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Os danos causados pelas duas últimas semanas de turbulência em Wall Street estão abalando 
a já enfraquecida economia americana, atingindo as famílias e as empresas sob a forma de 
crédito escasso e juros mais altos, o que, por sua vez, pode aumentar o desemprego e corroer 
o lucro das empresas.   
 
Os últimos dados econômicos mostram a fraqueza da economia antes da crise e fornecem 
pistas sobre como ela pode ter se deteriorado desde então. A demanda por bens 
manufaturados teve queda acentuada em agosto e as vendas de casas novas chegaram ao 
menor nível mensal dos últimos 17 anos. Na semana passada, os pedidos de seguro-
desemprego atingiram o maior número desde logo depois dos atentados de 11 de setembro de 
2001.   
 
As autoridades americanas acreditam que as enormes intervenções do governo, mais o pacote 
de socorro que está sendo negociado, vão suavizar o impacto da crise. A economia também 
mostrou resistência surpreendente nos últimos 25 anos, uma tendência que pode voltar a 
prevalecer.   
 
Mas as conseqüências do agravamento do aperto de crédito já estão passando de Wall Street 
para o resto da economia. Um exemplo é a General Electric Co., que divulgou quinta-feira o 
que pode ser a primeira de várias previsões de queda no lucro. Muitas empresas estão tendo 
custos mais altos para emitir notas promissórias, ou commercial papers.   
 
A história e uma análise mais detalhada dos dados recentes indicam que a economia pode 
evoluir em quatro caminhos diferentes durante a crise financeira. O cenário mais provável é 
uma recessão marcada por prolongado período de crédito restrito algo que já começou, mas 
parece que vai piorar. Mas os outros três cenários uma perigosa desvalorização do dólar, uma 
deflação similar à ocorrida no Japão ou uma surpreendente resistência na economia também 
são reais possibilidades.   
 
Segue abaixo uma análise de como a economia americana pode se comportar nos próximos 
meses:   
 
Aperto de crédito   
 
Dois fatores interrelacionados estão na essência dos problemas na economia: a crise 
imobiliária e o aperto de crédito. O site Moody's Economy.com calcula que os bancos 
concederam 15 milhões de empréstimos imobiliários questionáveis durante o boom imobiliário, 
e 10 milhões desses mutuários devem ficar inadimplentes enquanto o setor imobiliário 
continua afundando. Os calotes estão derrubando o valor dos imóveis e levando os bancos a 
restringir os critérios de concessão de crédito, o que contribui para mais calotes, numa espiral 
descendente.   
 
Os bancos também se endividaram demais. De 2005 a 2007, o endividamento do setor 
financeiro aumentou de US$ 10 trilhões para US$ 16 trilhões, segundo o Federal Reserve, o 
banco central americano. Durante um tempo, os lucros também aumentaram. Agora os lucros 
estão caindo, o que dificulta que as empresas sustentem essas dívidas e também as força a 
encolher.   
 
"Isso não está relacionado apenas com as residências. O problema é que o setor financeiro 
também se endividou demais, e assim o processo pelo qual estamos passando não tem a ver 
apenas com os mutuários inadimplentes. Tem a ver com a incapacidade dos bancos de 
sustentar esse passivo", diz Peter Fisher, vice-diretor de renda fixa da firma de administração 
de recursos BlackRock. Se os bancos não estão crescendo, "então o crédito não pode 
aumentar. Esse é o fator que impulsiona esse processo".   
 



Segundo estatísticas do Fed, a expansão do crédito das famílias caiu para uma taxa anualizada 
de 1,3% no segundo trimestre, depois de crescer dois dígitos durante a maior parte da 
década. A expansão no setor financeiro cresceu 6,6% anualizados no segundo trimestre, frente 
à alta de dois dígitos durante a maior parte da década. O crédito pode desacelerar ainda mais, 
fornecendo menos combustível para o consumo e os investimentos empresariais.   
 
Economistas do Fundo Monetário Internacional estudaram 122 recessões em todo o mundo 
desde 1960 e descobriram que as associadas a bolhas imobiliárias ou aperto de crédito eram 
mais profundas do que as outras.   
 
Numa típica recessão nos 21 países estudados, a economia contraiu-se 2% o equivalente a 
uns US$ 230 bilhões em produtos e serviços nos EUA. Nas piores, a retração foi de 5% ou 
quase US$ 600 bilhões em produção perdida nos EUA de hoje. O desemprego subiu em média 
0,6 ponto porcentual numa recessão típica e 1,7 nas piores, segundo o estudo, feito pelos 
economistas Stijn Claessens, Ayhan Kose e Marco Terrones.   
 
Segundo a maioria das definições técnicas de uma recessão, os EUA ainda não entraram 
numa. A definição mais simples são dois trimestres consecutivos de contração no PIB. Mesmo 
assim, a taxa de desemprego dos EUA aumentou 1,7 ponto porcentual desde o início do ano 
passado, para 6,1%, e provavelmente deve aumentar ainda mais.   
 
As recessões estudadas pelo FMI duraram em média quase um ano, mas as mais severas se 
desenvolveram mais lentamente, durando uns 15 meses.   
 
Outra característica das recessões movidas a restrição de crédito, diz Carmen Reinhart, 
professora da Universidade de Maryland que estudou oito séculos de crises financeiras, é que a 
dívida pública interna tende a disparar, resultado dos mecanismos de salvaguarda e dos planos 
de resgate. Na Coréia do Sul, por exemplo, a dívida do governo correspondia a menos de 10% 
do PIB antes da crise financeira de 1997, mas depois subiu para 42%, diz Reinhart. A elevação 
do endividamento foi ainda maior no Japão, durante a estagnação dos anos 90.   
 
No caso dos EUA, cujas dívidas representam 61% do PIB, essa proporção ainda é baixa se 
comparada com os quase 200% do Japão nos últimos anos, segundo o FMI. Reinhart diz que o 
endividamento americano vai aumentar substancialmente após a crise atual. Isso pode 
restringir a capacidade dos futuros governos de financiar programas sociais como previdência 
e saúde.   
 
Dólar em apuros   
 
Alguns economistas discutem um cenário pior, ainda que o considerem improvável neste 
momento: os investidores estrangeiros podem perder a confiança no sistema financeiro 
americano e cortar seus investimentos em ativos em dólar, como títulos do Tesouro ou ações. 
Esses investimentos ajudam a financiar os gastos do governo e da população em geral.   
 
Um indício da vulnerabilidade do dólar é o atual déficit em conta corrente dos EUA, uma 
medida abrangente de quanto os americanos importam mais do que exportam. Esse déficit 
tem diminuído, mas no ano passado foi de 5,3% do PIB, ainda alto para os padrões 
internacionais. Isso torna os EUA dependentes do apetite estrangeiro por seus ativos, já que é 
justamente esse fluxo que financia o déficit.   
 
Os bancos centrais de outros países transferem os dólares obtidos com exportações para 
títulos do Tesouro americano e outros instrumentos de dívida. Em 2007, os estrangeiros 
detinham cerca de 57% dos títulos do Tesouro, um recorde. Eles também detinham um quarto 
dos títulos de empresas americanas e um quinto dos títulos emitidos por instituições ligadas ao 
governo americano, como a Fannie Mae e Freddie Mac.   
 
Se os investidores estrangeiros parassem de repente de comprar ativos americanos, ou 
começassem a se desfazer deles, o dólar sofreria uma queda brutal e os juros iriam às alturas, 
prejudicando ainda mais a economia.   



 
A súbita interrupção da entrada de capital foi um ingrediente rotineiro das crises financeiras 
que afetaram países emergentes como Tailândia e Brasil no fim dos anos 90. O risco é que os 
investidores estrangeiros fiquem tão temerosos quanto ao futuro da economia americana que 
não se sintam mais seguros para investir no país.   
 
"Se fôssemos um país emergente, o câmbio teria caído uns 70% e os juros estariam em 25% 
é assim que é uma crise", diz Kenneth Rogoff, professor de economia da Universidade 
Harvard.   
 
Ele e outros economistas ainda não acreditam que isso vai acontecer. Até agora, em vez de 
desovar ativos como títulos do Tesouro, os investidores mundiais correram a eles, num sinal 
de que continuam considerando-os um refúgio num mundo incerto.   
 
Deflação ao estilo japonês   
 
A inflação tem preocupado os investidores este ano. O índice de preços ao consumidor, 
impulsionado pela alta dos alimentos e combustíveis, chegou a 5,6% no meio do ano, a maior 
inflação americana dos últimos 17 anos.   
 
Isso pode se reverter. As crises de crédito do passado foram associadas não com inflação, mas 
deflação.   
 
A deflação tem seu próprio conjunto de problemas. Quando as pessoas e as empresas acham 
que os preços vão cair, aumenta o incentivo para adiar os gastos, algo que deprime ainda mais 
a economia. A deflação também é um problema difícil de se enfrentar. O Fed pode martelar a 
inflação com juros cada vez mais altos. Mas cortar os juros para território negativo é algo 
completamente diferente. No Japão, onde os preços caíram 3,5% entre 1998 e 2005, o 
governo passou anos combatendo a deflação com juro zero, sem muito sucesso.   
 
Os EUA podem entrar em deflação por causa da maneira como já se sabe que as crises de 
crédito se desenvolvem. Quando os tomadores de crédito enfrentam problemas, precisam 
levantar recursos. Para isso, vendem ativos, o que derruba seu valor. Uma economia em 
desaceleração também pressiona os preços para baixo. O crescimento do desemprego, por 
exemplo, implica mais folga no mercado de trabalho, eliminando o poder de barganha dos 
trabalhadores na hora de pedir aumentos.   
 
Há indícios de que a inflação está perdendo força. Um exemplo é o declínio de muitas 
commodities nos últimos meses, como o petróleo, cujo barril estava US$ 108,02 ontem, ante o 
recorde de US$ 145,29 em julho. O economista Andrew Tilton, da Goldman Sachs, prevê que 
se o petróleo cair abaixo de US$ 80 e a inflação dos alimentos diminuir, até julho do ano que 
vem os preços podem estar abaixo do nível de um ano antes.   
 
"As chances de entrarmos num cenário grave de deflação são muito remotas", diz Michael 
Bordo, economista da Universidade Rutgers. "O perigo é se o plano de resgate não funcionar e 
os bancos continuarem a restringir o crédito, e as pessoas continuarem a cortar gastos e as 
falências aumentarem. Nesse caso, os preços começarão a cair."   
 
Resistência surpreendente   
 
Os cenários apocalípticos são apavorantes, mas talvez não sejam mais plausíveis que um final 
relativamente feliz.   
 
Desde a recessão profunda do início dos anos 80, a economia dos EUA acabou de passar por 
um período de 26 anos com duas recessões rápidas e relativamente fracas, apesar de duas 
guerras no Iraque, do estouro da bolha da internet e dos imóveis comerciais e de uma alta 
vertiginosa no petróleo, juntamente com vários outros choques.   
 



Qual é a explicação para tanta resistência? As autoridades sempre agiram velozmente para 
remediar circunstâncias fluidas. Depois do crash da bolsa em 1987 e de um longo período de 
baixa que começou em 2000, o presidente do Fed na época, Alan Greenspan, rapidamente 
cortou os juros. Na atual crise, Bernanke, um estudioso da Grande Depressão, prontamente 
percebeu o risco para a economia e em um ano cortou os juros em 3,25 pontos porcentuais, 
para 2%.   
 
O resultado é que, embora seja difícil obter crédito, os juros de alguns financiamentos não 
subiram tanto quando poderiam num período de aperto acentuado no crédito, porque o Fed 
tem pendido no sentido contrário.   
 
A economia americana conta com outras formas de proteção. Outros países que já 
enfrentaram crises cambiais tiveram dificuldade para sair do buraco porque se endividaram em 
moeda estrangeira principalmente o dólar. Quando suas moedas se desvalorizaram, as dívidas 
aumentaram muito e se tornaram mais difíceis de quitar.   
 
Os EUA, por outro lado, tomam empréstimo em sua própria moeda. Apesar de o dólar ter 
caído, isso não encareceu a dívida nacional americana.   
 
Em alguns aspectos, a queda até ajudou. O declínio gradual do dólar tornou as exportações 
americanas mais baratas e competitivas. As vendas externas cresceram a uma taxa anualizada 
de 13% no segundo trimestre e a melhoria no comércio exterior respondeu pela maior do 
crescimento econômico do país.   
 
Ganhos de produtividade motivados por avanços tecnológicos também são uma fonte 
importante de resiliência. E a produtividade voltou a subir recentemente. No segundo 
trimestre, a produtividade por hora aumentou 3,4% ante o mesmo período de 2007, o melhor 
resultado desde 2004.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 set. 2008, Finanças, p. C3. 


