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O FIM DO SONHO
AMERICA
Quando perdeu 50 000 dó-

lares em ações do banco
americano Bear Stearns,

em março de 2008, o nova-iorqui-
no Gary Riveles concluiu que a
cota de más notícias daquele ano
havia sido preenchida. Riveles
tinha uma sólida carreira no mer-
cado financeiro e havia recebido
ações do Bear Stearns no período
em que trabalhou no banco, nos
anos 90. Seu salário no Citigroup,
de 130 000 dólares anuais, era
suficiente para pagar a hipoteca
de uma casa de oito cômodos e
três banheiros, sustentar a educa-
ção dos dois filhos e viver peque-
nos luxos, como viajar três vezes
por ano para Las Vegas, México
ou Caribe. As más notícias, po-
rém, não haviam terminado com
o colapso do Bear Stearns. Há
exatamente um ano, em meio a
uma onda de demissões em Wall
Street, Riveles perdeu seu empre-
go no Citi. E, com a crise dos
meses seguintes, viu o investi-
mento de sua aposentadoria der-
reter 40%. Sua casa perdeu 30%
do valor, e faltam 140 000 dólares
para terminar de pagá-la. Aos 56
anos e ainda desempregado, Ri-
veles foi forçado a rever todos os
seus planos — o principal deles,
o sonho de se aposentar aos 65.
"Depois dessa crise, não tenho a
menor idéia se vou conseguir me
aposentar", diz ele. A queda no
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Após anos de euforia, o consumidor
americano finalmente aperta o cinto
— e muda a cara da economia mundial
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orçamento doméstica, de 50%,
obrigou a família a cortar hábitos
cultivados por décadas. As cinco
idas semanais a restaurantes fo-
ram cortadas. As viagens, tam-
bém. Trocar de carro, nem pensar.
E o dinheiro que iria para a facul-
dade dos filhos está sendo usado
para pagar as contas.

ASSIM COMO A MORTE e os im-
postos, recessões são inevitáveis.
A economia passa por seus mis-
teriosos ciclos, e é preciso apren-
der a viver com eles. Muitas ve-
zes, e essa é a parte boa, as reces-
sões vêm e vão sem causar gran-
des traumas. Foi assim nas duas
últimas vezes em que a economia
americana se contraiu, nos anos
90 e 2000: ambas foram soluços
num período de bonança econô-
mica que durou mais de duas dé-

cadas. Algumas recessões. no
entanto, têm o poder de mudar as
regras do jogo, deixando feridas
abertas por muito tempo. A crise
dos últimos 20 meses, que atingiu
seu clímax um ano atrás, quando
o banco de investimento america-
no Lehman Brothers- quebrou,
parece destinada a se encaixar na
segunda categoria. A recessão fez
muitas vítimas famosas — alguns
dos maiores ícones do capitalis-
mo americano ruírarn. Mas é jus-
tamente ao atingir dezenas de
milhões de vítimas anônimas, co-
mo a família Riveles, que a crise
está mudando a economia mun-
dial. Em recessões anteriores, o
consumidor americano foi a sal-
vação dos problemas econômicos
do mundo. Não-será assim desta
vez. Agora, o problema é ele.

A atual recessão atingiu em

varejista
Walmarf
nos Estados
Unidos:
atrás dos
imigrantes

cheio aquele que é o principal
pilar do sonho americano — a
casa própria. Na última década.
os Estados Unidos entraram nu-
ma espécie de ilusão coletiva.
Anos de valorização no preço das
casas, inflação baixa e mercados
acionários em alta criaram nas
famílias americanas a sensação
de que o futuro estava garantido.
Se minha casa e meus investi-
mentos em ações só vão valori-
zar, para que poupar? O índice de
poupança, que era de 10% da ren-
da nos anos 80, caiu a zero. Os
eufóricos americanos foram para
o shopping, e com muitos cartões
de crédito (eram mais de dez por
família). Para a economia, essa
ida ao shopping foi equivalente a
uma injeção de adrenalina. Entre
2000 e 2007. os americanos au-
mentaram seu padrão de consu-

Loja-do



ENTRE 2000 E 2007, A TAXA DE POUPANÇA
AMERICANA CAIU A ZERO - E, AO MESMO
TEMPO, OS CONSUMIDORES SE
ENDIVIDARAM COMO NUNCA NA HISTÓRIA

mo em 44% — e esse aumento
foi responsável por nada menos
que 77% do crescimento econô-
mico do país no período. Ao mes-
mo tempo, a dívida das famílias
dobrou até chegar a 138% de sua
renda, ou mais de 13 trilhões de
dólares. A situação parecia insus-
tentável, e era mesmo. A queda
no preço das casas nos últimos
anos transformou a ilusão num
pesadelo. Segundo o banco cen-
tral, as famílias americanas per-
deram cerca de 12 trilhões de
dólares de janeiro de 2(X)8 a mar-
ço de 2009 (não acontece nada
parecido desde os anos 30). En-
dividado, sem poupança e empo-
brecido, o consumidor americano
começa a enfrentar agora um lon-
go período de pé no freio. A re-
cessão pode até estar acabando,
como mostram os encorajadores
sinais dos últimos meses — mas
seus efeitos estão começando. "O
consumo pode levar uma década
para voltar aos níveis anteriores
à crise", disse a EXAME Kenneth
Arrow, prêmio Nobel de Econo-
mia de 1972. "Essa não é uma
crise qualquer. Ela vai mudar o
comportamento das pessoas mes-
mo depois de passar."

OS ECONOMISTAS HABITUARAM
se, nas últimas décadas, a estudar
as conseqüências do chamado
efeito riqueza, conhecido fenô-
meno que leva as pessoas a gastar
mais quando sentem que seu pa-
trimônio está valorizando. Se-
gundo os cálculos mais aceitos,
cada dólar de valorização no pa-
trimônio leva o consumidor a
gastar entre 3 e 5 centavos a mais.
Ninguém pode prever com exa-
tidão qual será a conseqüência
econômica da inédita destruição
do patrimônio americano nos úl-
timos anos. O efeito pobreza,
afinal, tem sido um fenômeno
mais raro por aqui. Mas as atitu-
des mais recentes do consumidor
mostram que a reação será drás-
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tica. Cortar dívidas onerosas,
como as de cartão de crédito,
tornou-se prioridade. Com isso,
a poupança doméstica voltou a
5%. O consumo seguiu na dire-
ção contrária. De um ano para cá,
as vendas do varejo caíram 8,3%.
E um terço dos americanos disse
ao instituto Gallup que pretende
consumir menos mesmo depois
que a recessão passar.

O BRUTAL CRESCIMENTO no ín-
dice de desemprego nos últimos
meses deixou o consumidor ame-
ricano ainda mais desconfiado
com relação ao futuro. Mais de
6 milhões de vagas foram corta-
das desde o início da recessão, e
o índice cresceu numa velocidade
muito maior que nas últimas cri-
ses (veja quadro). Segundo o úl-
timo relatório sobre a confiança
do consumidor do Conference
Board, 45% dos entrevistados
afirmaram que está difícil obter
emprego hoje. A saída para ame-
nizar o problema tem sido procu-
rar empregos temporários. O nú-
mero de vendedoras da Avon. por
exemplo, subiu 11%. "Virei mo-
torista de limusine", diz Robert
Castro, de 50 anos, que trabalhou
por 25 anos no JPMorgan Chase
até perder o emprego na crise.
"Pago quase 3 000 dólares de hi-
poteca todo mês, então não tive
opção." O pior é que vagas como
a de Castro podem ter sido perdi-
das para sempre. Segundo dados
do Departamento de Trabalho,
45% das vagas cortadas pelas em-
presas nessa recessão foram eli-
minadas definitivamente — em
setores como a indústria automo-
tiva e o mercado financeiro. As-
sim, a taxa de desemprego tende
a permanecer em níveis mais al-
tos que os 5% pré-crise.

A combinação de pobreza
com desemprego elevado está
transformando a cara da econo-
mia americana — os consumido-
res estão revendo hábitos dos

DESTA VEZ E PIOR
O índice de desemprego americano quase dobrou desde o início da
recessão atual, um resultado pior que nas duas contrações anteriores
(em % da população economicamente ativa)

Fonte: Bureau of Labor Statistics



tempos de euforia e, agora, eco-
nomizam onde podem. Eles estão
reaprendendo, por exemplo, a
usar seu jardim. O número de
enterros realizados em casa cres-
ceu. E a venda de sementes tam-
bém (o número de famílias que
plantam frutas e legumes no jar-
dim vai aumentar 40% em 2009).
As empresas que conseguirem
conquistar esse novo consumidor
vão se dar bem. Mesmo num am-
biente geral de queda nas vendas,
o faturamento da varejista online
Amazon, capitaneada por Jeff
Bezos, cresceu 14% em 2009. A
rede é conhecida por oferecer
produtos mais baratos do que os
concorrentes de tijolo. A "Guerra

do Café" mostra claramente co-
mo a mudança de atitude do con-
sumidor americano vai alterar a
competição em setores inteiros.
A rede Starbucks, famosa por
seus sofisticados e caros cafés,
está sendo atacada por todos os
lados pelos rivais McDonald's e
Dunkin' Donuts. Ambos lança-
ram cafés vendidos por l dólar,
e o resultado tem sido impressio-

nante. Enquanto a Starbucks fe-
chou 600 pontos de venda em
2008, a Dunkin' Donuts abriu
l 300 lojas. "O consumidor está
muito cauteloso, e todos foram
afetados pela recessão", disse a
EXAME Jon Luther, presidente
da Dunkin. "Mas ele está esco-
lhendo marcas que oferecem
mais por menos dinheiro. E isso
vai durar muito tempo."

PARA AS EMPRESAS americanas,
a perspectiva de ver o consumidor
segurando suas compras é um
problema e tanto. De onde virá o
crescimento nas vendas? A expan-
são global é uma saída óbvia.
Quem tem forte presença em mer-
cados emergentes conseguiu di-
minuir o impacto da recessão. A
Coca-Cola é o melhor exemplo.
A empresa obtém 80% de suas
receitas fora dos Estados Unidos.
No último trimestre, o lucro da
empresa cresceu 43%. impulsio-
nado por índia (expansão de 33%)
e China (14%). No mercado ame-
ricano, as vendas caíram. "Para
nós, os mercados emergentes es-
tão na moda desde 1920", diz
John Farrell. vice-presidente
mundial de estratégia da Coca-
Cola. A crise colocou esse item
no topo da lista de prioridades de
multinacionais que ainda concen-
tram suas vendas no mercado do-
méstico. A locadora de carros
Hertz, por exemplo, teve fatura-
mento de 8,5 bilhões de dólares
no ano passado. Apenas um terço
veio de fora. "Somos muito de-
pendentes dos Estados Unidos",
diz Mark Frissora, presidente da
Hertz. "O objetivo agora é inver-
ter essa proporção." Curiosamen-

ENQUANTO A STARBUCKS FECHA
LOJAS, CONCORRENTES QUE PRATICAM
PREÇOS MAIS BAIXOS, COMO A DUNKIN'
DONUTS, CRESCEM NA RECESSÃO



te, uma alternativa é encontrar os
países emergentes que vivem den-
tro dos Estados Unidos. O Wal-
mart, maior varejista do mundo,
iniciou em agosto um projeto pa-
ra conquistar o consumidor hispâ-
nico. Um novo formato de loja,
100% em espanhol e com produ-
tos típicos de países latino-ameri-
canos, foi inaugurado no Texas.
"A população latina nos Estados
Unidos cresce muito mais que a
média americana", diz Vicente
Trius, presidente para a América
Latina do Walmart.

A estratégia das empresas

americanas reflete aquele que é,
hoje, um dos maiores desafios do
país. A partir de agora, os Esta-
dos Unidos terão de voltar a con-
quistar mercados externos para
crescer. Segundo a consultoria
McKinsey. caso o nível de pou-
pança volte para o patamar dos

anos 80, o consumo cairá cerca
de l trilhão de dólares a cada
ano. Para preencher esse buraco,
portanto, o país terá de passar por
uma brutal transformação. O pre-
sidente mundial da General Elec-
tric, Jeffrey Immelt. afirma que
o país terá. em resumo, de ser

"OS ESTADOS UNIDOS TERÃO DE DEIXAR
DE SER UMA SOCIEDADE DE CONSUMO
E VOLTAR A PRODUZIR E A EXPORTAR", DIZ
O PRESIDENTE DA GENERAL ELECTRIC



"reconfigurado", como um com-
putador que deixa de funcionar.
"Os Estados Unidos têm de dei-
xar de ser uma sociedade de con-
sumo e voltar a produzir e expor-
tar", diz ele. Mas a freada do
consumidor não é um problema
apenas americano — é um pro-
blemão para o mundo inteiro.
Nas últimas décadas, o consumo
das famílias americanas foi a saí-
da perfeita para que países como
China, Japão e Alemanha dessem
vazão a seus próprios desequilí-
brios. Os três países poupavam e
exportavam. Os Estados Unidos

importavam e gastavam. O défi-
cit comercial americano chegou
a 6% do PIB, o que, segundo a
McKinsey, aumentou a demanda
mundial em quase l trilhão de
dólares. Pois essa farra acabou.
Com o fim da gastança, as im-
portações americanas caíram
31 % em 2009. As exportações de
China, Alemanha e Japão des-
pencaram. A partir de agora, em
sentido contrário ao que vem
acontecendo nos Estados Uni-
dos, o resto do mundo vai ter de
aumentar seu consumo domésti-
co para crescer. Os primeiros

sinais indicam que isso está
acontecendo. China, Alemanha e
Brasil se saíram relativamente
bem na crise porque estimularam
sua economia — e acabaram re-
sistindo apesar da brutal queda
nas exportações. E o déficit ex-
terno americano caiu à metade,
para cerca de 3% do PIB. "O
mundo sairá desta crise muito
mais equilibrado do que entrou",
diz Jim O' Neill, economista-
chefe do Goldman Sachs. Eis a
ironia da história. O sonho ame-
ricano acabou mal. Mas seu pe-
sadelo pode terminar bem. •

da Coca-Cola
na China: a
expansão
global
é prioridade
para empresas
americanas
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