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1. A falha

Agora que tenho a visão quadruplicada,

E uma visão quatro vezes maior me foi dada;

É quadruplicada em meu prazer supremo,

E triplicada na suave noite de Beulah,

E duplicada Sempre. Que Deus nos livre

Da visão Singular, e do sono de Newton!

William Blake, “Poems from Letters”

Se a guerra é o meio empregado por Deus para ensinar geografi a aos 
norte-americanos, a recessão é a Sua maneira de ensinar um pouquinho 
de economia a todo mundo. 

A tremenda desordem do setor fi nanceiro mostrou que as mentes mate-
máticas mais brilhantes do planeta, fi nanciadas por alguns dos bolsos mais 
cheios, haviam construído não uma elegante engrenagem de prosperidade 
constante, mas um mecanismo precário de trocas, barganhas e apostas que 
inevitavelmente ruiu. A recessão não foi decorrente da falta de conhecimen-
tos econômicos, mas, sim, do excesso de um tipo particular de conhecimento, 
uma exacerbação do espírito do capitalismo. A euforia dos mercados livres 
nos impediu de enxergar outras formas de ver o mundo. Como Oscar Wilde 
escreveu há mais de um século: “Hoje em dia, as pessoas sabem o preço de 
tudo e o valor de nada.” Os preços se mostraram parâmetros instáveis: o 
colapso fi nanceiro de 2008 aconteceu no mesmo ano das crises de alimento 
e petróleo, e ainda assim continuamos incapazes de avaliar nosso mundo 
por uma perspectiva diferente do prisma enganoso dos mercados.

Uma coisa é clara: as formas de pensar que nos colocaram nessa con-
fusão difi cilmente vão nos tirar dela. Pode servir de ligeiro consolo saber 
que até mesmo alguns dos estudiosos mais respeitados foram forçados a 
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quebrar a cabeça em relação às suas suposições equivocadas. Provavel-
mente, um dos mais dolorosos reconhecimentos da própria ignorância foi 
demonstrado no dia 23 de outubro de 2008, quando, em uma sala lotada, 
diante do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental do Congresso, 
Alan Greenspan descreveu o fracasso de sua visão de mundo.

Greenspan era um dos mais reconhecidos legisladores da economia 
mundial durante os dezenove anos em que exerceu o cargo de presidente 
do Federal Reserve (também conhecido como Fed). Membro de carteirinha 
da brigada do livre-mercado, ele seguia os passos de Ayn Rand, que, embora 
pouco conhecida fora dos Estados Unidos, continuou sendo infl uente muito 
tempo depois de sua morte, em 1982. O livro que ela escreveu em 1957, 
Quem é John Galt? (Atlas Shrugg ed, no original), no qual magnatas executivos 
heroicos enfrentam o fl agelo do funcionalismo público e do sindicalismo, 
voltou a fi gurar na lista dos mais vendidos. Ao encarar o altruísmo como 

“canibalismo moral”, Rand foi a chefe de torcida de uma escola de pensa-
mento radicalmente libertária em relação ao livre-mercado, que ela mesma 
chamou de “Objetivismo”. Atraído para o círculo da escritora por essa ine-
briante fi losofi a, Greenspan recebeu o apelido de “Agente Funerário” em 
função de seu comportamento “divertido” e de seu modo de vestir. Quando 
Greenspan escolheu fazer carreira no setor público, foi como se um hippie 
tivesse se alistado nas Forças Armadas, um lapso que seus antigos amigos 
jamais perdoaram. Apesar disso, Greenspan continuou bastante fi el à fi loso-
fi a de Rand, acreditando que o egoísmo levaria ao melhor mundo possível, 
e que qualquer tipo de restrição resultaria em desastre.

No fi nal de 2008, Greenspan foi intimado pelo Congresso dos Estados 
Unidos a testemunhar sobre a crise fi nanceira. Sua gestão no Fed tinha 
sido longa e elogiada, e o Congresso desejava saber o que acontecera de er-
rado. Quando começou a ler seu testemunho, Greenspan parecia exausto, 
a pele do rosto fl ácida e caída, como se o vigor que antes o mantivera fi rme 
tivesse desaparecido por completo. Mas ele se saiu bem. Na primeira parte 
do depoimento, criticou as informações com as quais trabalhara. Se os 
dados estivessem certos, os modelos econômicos teriam funcionado e as 
previsões seriam melhores. Em suas palavras,
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um Prêmio Nobel foi concedido pela descoberta do modelo de preços que 

sustenta grande parte do avanço dos mercados de derivativos. Esse paradigma 

moderno de administração de risco se manteve estável durante décadas. No 

entanto, todo o edifício intelectual entrou em colapso no verão do ano passado, 

porque, em geral, os dados incluídos nos modelos de administração de risco 

cobriam apenas as duas últimas décadas, que foram um período de euforia. 

Caso os modelos tivessem sido elaborados de modo mais apropriado para pe-

ríodos históricos de crise, as exigências de capital teriam sido muito maiores 

e o mundo fi nanceiro estaria muito melhor hoje, em minha opinião.1

Esse é um argumento do tipo “despir um santo para vestir outro”. O 
modelo funcionava bem; as suposições sobre risco e os dados, baseadas 
apenas nos bons tempos do passado, é que eram enganosas, e assim, de 
modo correspondente, o resultado foi equivocado. Henry Waxman, rival 
de Greenspan no comitê, forçou-o, em um notável diálogo, a uma con-
clusão mais aprofundada:

Waxman: A questão que lhe coloco é que o senhor tinha uma ideologia, o 

senhor tinha uma crença a respeito dos mercados livres, competitivos — e 

isto é uma afi rmação sua: “Eu tenho uma ideologia. Minha opinião é que 

mercados livres, competitivos, são de longe o modo mais incomparável de 

organizar a economia. Tentamos as regulações, mas nenhuma funcionou 

adequadamente.” Estas foram suas palavras. O senhor tinha autoridade para 

impedir empréstimos irresponsáveis que levaram à crise das hipotecas sub-

prime. Várias pessoas aconselharam o senhor a fazê-lo. E agora toda a nossa 

economia está pagando o preço. O senhor acredita que a sua ideologia o 

levou a tomar decisões que gostaria de não ter tomado?

greenspan: Bem, lembre-se porém do que signifi ca uma ideologia. É uma 

construção conceitual com [sic] a forma pela qual as pessoas lidam com a 

realidade. Todo mundo tem uma. É fundamental. Para existir, é preciso 

uma ideologia. A questão é se ela é correta ou não. O que estou lhe dizendo 

é que, sim, encontrei a falha, não sei quão signifi cativa ou permanente ela 

é, mas fi quei muito angustiado com esse fato.
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Waxman: O senhor encontrou uma falha?

Greenspan: Encontrei uma falha no modelo, que identifi quei como a 

estrutura funcional crítica que defi ne o funcionamento do mundo, por as-

sim dizer.

Waxman: Em outras palavras, o senhor percebeu que a sua visão de 

mundo, a sua ideologia, não estava certa, não funcionava.

Greenspan: Exatamente. Essa foi a razão exata pela qual fi quei chocado, 

pois convivi quarenta anos ou mais com evidências consideráveis de que ela 

funcionava excepcionalmente bem. 

Na realidade, a falha não era um mero problema de dados pouco con-
fi áveis. Nem era algo tão vasto quanto um Cisne Negro, um problema que 
escritores tais quais Nassim Taleb descrevem como um acontecimento 
altamente improvável e imprevisível que, quando ocorre, acarreta conse-
quências catastrófi cas. A falha de Greenspan era ainda mais fundamental. 
Ela deformou sua visão acerca da organização do mundo e da sociologia 
do mercado. E Greenspan não está sozinho. Larry Summers, conselheiro 
econômico sênior do presidente, também teve de prestar contas de um 
erro semelhante — sua visão de que o mercado era inerentemente au-
toestabilizador “recebeu um golpe fatal”.2 Hank Paulson, secretário do 
Tesouro de Bush, encolheu os ombros com resignação similar. Até mesmo 
Jim Cramer, do programa Mad Money da CNBC, admite a derrota: “O 
único sujeito que deu a isso o nome certo foi Karl Marx.”3 Um após o 
outro, todos os sacerdotes do livre-mercado estão, para usar a linguagem 
do mercado, sofrendo uma correção.

A confi ssão de Greenspan passou despercebida por quase todos nós. Se 
você der uma olhada nos editoriais da imprensa fi nanceira, vai encontrar 
muitas análises compatíveis com o primeiro palpite dele, e gurus apre-
sentando histórias de como o risco foi avaliado de forma incorreta (e foi 
mesmo), de como a falta de regulação permitiu que o pânico se infi ltrasse 
no sistema fi nanceiro (o que aconteceu de fato), de como as estruturas de 
incentivo recompensaram os agentes que lançaram o risco fi nanceiro para 
bastante longe no futuro (foi o que eles fi zeram) e de como os ideólogos do 
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livre-mercado eliminaram os tipos de políticas de interrupção de circuitos 
que, hoje, talvez tivessem ajudado (e eles também fi zeram isso). Mas tudo 
se resume a “poderia ter sido evitado se tivéssemos planejado respostas 
melhores”. Não tenho certeza de que somos capazes de compreen der 
aquilo que a confi ssão de Greenspan pode realmente signifi car para nós. 
Seria um choque extraordinário se os fundamentos da política, tanto no 
governo quanto na economia, estivessem errados, e se não existisse algo 
para substituí-los. 

É como se um dia você acordasse e descobrisse que foi transformado 
numa barata.4 É a premissa da novela A metamorfose, de Franz Kafka. Na 
primeira frase, um jovem caixeiro-viajante chamado Gregor Samsa acorda, 
após uma noite de pesadelos, e descobre que se transformou num inseto 
enorme. A reação de Gregor Samsa é reveladora, e nos fala de nós mesmos 
mais do que gostaríamos de saber. Pois o que ele faz quando percebe que 
virou um inseto? Não sai do quarto berrando, nem refl ete sobre como 
aquilo aconteceu ou o que representa a sua transformação, e o que ele 
poderá vir a ser amanhã. Sua resposta é apenas: “Pobre de mim! Como 
vou manter meu emprego?”

Foi praticamente assim que reagimos diante dessa crise econômica.
Embora ninguém ainda tenha acordado no corpo de um inseto, todos 

nos encontramos num mundo que virou de cabeça para baixo, no qual 
tudo que nos disseram ser benéfi co demonstrou ser justamente o contrário. 
A “falha” de Greenspan tem profundas repercussões — para entendê-la de 
modo integral, seria necessária uma completa reavaliação do modo como 
conduzimos nossas vidas. Nós precisaríamos não apenas de uma nova 
maneira de ancorar nossas expectativas sobre a sociedade e a economia, 
baseada em suposições mais consistentes acerca da natureza humana, mas 
também de uma ideologia diferente acerca da troca de bens e serviços. 

Os preços desempenham um papel ideológico essencial no mundo de 
Greenspan. Eles oferecem um meio de ver e conhecer os desejos e recur-
sos coletivos de nosso pequeno planeta. Essa é a fi losofi a econômica de 
Friedrich Hayek, na qual os preços representam os fi os através dos quais 
desejos e necessidades são comunicados. Os fãs de fi cção científi ca já estão 
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familiarizados com esse panorama. Em Matrix, humanos libertos (e os 
programas que os caçam) podem ver o mundo em sua forma bruta, como 
uma chuva digital de símbolos e sinais. Essa é a fi cção científi ca que preside 
o fato econômico. Os mestres do universo das trocas fi nanceiras globais 
encaram números e dados que escorrem pelos monitores, passando os 
olhos de tela em tela, tentando ver o mundo e lucrar com isso. Em Matrix, 
os sinais eram uma simulação do mundo real, e escondiam mais do que 
revelavam. O problema é que esse recurso digital não confi ável tornou-se 
agora o principal acessório cenográfi co no drama do comércio moderno.

Consideremos o que aconteceu com a Volkswagen, que, no fi nal de 
outubro de 2008, conseguiu, por um breve período, tornar-se a corporação 
mais valiosa do mundo sem precisar vender um único veículo. Com a econo-
mia ainda em queda livre, os operadores dos mercados de ações tinham uma 
visão nebulosa da montadora. Eles olhavam para suas telas e concluíam que, 
assim como qualquer outra fábrica de automóveis, a Volkswagen se encami-
nhava para tempos difíceis. Imagine que você é um operador de mercado 
que acredita piamente que os preços das ações podem apenas cair. A atitude 
coerente com essa hipótese é vender as ações da Volkswagen hoje e comprá-
las de volta quando os preços caírem. Já que você não carrega consigo um 
estoque de ações da Volkswagen, vai procurar alguém que faça isso, como 
um investidor institucional. Você adquire o montante que ele tem disponível 
por um preço e promete devolvê-lo muito em breve. O investidor institu-
cional fi ca feliz porque ganha dinheiro ao emprestar suas ações, que terá de 
volta sãs e salvas. Você fi ca feliz porque pode vender o montante, esperar a 
baixa do preço e comprá-lo outra vez, utilizando o lucro para pagar o que 
deve ao investidor institucional e também para quitar a próxima parcela de 
seu iate em Mônaco. Essa prática é chamada de shorting. 

O problema foi que a Porsche, rival da Volkswagen, havia começado 
a comprar, sem alarde, ações da concorrente, na expectativa de adquirir o 
controle de 75% da empresa. Quando a dimensão da farra de compras da 
Porsche veio a público, fi cou bem nítido que pouco restara da companhia 
para ser negociado. Como a Porsche absorveu todas as ações da Volkswa-
gen, o preço delas não caiu. Os operadores vendiam os seus estoques 
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emprestados à Porsche e, quando esta anunciou a intenção de conservar 
as ações em seu poder, eles entraram em pânico. Isso levou a um “aperto 
brusco”, a um turbilhão de investidores tentando cobrir as apostas equi-
vocadas que haviam pagado com ações que não possuíam. Eles confi a-
ram que o preço da Volkswagen despencaria como o de qualquer outra 
montadora de automóveis durante uma recessão. Quando fi cou claro que, 
mesmo não indo bem no mercado de veículos, as ações da Volkswagen 
estavam desafi ando a gravidade, os especuladores correram para comprar 
antes que o preço fi casse ainda mais alto. 

A combinação de compras levou o preço das ações mais para cima. 
Ele fi cou tão alto que a Volkswagen passou a compor o índice DAX 30 das 
maiores corporações da bolsa alemã. Isso desencadeou um novo frenesi 
de compras, conduzido não mais por apostadores do mercado de ações, 
mas por seus opositores diretos — os investidores institucionais conser-
vadores. Fundos de pensão, por exemplo, investem com olho nos retornos 
de longo prazo; preferem uma acumulação de riqueza lenta e certa a 
apostas arriscadas. Uma das formas pelas quais eles mantêm sua carteira 
de investimentos equilibrada é a compra apenas de blue chips, ações de em-
presas confi áveis e rentáveis, que certamente são menos vulneráveis aos 
choques que se abatem sobre o mercado acionário; por exemplo, as trinta 
corporações mais negociadas no mercado aberto. Quando a Volkswagen 
começou a fazer parte do DAX 30, um grande número de investidores ins-
titucionais automaticamente manifestou interesse. Eles então compraram 
suas ações a qualquer preço que encontrassem. O resultado? O preço de 
cada ação passou de 200 para 1.000 euros em uma semana — um aumento 
de 300 bilhões de euros (244 bilhões de libras; 386 bilhões de dólares) no 
valor da empresa. Por um breve momento, a Volkswagen tornou-se maior 
que a Exxon-Mobil (que tinha um valor contábil de exatos 343 bilhões de 
dólares). E, para isso, a empresa não moveu um dedo.

No fi m das contas, as regras do DAX foram modifi cadas, os preços 
caíram e, em 2009, a Volkswagen comprou a Porsche. É fácil contar essa 
história como aquela em que investidores institucionais foram pegos de 
calça curta, em que havia informações imperfeitas sobre o tamanho do 
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mercado, em que as regras dos jogos de longo e curto prazo se confun-
diram. No entanto, olhe mais de perto. Nas entrelinhas dessa versão da 
história existe uma estrutura conceitual que subjaz a todos os casos de 
excesso e colapso. A própria noção de bolha se apoia na premissa de que, 
quando ela estoura, as coisas voltam aos seus devidos lugares, a uma situa-
ção na qual os preços refl etem os valores de modo mais acurado. Essa é a 
história contada ao cabo de todo surto de expansão e crise, desde a Bolha 
do Mar do Sul, de 1720, até a catástrofe das moradias, de 2008. Há uma opi-
nião amplamente compartilhada de que, em última análise, a normalidade 
voltará à economia mundial — no entanto, esse é um consenso baseado 
numa história em que as bolhas são exceções nos procedimentos usuais (e 
bem-sucedidos) de avaliação do mercado. Se esses mesmos procedimentos 
são falhos, como sugeriu Greenspan, então nossa fé num retorno suave ao 
chão é equivocada, porque não existe nem jamais existiu qualquer terreno 
seguro sob nossos pés. 

Há uma discrepância entre o preço e o valor de algo, que os econo-
mistas não podem remediar, porque se trata de um problema inerente à 
própria ideia de preços defi nidos pelo lucro. Nós temos uma intuição incô-
moda e desconfortável acerca dessa defasagem. O que torna os anúncios 
do MasterCard engraçados é a incerteza sobre os preços. Você sabe como 
é — taxa de uso do campo: 240 dólares; aulas: 50 dólares; taco de golfe: 110 
dólares; se divertir: não tem preço. A piada mais completa, porém, é esta 
aqui: o preço de uma coisa não mede o seu valor de forma alguma. Essa 
intuição espinhosa virou entretenimento. Um alienígena acharia estranho 
que um dos programas mais famosos da televisão, em dezenas de países, é 
aquele que aborda a confusão acerca do valor das coisas: The Price is Right 
[O preço está certo]. No programa, a plateia é apresentada a vários bens 
de consumo duráveis e tem de adivinhar o preço de varejo de cada um. 
O crucial é que você não ganha por desvendar corretamente quão útil é 
alguma coisa ou quanto custou para que ela fosse feita — os preços são 
guias precários para a utilidade e os verdadeiros custos de produção. Você 
ganha por desenvolver um senso intuitivo daquilo que as corporações 
acreditam que você está disposto a pagar.
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Num mundo de administração de fundos, a confusão sistemática que 
envolve o valor das coisas fez com que algumas pessoas se tornassem 
muito ricas. Os salários dos operadores de mercado estão vinculados às 
taxas de retorno acima das expectativas atribuídas aos riscos que eles assu-
mem, a chamada cota alfa com que eles contribuem para os ganhos. Pense 
numa aposta de cara ou coroa, na base de dois por um. Eu aposto 1 dólar 
na cara, e toda vez que eu ganho recebo 2 dólares. Em longo prazo, eu 
esperaria que uma aposta de 1 dólar na cara me retornasse 1 dólar, porque 
acertaria a cara cerca de metade das vezes. No entanto, se recebo 1,5 dólar 
pela aposta, estou fazendo mágica. Essa mágica se transforma em moedas 
que passo a reter, por meio de bônus e salários aumentados. O truque é 
muito difícil de executar porque existem apenas poucos meios de criar 
valor adicional na administração de fundos — posso escolher ações de 
baixa cotação que superem as expectativas, posso encorajar inovações que 
modifi quem as regras do jogo, ou posso criar novos ativos especializados 
dos quais os investidores institucionais venham a gostar. Assim, seria de se 
esperar que a cota alfa fosse rara — e ela é —, porém, movidos pelo desejo 
de aumentar os ganhos, muitos criaram cotas alfa falsas, por meio de apos-
tas que pareciam produzir bons retornos de modo consistente, embora 
contivessem uma pequena dose de perda catastrófi ca em seu interior. Se 
o valor esperado dessa perda fosse contabilizado, a cota alfa desapareceria. 
Os riscos, entretanto, foram ignorados e os bônus fl uíram. Os membros 
da irmandade que administram a economia e lucram com sua regulação 
precária ganharam bilhões. Eles recebiam hoje pelos resultados que pre-
diziam para o futuro, usando uma prática contábil baseada em suposições 
que lhes permitia embolsar hoje aquilo que projetavam ganhar amanhã.5 
Tal prática era justifi cada na base de “o mercado sabe mais”.

A ideia de que os mercados devem saber mais é um artigo de fé de 
certo modo recente, e foi necessária uma grande dose de trabalho ideo-
lógico e político para incluí-la na sabedoria convencional dos governos. 
A noção de que os mercados são inteligentes encontrou sua apoteose na 
Hipótese dos Mercados Efi cientes, formulada por Eugene Fama, estudante 
de doutorado da Escola de Administração da Universidade de Chicago 
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nos anos 1960. Sua força como fundamento ideológico para os agentes 
fi nanceiros foi extraordinária — pense no Quem é John Galt?, porém com 
muitas equações. 

A hipótese sustenta que o preço de um ativo fi nanceiro refl ete tudo 
aquilo que o mercado sabe sobre suas perspectivas correntes e futuras. Isso 
não é o mesmo que dizer que o preço, de fato, refl ete o seu desempenho fu-
turo — em vez disso, o preço exprime o estado presente das crenças acerca 
das possibilidades de um desempenho bom ou ruim. O preço envolve uma 
aposta. Como sabemos agora, o olhar do mercado para probabilidades 
é perigosamente míope, mas a hipótese explica por que os economistas 
consideram engraçada a seguinte piada:

P: Quantos economistas da Escola de Chicago são necessários para trocar 

uma lâmpada?

R: Nenhum. Se a lâmpada precisasse ser trocada, o mercado já teria feito.

O problema em relação à Hipótese dos Mercados Efi cientes é que ela 
não funciona. Se fosse verdadeira, não haveria incentivos para investir em 
pesquisa, pois o mercado, com sua mágica, já o teria feito. Os economistas 
Sanford Grossman e Joseph Stiglitz demonstraram isso nos anos 1980, e 
centenas de estudos subsequentes observaram quão irrealista é a hipótese, 
sendo que alguns dos mais infl uentes foram escritos pelo próprio Eugene 
Fama.6 Os mercados podem funcionar de modo irracional — investidores 
podem se aglomerar atrás de uma ação, fazendo com que seu preço suba 
sem qualquer relação com o fato de estar sendo negociada.7

A ideia da efi ciência dos mercados ganhou terreno nos governos, apesar 
da ampla evidência econômica de que era falsa.8 Alan Greenspan não foi a 
única pessoa a considerar a hipótese como uma inverdade conveniente. Ao 
forçar os membros dos governos a se comportar como se a hipótese fosse 
verdadeira, os operadores do mercado puderam fazer suas apostas titânicas. 
Durante algum tempo, o dinheiro jorrou. Em meados da década de 1990, o 
Financial Times decidiu lançar o caderno mensal Como Gastar, a fi m de ajudar 
os leitores de maior renda a abrir o bolso. A magia da expansão da última 
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década também envolveu a classe média, tragada para dentro da bolha por 
meio das moradias, que deixaram de ser espaços de abrigo e se tornaram 
ativos fi nanceiros, para proveito do setor fi nancista. Todavia, os reles pro-
prietários de residências não tinham a mesma infl uência dos banqueiros: os 
governos permitiram a farra das fi nanças ao garantir que estariam ali para 
juntar os pedaços, e cumpriram a palavra. Quando as apostas dos fi nancis-
tas quebraram o sistema, os lucros que eles obtiveram com esses palpites 
ruins fi caram intocados: o lucro foi privatizado, mas o risco foi socializado. 
Sua riqueza custou caro ao mundo todo, mas, mesmo assim, em 2009, os 
administradores dos maiores fundos tiveram seu terceiro melhor ano já 
registrado. George Soros, como ele próprio afi rmou, “teve uma crise muito 
boa”, e a equipe do Goldman Sachs esperava receber o maior pagamento de 
bônus em toda a história de 140 anos do banco.9

O que isso sugere é que a retórica dos “mercados livres” camufl a ativi-
dades que absolutamente não dizem respeito aos mercados. Os emprega-
dos do Goldman Sachs estão indo bem porque a empresa usou artimanhas 
nitidamente não relacionadas ao mercado. O colunista da Rolling Stone 
Matt Taibbi revelou recentemente, com sua verve peculiar, como o banco 
comprou o governo dos Estados Unidos. Na equipe econômica de Obama, 
um grande número dos nomeados é diretamente ligado a Wall Street, do 
secretário do Tesouro, Tim Geithner — que, durante sua gestão à frente 
do Federal Reserve Bank de Nova York, ofereceu um empréstimo histórico 
de 29 bilhões de dólares para convencer o JPMorgan Chase a adquirir o 
Bear Stearns —, até Larry Summers — que durante alguns anos recebeu 
5,2 milhões de dólares para trabalhar uma vez por semana num grande 
grupo de fundos de cobertura de Wall Street. A nova posição desses ho-
mens na Casa Branca os transformou nos Tarzãs da selva econômica. Wall 
Street tem razão de fi car satisfeita. O Goldman investiu pesado na AIG, 
o gigante de noventa anos do setor de seguros levado à falência por sua 
própria divisão de produtos fi nanceiros. Com o socorro de 2008 à segura-
dora, os 13 bilhões de dólares investidos pelo Goldman foram recuperados 
com seu valor de face integral. Em contraste, os investidores da Chrysler 
receberam 29 centavos para cada dólar que tinham aplicado.10
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O fato de que o laço entre Wall Street e o governo seja quase invisível 
deveria inquietar todas as pessoas preocupadas com a democracia. No mí-
nimo, isso levanta sérios motivos para duvidarmos que as instituições res-
ponsáveis pela crise sejam capazes de arrumar a própria bagunça. Nassim 
Taleb aponta para o absurdo: “Pessoas que batessem ao dirigir um ônibus 
escolar (com os olhos vendados) jamais deveriam dirigir outra vez.”11 No 
entanto, como nem a nossa economia nem os nossos políticos, em grande 
medida, estão submetidos ao controle democrático, os motoristas de ôni-
bus continuarão sendo sempre formados na mesma autoescola.12

Apesar do presente domínio do governo por Wall Street, uma pala-
vra que há muito tempo não se ouvia vem sendo proferida pelos políti-
cos: “regulação”. É verdade que o Goldman Sachs e outros estão lucrando 
fabulosamente com o colapso, mas vem crescendo entre os políticos a 
suposição de que o mercado foi deixado com as rédeas muito soltas. A 
crítica devastadora de Naomi Klein em A doutrina do choque demonstra 
como os desastres se transformaram em plataformas de lançamento de 
políticas radicais de livre-mercado e constitui uma análise que explica 
muito bem a era pós-Segunda Guerra Mundial e a atual pilhagem fi nan-
ceira, da Califórnia a Wall Street e à City de Londres. Há, porém, o reco-
nhecimento entre o público e alguns políticos de que a crise econômica 
de hoje representa o fracasso do pensamento de livre-mercado, e não a 
autorização para continuá-lo. Em resposta ao clamor popular, políticos 
de todo o mundo parecem dispostos a discutir como regular e restringir 
o mercado. A questão é: será que eles conseguem e, se conseguirem, em 
nome de que interesses essa regulação deverá funcionar? 

Desde os seus primórdios, o livre-mercado vem espalhando descon-
tentamento, mas raros foram os momentos em que esse desagrado uniu 
toda a sociedade, permitindo que um grande número de pessoas pudesse 
relacionar sua infelicidade às políticas de livre-mercado e exigisse mu-
danças. O New Deal nos Estados Unidos e o Estado de Bem-Estar Social 
na Europa do pós-guerra foram, em parte, produtos de uma conjunção 
de forças sociais que impuseram novos limites para os mercados e uma 
renegociação da relação entre indivíduos e sociedade. O que é novo nesta 
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crise é seu caráter vastamente global,13 e ela veio num momento que pode 
ser nossa última chance de evitar uma catástrofe climática mundial. A 
amplitude e a profundidade dessas duas crises expressam quão extensa-
mente a nossa sociedade foi transpassada pela cultura do livre-mercado. 
Para compreender como isso vai nos afetar no século XXI, precisamos 
entender como começou e indagar por que os mercados de hoje são exa-
tamente como são.

A história da história das coisas

Nos fi ns de semana e nas férias, quando eu ajudava minha família em 
nossa loja de conveniência, o que eu mais gostava era de ser mandado 
ao estoque para suprir as prateleiras, procurando objetos legais no meio 
de um labirinto de caixas e estantes, para então usar a pistola de marcar 
preços. A pistola em si era um artefato mecânico de plástico, quase tão 
grande quanto este livro, e, quando eu apertava o gatilho, ela estampava 
e expelia um pequeno adesivo com o número que eu havia registrado. 
Passei muitas horas felizes apertando aquele gatilho, empunhando-o como 
uma Glock para capitalistas iniciantes, clicando preços ao acaso e criando 
problemas ao marcar o preço do chocolate Mars a 999,99 libras. A melhor 
coisa, no entanto, era assinalar o preço de um centavo e correr atrás de 
meu irmão para etiquetá-lo. 

O que me divertia, aos dez anos, era o mesmo que torna uma frase 
como a seguinte engraçada: “Joe seria capaz de vender a mãe para ir ao 
jogo de futebol.” Embora Joe pudesse desejar com muito ardor assistir à 
partida, e talvez não existisse pessoa mais valiosa na vida do que sua mãe, 
ele não podia de fato fazer essa troca. Meu irmão não valia um centavo, 
e a noção de que ele poderia ser trocado por essa quantia, ou qualquer 
outra, era o fundamento de minha própria comédia privada. Mas essa 
mesma ideia de que etiquetas de preço podem ser afi xadas em tudo não 
é apenas uma das mais acalentadas por políticos e elites de negócios, ela 
pode provocar tragédias públicas. 


