
DOIS ANOS DE CRISE GLOBAL: Especialista diz que crise veio para ficar e desemprego americano continuará elevado

Os EUA já estão falando japonês sem saber'
Autora de 'best-seller' sobre história das crises diz que americanos terão uma década de maus resultados na economia

ENTREVISTA

Carmen Reinhart
NOVA YORK. A economista
Carmen Reinhart estudou
800 anos de crises finan-

ceiras e produziu, com Kenneth Rogoff, o best-seller"0ito
séculos de delírio financeiro" (ed. Campus). Lançado há

um ano nos EUA, o livro virou referência. Os autores se
conheceram no Fundo Monetário Internacional, onde
ela trabalhou no setor de pesquisa. Com base no estudo,
Carmen levou más notícias ao simpósio anual do Federal
Reserve em agosto: preparem-se para dez anos de

crescimento baixo e desemprego alto, a crise veio para
ficar. Diretora do Centro de Economia Internacional da
Universidade de Maryland, a cubana-americana alerta
os EUA para o problema do endividamento e brinca: "Já
estamos falando japonês sem saber".

Fernanda Godoy

Correspondente

O GLOBO: Como a senhora
avalia a resposta da economia
americana às medidas para de-
belar a crise?
CARMEN REINHART: No iní-
cio, eu avaliei que a resposta
estava no caminho certo. Nos
últimos anos, Kenneth Rogoff e
eu vínhamos escrevendo so-
bre as conseqüências de crises
financeiras. Nossa conclusão é
que a recuperação de crises
financeiras severas leva muito
tempo. No começo do ano,
antes da turbulência na Eu-
ropa, havia uma discussão so-
bre a atual recuperação, se ela
seria em forma de "V" ou de
"U", mas minha visão, ao longo
desse período, de uma forma
persistente, tem sido de que
esta vai ser uma recuperação
decepcionante, segundo o pa-
drão de outras recuperações
após recessões nos Estados
Unidos, especialmente as re-
gistradas após a Segunda
Guerra Mundial. Se você exa-
minar a década após uma crise
financeira e compará-la à dé-
cada anterior, o resultado é
desanimador: uma queda de
1% na renda per capita, em
economias avançadas, e uma
taxa de desemprego cinco
pontos percentuais maior.

• Qual é o formato mais pró-
ximo da realidade: "V", "U"
ou "W"?
CARMEN: Já há muito tempo
digo que um formato em "V" é
uma carta fora do baralho nes-
ta crise. Na década antes da
crise, acumulou-se um volume
de dívida muito grande. Nos
anos que se seguem à crise,
então, passa-se por um pro-
cesso muito lento de desala-
vancagem. Esse processo é len-

to e doloroso. Você não tem o
tipo de recuperação induzida
pelo consumo que vimos nos
EUA nas últimas recessões. O
consumidor que fez hipoteca
está sufocado por um volume
de dívida muito grande. Há si-
nais de recuperação, não vejo o
tal mergulho duplo (o "W"),
mas é uma recuperação fraca.

• No livro, a senhora explica
que o desemprego é um dos
indicadores que tem resposta
mais lenta após uma crise.
Como isso funciona?
CARMEN: A velocidade de re-
cuperação é muito desigual.
Mercados de capitais podem
se recuperar rapidamente de
crises. O PIB pode se recu-
perar rapidamente, mas em-
prego e preços de moradia são
indicadores que demoram a
mostrar sinais de melhoria,
têm ciclo muito mais longo.

• Muitas pessoas temem que
esse cenário de recuperação
lenta gere mais incerteza, e
isso desencoraje as pessoas e
empresas a gastarem e inves-
tirem. A senhora acha que isso
já está acontecendo?
CARMEN: Sim, as empresas,
mesmo as que têm dinheiro,
estão segurando investimen-
tos. As empresas do setor não
financeiro não têm os mesmos
problemas de endividamento
que as famílias, o setor finan-
ceiro e o governo têm. O pro-
blema é que eles estão en-
frentando muita incerteza so-
bre de onde virá sua demanda.
As famílias americanas estão
no processo de reduzir suas
dívidas, elas não vão ser o
motor do crescimento. Além
disso, se a dívida dos Estados
Unidos continuar a crescer, ha-
verá mais incerteza sobre fu-
turos aumentos de impostos.
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CARMEN REINHART: "É preciso ter um plano, uma estratégia para sair do cenário de déficit alto"

Isso não cria um grande am-
biente para investimentos.

• Há um ambiente político nos
EUA de relutância em auto-
rizar novos gastos do governo,
mesmo que para estimular a
recuperação econômica, e o
país tem sérios problemas fis-
cais de longo prazo. Como a
senhora vê essa equação?
CARMEN: Minha visão é a de
que, como a recuperação vem
sendo tão fraca, algum estímulo
é necessário, com redução gra-
dual posteriormente. No entan-
to, tenho insistido no seguinte
ponto: se você dá o estímulo,
mas não anuncia um plano de
longo prazo para combater o
déficit fiscal, você não constrói
a base para a confiança. Se você
analisar a dívida nos EUA, so-
mando as dívidas do governo
federal, dos governos estaduais

e locais, mais as da iniciativa
privada, essa soma dá 117% do
PIB americano no primeiro tri-
mestre deste ano. O único ano
em que essa proporção foi
maior foi 1946, logo após a
Segunda Guerra. A negação, em
Washington, de que os EUA
precisam enfrentar esse pro-
blema de endividamento é só
isso: negação.

• Há quem diga que novos
pacotes de estímulo agora fa-
riam os Estados Unidos pa-
recerem o Japão dos anos 90.
O que a senhora acha?
CARMEN: Nós já estamos pa-
recidos com o Japão. A frase
que eu usei há um ano, quando
lançamos "Oito séculos de de-
lírios financeiros", foi: "Já es-
tamos falando japonês sem sa-
ber". Não é apenas o estímulo,
esse é um ponto secundário. A

coisa mais crítica em que es-
tamos parecidos com o Japão
— não esqueçamos que crises
financeiras começam no setor
financeiro, com maus emprés-
timos — é primeiro, negar, e
depois adiar a decisão de de-
preciar o valor das dívidas. Nos
EUA, já fizemos algo, mas há
muito mais esperando para ser
feito nos balanços do setor fi-
nanceiro. Isso foi gravíssimo
para o Japão, e não vejo o
governo americano se dedicar
a essa questão.

• Dadas todas essas circuns-
tâncias, qual a sua visão para
o futuro, o que a senhora es-
pera da economia americana
nos próximos meses?
CARMEN: Não faço previsões
de curto prazo. Em Jackson Hole
(na reunião do Federal Reserve,
o BC americano), o que dissemos

foi: "Estejam preparados para vá-
rios anos de economia vagaro-
sa". Se o cenário que nós en-
contramos analisando as crises
anteriores valer, os EUA estarão
diante de vários anos com cres-
cimento ao redor de 2% e taxa de
desemprego entre 8% e 9%. Esta
é a primeira crise verdadeira-
mente global, o que toma as
coisas piores, porque você nem
pode procurar demanda para
seus produtos lá fora. Países co-
mo o Brasil, alguns emergentes
estão se saindo bem, mas se você
olhar para a Europa e o Japão, o
cenário não é tão diferente do
que temos nos EUA.

• É uma mensagem amarga
para os políticos venderem ao
eleitorado, eles tendem a passar
um recado mais otimista, não?
CARMEN: Exatamente. Na con-
ferência de Jackson Hole, nossa
palestra veio logo depois da de
Ben Bernanke (presidente do
Fed). O discurso dele foi bem
mais "pra cima". É compreen-
sível que os formuladores de
política econômica devam es-
perar o melhor — todos nós
devemos esperar o melhor —
mas eles deveriam se preparar
para o pior. Um ponto impor-
tante nas nossas conclusões é
que o formulador de política
econômica não deve cometer o
erro de presumir que os efeitos
do choque são temporários.
Eles são permanentes.

• Qual a lição mais impor-
tante para os EUA?
CARMEN: O mais importante
é que é preciso ter um plano,
uma estratégia para sair do
cenário de déficit alto, endi-
vidamento alto. Mesmo que
você não o ponha em prática
agora, anunciá-lo é importante
para ancorar as expectativas e
lidar com as incertezas. •

Text Box
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