tão
divulgado livro "Reflexões sobre a Revolução de
Nosso Tempo".
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Todo livro tem, em geral, um capítulo chefe e
nesse capítulo uma proposição capital, em torno
da qual giram os demais comentários. No livro de
Laski, o capítulo chefe é intitulado "Democracy
at Bay" e os postulados sobre que se alicerça o
tema principal do autor encontram-se à página
191 desse capítulo.
Define aí Harold Laski as quatro fraquezas do
sistema capitalista:
1) - - o capitalismo importa no aumento do
número de empregados e na redução do salário relativo desses empregados;
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2) - - o capitalismo promove a elevação pró-;
gressiva dos preços, sem o correspondente aumento de salários;
3) — o capitalismo distribui aos ricos uma
proporção excessiva da renda social, de sorte a
concentrar a riqueza e o poder econômico nas mãos
de poucos;
4) - - o capitalismo não tem mais a capacidade
de expansão capaz de permitir-lhe fazer novas concessões ao bem-estar das massas.
Examinemos essas quatro proposições de Las~ki, à luz dos fatos e dos algarismos.

Vê-se que a renda inglesa cresceu de f 3.680
a £ 4.960 milhões em 12 anos - - um crescimento
portanto de mais de um terço em menos de meia
geração!
O mesmo se verifica quanto ao aumento da renda "per capita", que passou de £ 200
a £ 250, um crescimento de 25% em produtividade
real em 12 anos!
Verifica-se pois, desde logo, e fora de qualquer dúvida, que o sistema capitalista mantém sua
plena capacidade para aumentar a produção como
para melhorar o padrão de vida médio da população.
Ao constatar essas conclusões, escreve Durbin, ilustre professor, economista e socialista, que
"elas podem não ser agradáveis à tese socialista,
mas devem ser aceitas por todos os que respeitem
a evidência histórica" e que "as muralhas de Jerico não cairão com um sopro, nem desmoronarão por si".
Estudando a progressão da renda nacional
nos Estados Unidos sob o regime
capitalista de
2
1870 a 1930, escreve Schumpeter que a taxa de
crescimento da produção de mercadorias e serviços de consumo foi, durante esse período, de 2%
no mínimo, a juros compostos, por ano. E se nos
cinqüenta anos, a partir de 1928, prossegue Schumpeter, continuar a mesma progressão de crescimento, a produção de mercadorias e serviços para
consumo será, em 1978, 2,7 vezes maior do que a

No que toca à "capacidade de expansão e melhoria de bem-estar", vamos alinhar os algarismos da renda nacional da Inglaterra (país a que
Laski 1se refere especialmente) dados por Colin
Clark, uma das maiores, senão a maior, autoridade britânica em matéria de renda nacional:
Anos:

1924
1928
1932
1936
(1)

Renda Nacional Renda real
Líquida a preços
per
de 1930:
capita:

3.679
4.117
3.995
4.960
Colin Clark — "Nation Income and Outlay", pág. 208.

202,4
214,0
220,4
251,3

(2)

J. Schumpeter — "Capitalism — Socialism and Democracy".
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de 1928. Para determinar a "renda nacional 'per
capita' " importa levar em conta o crescimento da
população de 1928 a 1978, a qual, segundo as estimativas de Sloane, atingirá, em 1978, a 160 milhões de habitantes. Conclui então Schumpeter
que a produção de mercadorias e serviços em 1978,
para essa população, "faria desaparecer qualquer
vestígio daquilo que, segundo os padrões atuais,
denominamos de pobreza, mesmo nas mais baixas
camadas da população, com exceção apenas de casos patológicos".
Ao escrever pois que "o capitalismo não tem
mr.is capacidade de expansão para melhorar o bem-estar das massas", Laski bem mostra estar fazendo literatura ou demagogia em vez de pesquisa
científica.

Creio não existir um só economista, por mais
anticapitalista que seja, capaz de contestar a evidência histórica de que a percentagem de distribuição da renda nacional entre as classes de empregados (salários e ordenados) e de empregadores ou capitalistas (lucros e juros) apresenta muito fracas variações.
Citemos por exemplo Alvim Hansen,3 insuspeito aos socialistas:

Bem sei a réplica que logo surgirá: a da Desigualdade, isto é, a de que o índice de aumento da
riqueza e da rertda "per capita" não tem significação, porquanto o resultado será somente o de fazer os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. É
o que em termos menos claros e precisos alega
Laski ao dizer que o "capitalismo promove a elevação dos preços sem o correspondente aumento
de salários" e que "o capitalismo distribui aos ricos uma proporção excessiva da renda social, concentrando a riqueza nas mãos de poucos".
Vamos analisar os fundamentos dessa proposição.

PERCENTAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DA
RENDA NACIONAL
Aos empregados:

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

65,8
64,8
64,5
63,7
64,8
65,9
66,3
66,2
66,7
67,3

A juros e
dividendos:

14,3
15,6
16,2
16,8
16,2
15,3
14,4
14,9
14,4
13,0

o que demonstra que à medida que aumenta a renda nacional, a classe de empregados é beneficiada,
ao menos, na exata proporção desse aumento.
Citemos ainda os algarismos do National Bureau of Economic Research dos Estados Unidos,
(3)

A. Hansen — "Fiscal Policy and Business Cycles".
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relativos à percentagem da renda nacional americana economizada, para os decênios que terminaram nos anos indicados:

apreciarmos em termos reais (de satisfação de
necessidades), verificaremos que essas quotas sofreram alteração substancial em favor dos grupos
de renda mais baixa. Isto decorre do fato de que
a máquina capitalista é, primordialmente, uma máquina de produção para as massas... Não há dúvida de que algumas coisas hoje acessíveis ao
operário moderno, teriam sido de um grande conforto para Luís XIV; serviço dentário por exemplo. De um modo geral, porém, para um orçamento privado da ordem do de Luís XIV, pouco
proveito haveria a tirar das realizações capitalistas. .. Luz elétrica, por exemplo, não representa
uma grande vantagem para quem tinha recursos
amplos para comprar velas em quantidade e pagar empregados para tratá-las. É o pano barato, é
o produto barato de algodão e de "rayon", é o calçado, são os veículos automóveis, etc., que representam as realizações típicas da produção capitalista.
A rainha Elizabeth possuía meias de seda. A realização capitalista não consiste em produzir mais
meias de seda para rainhas e sim em torná-las acessíveis às operárias, em troca de um esforço de
trabalho cada vez menor. Quando se toma a lista
dos itens que compõem o orçamento do operário
moderno", escreve ainda Schumpeter, "e se observa, a partir de 1899, o curso de seus preços, não
em termos de moeda, mas em termos de horas de
trabalho necessárias para adquiri-los, isto é, preços em moeda divididos em cada ano pelo salário-hora e considerando o progresso espetacular na

1878 .
1883
1888
1893
1898
1903
1908
1913
1923
1928

12,1%
/o
13,0
13,2
14,1
14,1
13,6
12,6
12,1
12,5
10,9

Comentando este quadro estatístico, escreve
com muito acerto G. Terborgh:
"Isto prova concludentemente que em um período de 60 anos, durante o qual a renda nacional
"per capita" mais do que triplicou, a percentagem
da renda nacional economizada se alguma tendência mostra é a de baixa."
E Schumpeter escreve:
"Até 40 anos atrás, vários economistas, além
de Marx, acreditavam que o processo capitalista
tendia a alterar as quotas relativas da renda nacional, tornando os ricos cada vez relativamente
mais ricos e os pobres mais pobres. Mas dal tendência é inexistente."
Diz ainda:
"E se em vez de apreciarmos as quotas relativas de ricos e de pobres em termos de moeda, as
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qualidade, fica-se surpreso de ver a progressão da
melhoria".
E sob que regime tem sido atenuada a Insegurança, criada e ampliada cada vez mais a legislação
social, a redução do número de horas de trabalho,
o seguro social contra o desemprego, contra os acidentes, as enfermidades, a velhice, a maternidade,
etc.? Com que recursos se tem podido acumular
as provisões necessárias para tudo isso senão com
o maravilhoso surto de expansão econômica do
capitalismo?
Importa ainda1 observar que a quota relativa
da renda -nacional correspondente a juros e lucros
(capitalistas e empregadores), que na primeira
fase do regime capitalista era totalmente atribuível aos ricos, é já agora distribuída por um número cada vez maior dos que recebem salários e ordenados (empregados). Veja-se por exemplo a
tabela de dispersão da propriedade de algumas
grandes empresas, citada por Berle e Means: 4

Vejam-se os algarismos citados por Durbin, 5
igualmente insuspeito aos socialistas, do número
de depositantes e do volume dos depósitos nas Caixas Econômicas (Savings Ba-nks) na Inglaterra.

NÚMERO DE ACIONISTAS
American Pennsilvania
Telephone
Railroad:
& Telegraph:

1902
1920
1931

United States
Steel:

12.000 28.000 25.000
139.000 133.000 95.000
642.000 241.000 174.000

(4) Berle & Means — "Modern Corporation and Private Property", pág. 55.

CAIXAS ECONÔMICAS

1890
1930

N. de depositantes:

Depósitos:

7.310.000
15.070.000

£112 milhões
£ 587 milhões,

crescimento fora de qualquer proporção com o aumento da população. Estatísticas análogas poderíamos citar quanto à progressão do número de
legados superiores a £ 100, quanto às sociedades
cooperativas, de previdência, etc.
Poder-se-ia argumentar, não obstante, que, mau
grado o enorme progresso realizado pelo capitalismo, no incremefito do bem-estar das massas, ainda
persiste uma grande desigualdade econômica. Os
críticos do capitalismo parecem crer que a desigualdade econômica e social é obra do sistema. É
um absurdo. Não somente a desigualdade existia
muito antes do aparecimento do capitalismo, mas
foram as próprias forças do capitalismo que atenuaram sensivelmente essa desigualdade. Enorme redução dos privilégios legais, igualdade política, abolição da escravatura, impostos sobre a renda, são outros tantos elementos institucionais companheiros do capitalismo.
(5)

E. Durbin — "Politics of Democratic Socialism".
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O capitalismo só faz atenuar a desigualdade.
Atenuou, mas não suprimiu. E qual o sistema capaz de suprimi-la? Do regime russo, nem vale a
pena citar as enormes desigualdades. Desigualdade sempre haverá. Nivelar só é possível, nivelando
por baixo. Antes de distribuir é preciso criar a riqueza, isto é, elevar a renda nacional, que mesmo
nos Estados Unidos é ainda hoje insuficiente para
suprir um padrão de vida satisfatório para todos.
Tomemos, para analisá-lo, um dos índices de
desigualdade, aparentemente dos mais irritantes.
Nos Estados Unidos, em 1929, de uma renda nacional de $93 bilhões, nada menos de $13 bilhões couberam aos ricos, isto é, a pessoas com rendimentos
(de qualquer natureza, inclusive do trabalho) de
$50.000 anuais ou mais. 6
Mas desses $13 bilhões importa, des'de logo, deduzir o imposto sobre a resida. Importa também
deduzir o valor dos investimentos, isto é, dos rendimentos investidos em novas fábricas, usinas, estradas de ferro, edifícios, etc. Porque em uma sociedade dinâmica, alguém há de prover os recursos para os novos investimentos. Na Rússia é o
Estado, que se apropria de mais de 30% da renda
•nacional. Os investimentos são apenas virtualmente propriedade de quem os faz. O benefício
é social. Ford "não goza nem consome" as suas
fábricas de automóveis. O valor dessas fábricas
não poderia ser distribuído a ninguém para consumo. Em qualquer sociedade, capitalista, socia-

lista ou comunista, uma parte da renda nacional
terá sempre de ser aplicada a novos investimentos
e portanto não consumida.
O que haveria a repartir, no caso, é aquilo quev
os ricos consomem. Pois bem, feitas as deduções
de imposto de renda e de investimentos, aqueles
$13 bilhões que couberam aos ricos ficam reduzidos a cerca de $4 bilhões, seja menos de 5% da
renda nacional. Mas esses 5% incluem rendimentos provenientes do trabalho de altos profissionais,
de grandes administradores, etc., de sorte que a
parte que de fato coube aos "ricos inativos" não
foi superior a 1% ou no máximo a 2%.
Donde se conclui que a importância "relativa" da desigualdade econômica no sistema capitalista é, na verdade, muito menor do que parece a
um exame superficial, como o de Laski.

(6)

Brookings Institution — "America's Capacity to Consume".
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O vício do livro de Laski, além de sua lamentável superficialidade, é o de partir de uma tese
preconcebida, método incompatível com o espírito
científico dos que procuram, acima de tudo, a verdade. Falta-lhe a independência intelectual de
que fala Charles Gide, ao escrever que "a soberba
indeferença com que os economistas da escola ricardiana demonstram aquilo que eles julgam ser
K verdade, sem se preocupar com as conseqüências que daí possam advir para construir ou para
demolir, é do mais belo espírito científico".
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Laski, como tantos outros, insatisfeitos emotiva e intelectualmente, desejosos de salvar o mundo, não se dispondo a estudar em livros que lhes
parecem de um tédio insuportável, incapazes de
atingir a smtese por esforço próprio, vão encontrar em Marx a expansão de seus anseios.
Assim também a massa dos leitores está sempre pronta a absorver e aplaudir as críticas ao capitalismo, mesmo as mais superficiais, e a verberar os seus abusos, sem cuidar do exame comparativo dos sistemas, das estimativas do total a repartir, e, mais do que tudo, do retrocesso que para a
civilização e para as liberdades políticas seria o
regime do Estado patrão-único e onipotente, exercendo o comando inconstrastável através uma burocracia sem visão, sem estímulo (a não ser o medo
do pelotão de fuzilamento) e, não raro, sem
probidade.
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