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Agora que os Estados Unidos cambaleiam rumo à recessão, a vigorosa expansão econômica global 
chegou ao fim. A expansão foi extraordinariamente prolongada e persistente, com quatro anos de 
praticamente 5% de crescimento - um período de dinamismo econômico sustentado não visto 
desde cerca de 1970. O mais claro sinal de que a expansão está terminando é a projeção do FMI, 
de crescimento de 1,5% para os EUA, em 2008. Isso pode não soar como uma recessão, mas a 
projeção marginalmente positiva do fundo reflete principalmente uma sobra de crescimento 
remanescente de 2007, com praticamente nenhuma nova contribuição em 2008. Ela é compatível 
com três trimestres consecutivos de crescimento zero em 2008.   
 
Muitas pessoas argumentam que uma recessão dos EUA não mais afetará o mundo, porque a 
China suplantou os EUA como dínamo da economia global. Errado. Embora a China esteja 
crescendo em ritmo acelerado, seu poderio econômico continua minúsculo. Enquanto os EUA 
contribuem com 28% para o PIB mundial, a China responde por apenas 5%. A totalidade da Ásia, 
da Turquia à China, participa com 24%, menos que os EUA sozinhos.   
 
Em algum ponto, o mundo não mais ficará resfriado quando os EUA espirrarem, mas isto está 
longe de acontecer por ora. Vinte e um por cento das exportações da China e 23% das 
exportações da UE a países não-membros vão para os EUA. Portanto, o mundo não tem 
alternativa exceto ser arrastado para baixo por uma queda brusca no crescimento dos EUA.   
 
O mais recente Panorama Econômico Mundial (PEM) do CESifo, que engloba 90 países, confirma 
isso. As avaliações da situação econômica atual e as expectativas para o próximo semestre se 
agravaram em todas as partes. Na Europa Ocidental e também na Oriental, o índice despencou 
mais do que na Ásia ou na América Latina. A queda no indicador PEM durante os dois trimestres 
passados foi a mais acentuada desde 2001, quando estourou a bolha do mercado de ações. Nos 
EUA, o indicador PEM está agora abaixo do nível de 11 de setembro de 2001, assim como o índice 
Michigan de confiança dos consumidores.   
 
Por muitos anos, os EUA viveram muito acima dos seus meios: uma taxa de poupança doméstica 
próxima de zero, e investimentos financiados exclusivamente com recursos estrangeiros. O déficit 
em conta corrente dos EUA, que é idêntico à importação liquida de capitais, cresceu de forma 
constante a um montante de US$ 811 bilhões anuais em 2006, ou 6% do PIB - de longe o maior 
desde a Grande Depressão. Ano após ano, os EUA conseguiram vender seus ativos no exterior e 
desfrutar um alto estilo de vida em seu país. Não mais. O mundo entendeu a situação.   
 
Bancos em todas as partes estão aprendendo à suas próprias custas que o endividamento com o 
qual os EUA financiaram a expansão no seu consumo não será necessariamente reembolsado. Os 
títulos lastreados em créditos hipotecários que os bancos dos EUA conseguiram vender ao mundo 
não são comparáveis aos ativos europeus com nomes similares.   
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Na Europa, especialmente na Alemanha, um título lastreado em hipoteca (Pfandbrief) é um ativo 
ultra-seguro, já que normalmente os bancos financiam não mais do que 60% do valor de uma 
casa. Em contraste, esses títulos dos EUA são como um bilhete de loteria. Os bancos dos EUA 
financiam até 100% do valor de uma casa, algumas vezes até mais, e o mercado sub-prime inclui 
até empréstimos a pessoas sem emprego e sem renda. Muitos bancos europeus podem não ter 
entendido isso, porém eles ainda se esquivaram de revelar esses investimentos dúbios nos seus 



balanços patrimoniais. Eles preferiram colocá-los em veículos de propósito específico sediados em 
países com baixa tributação.   
 
Esses veículos agora estão apresentando prejuízos gigantescos que precisam ser cobertos pelos 
bancos controladores, alguns dos quais estão sendo arrastados à beira da falência. Esta primavera 
mostrará as baixas contábeis necessárias nos balanços patrimoniais anuais, mas a verdade plena 
não será conhecida até os balanços patrimoniais de 2008 serem publicados na primavera de 2009.   
 
À medida que os ativos americanos perdiam o seu poder de atração, assim seus preços caíam. 
Isso significou uma queda nos preços dos ativos denominados em dólares ou nos dólares 
denominados em outras moedas. De fato, ajustado para a inflação, o dólar está quase num nível 
tão baixo ante o euro como esteve contra o marco alemão, em 1992, quando a unificação alemã 
levou ao colapso do sistema monetário europeu.   
 
Os preços das residências dos EUA também vêm caindo num ritmo acelerado, em muitas regiões, 
em mais de 10% ao ano. Os preços dos títulos lastreados em hipotecas negociados seguiram a 
trajetória de queda dos preços das residências. Apenas os preços do mercado de ações dos EUA 
permaneceram relativamente estáveis. A queda deles também é mera questão de tempo. Afinal, a 
relação preço/lucro nos EUA da Standard & Poor´s continua acima da sua média de longo prazo - 
26,84 em 2007, na comparação com sua média de longo prazo desde 1881, de 16,31.   
 
Esse colapso de ativos é o motivo para a provável recessão. Primeiro, os consumidores, 
confrontados com crédito mais apertado e queda nos valores das residências, precisarão reduzir 
os gastos, desacelerando o crescimento da economia dos EUA e afetando todos os países via 
comércio mundial. Segundo, agora que os bancos estão perdendo somas expressivas de capital 
social, as estimativas agora chegam a US$ 300 bilhões e mais - a necessidade de manter os 
coeficientes de endividamento em relação ao patrimônio num nível mínimo os obrigará a restringir 
os empréstimos corporativos, obstruindo a demanda de investimentos.   
 
É verdade, o Federal Reserve dos EUA tentou evitar uma recessão por meio do corte das suas 
taxas de juros. Mas o Fed não pode conceder mais capital social e evitar um aperto no crédito. 
Mais promissor é o corte de impostos de US$ 150 bilhões aprovado recentemente pelo Congresso 
dos EUA. O montante, equivalente a 1% do PIB dos EUA, é expressivo por qualquer critério. Se 
será suficiente para compensar os proprietários de residências pelas perdas de patrimônio 
decorrentes dos preços declinantes das residências e para evitar a iminente recessão, é algo a ser 
visto. Independente do que acontecer, porém, a festa acabou.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 mar. 2008, Internacional, p. A15. 


