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MACROECONOMIA

A crise quádrupla une problemas de 
ordem política, econômica, de segu-
rança e de costumes. Nos últimos 
anos, o país assemelhou-se a uma 
máquina de calcular que apenas sub-
trai. Visto de cima, o país deu a im-
pressão de pular para trás com per-
nas de sapo e alma de caranguejo.  

O horizonte atual, felizmente, 
mostra fatos positivos e alguma re-
versão da trajetória anterior. Mas 
permanece a ameaça da crise quíntu-
pla, que à crise quádrupla adiciona a 
crise social. Crises quíntuplas trazem 
consigo, em particular, ameaças à se-
gurança individual, à informação e 
ao direito de escrutínio periódico do 
poder público concedido pelo poder 
individual concedente. 

Ao Brasil pertence à autoria da 
crise quádrupla. Houve deterioração 
dos termos de troca com o exterior, 
mas isto não confere direito de au-
toria a exportadores e importado-
res, sejam nacionais ou estrangeiros. 
Qualquer agente econômico deve es-
tar pronto para o fato de que preços 
sobem e descem. 

Não há “inimigos externos” a cul-
par. Felizmente não há também, ao 
menos até aqui, salvadores da pátria. 
Não há o queremismo dos anos 40, 
as vassouras contra a corrupção dos 
anos 60, ou os caçadores de marajás 
dos anos 90. Nem os bem-intencio-
nados de plantão, com suas intenções 
duvidosas e péssimos métodos. 

A carência de cooperação e con-
fiança de uns em outros, e de todos 
no todo, pode levar uma nação a 
perdas imensas. No passado, isto 
se dava de forma abrupta, militar, 
com perda de soberania e autode-
terminação. Hoje em dia as subtra-
ções coletivas se dão de forma mais 
sutil, predominantemente econô-
mica, o que inclui também a emi-
gração de talentos. 

Estamos a menos de seis anos do 
bicentenário da Independência. Ao 
contrário do que sugere a intuição, 
o presente honra o passado quando 
se curva predominantemente ao fu-
turo. Na ausência de um futuro mi-
nimamente organizado e próspero, 
qualquer passado torna-se automa-
ticamente diminuto e irrelevante.

As vozes da razão comunitária 
impõem-se naturalmente. Prescin-
dem de decibéis elevados. Mas não 
têm encontrado canais organizados 
de repercussão. Temem, em particu-
lar, o desespero do próximo, cada 
vez mais próximo, que perdeu al-
guém próximo nesta guerra de to-
dos contra todos. Não seria segu-
rança a principal tarefa de qualquer 
governo? Gritam. 

Que possamos em breve novamen-
te convidar ao país amigos que em seu 
retorno levem para casa recordações 
fundamentalmente de ordem, felicida-
de e prosperidade. E não de violência 
urbana e incoerência intrínseca.  
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Heróis há muitos. São, na verda-
de, os filhos da paciência infinita. 
Deixam-se empilhar diariamente em 
ônibus e trens para o provimento à 
família do mínimo necessário. Lide-
ranças, estas não parecem ser produ-
to de fácil preparo no caldo de cultu-
ra atual. Chefias talvez, quem sabe. 

Da crise quádrupla somos ao mes-
mo tempo causa e consequência, insu-
mo e produto. Não se sabe ainda se a 
indignação que leva à ação cívica está 
apenas a repousar no sono da ignorân-
cia. Ou também a se refugiar na ação 
que não persegue senão a mediocrida-
de da salvação isolada e individual. 

Os mosquitos brasileiros pare-
cem ter tomado para si a tarefa de 
ensinar a todos que a salvação indi-
vidualista é uma ilusão. Destruíram 
por completo a confortável sensação 
da possibilidade de blindagem. Os 
infelizes nem ao menos respeitam as 
grades dos condomínios.

Como sempre acontece com briga 
de vizinhos, quem está de fora tende 
a se aproveitar, seja ativa ou passi-
vamente. Residentes no exterior ga-
nham muito quando recebem os ele-
vados juros de nossa dívida pública. 
Ganham quando compram empresas 
e terras nacionais vendidas a baixos 
preços. Ganham também quando 
empregam com baixos salários bra-
sileiros que não veem alternativa de 
emprego e segurança senão migrando 
apressadamente para o exterior.  


