
1.

Quando Woodrow Wilson começou a campanha que o levou à Presidência dos Estados Unidos,        
sua plataforma, a que chamou A Nova Liberdade, assentou-se numa guerra aberta e sistemática 
contra os trustes. Por extensão, sua metodologia eleitoral privilegiou o programa democrata de 
1912, que preconizou acentuadas limitações à Lei Sherman; tal programa defendia a volta da 
Economia americana ao regime de livre concorrência.

Com a vitória de Wilson, iniciou-se nova batalha, na hipótese para conseguir aprovar leis antitruste. 
Uma devassa silenciosa resultou em revelações que facilitaram a tarefa do novo Presidente logo 
nos primeiros meses do seu mandato. Os serviços ferroviários New York/New Haven/Hartford 
na gestão J. P. Morgan, William Rockefeller e Charles Mellen, entre outros, foram utilizados 
como base para o monopólio dos transportes na Nova Inglaterra. Boston/Maine, Boston/Albany 
e New York/Ontario/Western, juntamente com a quase totalidade das ligações costeiras com a 
Nova Inglaterra foram engolidas, submetendo-se ao domínio do truste, com todos os reflexos 
negativos conhecidos, a começar pelo fato de que nenhum monopólio se estabelece pelos 
melhores critérios e ações. Truste é domínio, domínio absoluto é totalitarismo, que é a negação 
de tudo o que de mais saudável pode concorrer para a vida em Sociedade. Numa democracia, 
chega-se a esse ponto com toda a aparência de legalidade, fatalmente porque desvios de rota e de
finalidade são praticados num emaranhado de esquisitices que mascara realidades negativas e 
induzem o cidadão comum, de boa-fé, em erro. O truste atua de formas diversas. O cartel é uma 
delas.

2.

Henry Ford, Mass Production, Enciclopédia Britânica 13ª edição, Tomo II, p. 821: Produção em 
Massa é a concentração sobre um produto industrializado dos princípios de potência, 
qualidade, economia, recursos de sistemas, continuidade e celeridade (…) e o resultado lógico é
um regime de produção que desagua em grande quantidade de um produto útil de 
características atuais a custo mínimo.

O homem de negócios americano, idealizador de grandes empreendimentos, que racionalizou, 
reduzindo os custos de produção, abriu novos mercados e promoveu o crescimento industrial 
com todo o seu cortejo de empregos, bem-estar e progresso; o administrador americano, em 
regra, disciplina, sem intervir, nos negócios, criando leis e meios para o seu melhor 
desenvolvimento. Resultado: Uma potência industrial e comercial com métodos e tecnologia de 
ponta. O homem de negócios e o administrador trazem em seu DNA o arrojo e a ampla visão dos
pioneiros; o primeiro não quer favores, quer mercados. E como os quer, os cria, muitas vezes 
com a ajuda da Administração e da Diplomacia.

A seguir: Reflexões sobre as razões dos itens 1 e 2.
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