
INYTNÏIMEIïÏ'S Eil VILOR o Po\ïú

Capitalismo sem donos

O capitalismo requer
de valores em que as

uma estrutura e um sistema
pessoas acreditern e dependam

Capitalismo, segundo o Dicionário
Webster. é "um sistema económico
baseado na propriedade de bens de
capital, com o investimento determi-
nado por decisão privada e com pre-
ços, produção e a distriblição de bens
e serviços deter,minados principalmen-
te num mercado livre". John Bogle,
fundador da Vanguard, acrescentaria,
"é um sistema fundado na honestida-
de, decência e confiança".

Durante os séc. XVIII e )ilX. à medi-
da que o mundo se afastava das suas
raizes agrârias em direcção a uma
sociedade industrial, o capitalismo
começou a florescer. Tornaram-se indis-
pensáveis grandes acumulações de
capital para a construção de fábricas,
para o desenvolvimento de sistemas
de transporte e para o financiamento
dos bancos, de quem a nova economia
iria depender.

Segundo um artigo de James
Surowiecki na Revista Forbes, os
Quakers estiveram na origem deste
desenvoÌvimento. No séc. XWII e iní-
cio do séc. XIX, os Quakers domina-
vam a economia britânica, provavel-
mente porque a sua simplicidade e fru-
galidade'lendárias lhes permitiram
arrecadar o capital para investir. Eram
proprietários de mais de metade das
empresas metalúrgicasdo país e desem-
penhavam papeis chave nabanc& bens
de consumo e no comércio ffansatlân-
tico. A suaênfase nafiabiìidade. hones-
tidade absoluta e registos rigorosos
criavam confiança nos negócios entre
si e os restantes mercadores observa-
vam que a confiança caminhava de
mãos dadas com o sucesso nos negó-
cios. O interesse próprio exigia a ür-
tude.

Esta coincidência de virtude e valor
é exactamente aquilo que o grande
economista e filósofo escocês, Adam
Smith; esperava. Em A Riqueza das
Nações, de1776, escreveu, "o esforço
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ininterrupto e uniforme para melho-
rar a suacondi$o, o princípio do qual
derivam a opulência pública e priva-
da é suficientemente poderoso para
manter o progresso natural das coi-
sas para a sua melhoria...Cada indM-
duo não pretende promover o inte-
resse público nem sabe o quão o está
a promover... (mas) ao orientar a sua
indústria de forma a que o seu pro-
duto seja o mais valioso possível, eÌe
é guiado por uma mão invisível que
promove um objectivo que não faz
parte das suas intenções".

Assim, continua o artigo da Forbes,
aevolução do capitalismo foi na direc-
ção de uma maior confiança e trans-
parência e um comportamento menos
egoísta; não é coincidência que esta
evolução trouxe consigo uma maior
produtividade e crescimento econó-
mico...Não porque os capitalistas são
boas pessoas por nâtureza, mas por-
que os benefícios da confiança são
potencialmente imensos e porque um
sistema de mercado de sucesso ensi-
na ÍÌs pessoas a reconheceresses bene
ficios...um ciclo virtuoso em que cada
nível de confiançageraum novo nível
de confiança'

Este era o capitalismo dos proprie-
ü1rios, cujo objectivo era servir os inte
resses dos donos e accionistas das
empresas maximizando os retornos
dos capitais investidos.

Infelizmente, nos últimos anos, des-
envolveu-se um novo sistema: o capi-
talismo dos gestores. As grandes empre
sas sãogeridas para beneficiar os seus

gestores, em cumplicidade com con-
tabilisas, auditores e gestores de outras
empresÍÌs. Como é que isto aconteceu?
Os mercados diluíram de tal maneira
a propriedade das empresas que dei-
xou de existir um dono responsável. A
partir de 1950, sobretudo nos Estados
Unidos, estes milhões de investidores
deram lugar a investidores institucio-
nais criados e controlados pelas gran-
des instinrições financeiras. Estes inves-
üdores "profissionais" alteraram o seu
foco de investimento de longo prazo
para a especulação de curto prazo e
comissionamento. Ao mesmo tempo
criou-se um sério conflito de interes-
ses: as empresas que gerem os fundos
de biliões são as mesmas que prestam
os serviços de banca de investimento
a estas grandes multinacionais. Um
insanável conflito de interesses.

O capitalismo requer uma estrutura
e um sistemadevalores em que as pes-
soas acreditem e dependam. Não pre-
cisamos de terfé naboavontade huma-
na, mas precisamos de ter confiança
que as promessas e compromissos,
uma vez assumidos, serão cumpridos.
Também necessitamos de garantias
que o sistema, no seu todo,.não bene-
ficia indevidamente alguns à custa de
outros.

É importante o regresso do capitaÌis-
mo dos donos. E fundamental confiar
e ser de confiança.
hesìdstte do Conselho dz Administração
Casa de Inztestimmns - Gestão de Patri-
mónbqS.A.
Escreue à sexta-feira
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