


R E C E S S Ã O N O S E S T A 
D O S U N I D O S acabou 
formalmente em junho 
de 2009, de acordo com 
o Departamento Nacio

nal de Pesquisas Econômicas. O anún
cio oficial foi feito apenas no mês pas
sado pelo conselho de estatísticos que 
decreta tais datas, mas, se você pergun
tar a qualquer americano nas ruas, a 
resposta vai ser bem diferente. As pla
nilhas podem contar uma história oti
mista, mas é no trabalho que a econo
mia vira realidade para o cidadão co
mum. E nunca foi tão difícil encontrar 

P R O T E S T O E M L O S A N G E L E S : 
o desemprego de longo prazo é o maior 
desde a Grande Depressão 

trabalho. Os índices de desemprego 
continuam nas alturas para os padrões 
do país. A taxa de setembro acaba de 
ser divulgada e ficou na mesma: 9,6%. 
Demitir em tempos de crise é a reação 
automática das empresas, e ninguém 
faz isso com mais rapidez e facilidade 
do que as companhias americanas. 
Mas elas também recontratam com a 
mesma velocidade. Ou recontratavam. 
O desemprego de longo prazo, que du
ra mais de seis meses, está nos níveis 
mais altos desde a Grande Depressão. 
Alguns economistas preveem que a 
taxa média de 5% de desemprego do 

trabalho, apenas 24 conseguiram en
contrar recolocação em um mês. Quan
to mais tempo uma pessoa fica sem 
emprego, maior é a dificuldade de se 
recolocar. Quanto mais tempo sem tra
balho, maior é a chance de que ela não 
consiga deixar essa situação. Essa pres
são social levou o governo Barack Oba-
ma a estender o seguro-desemprego 
de 26 para até 99 semanas, um benefí
cio parecido com o que se encontra na 
França, país que sempre esteve no ex
tremo oposto no que diz respeito a 
programas de compensação desse tipo. 
Robert Barro, professor da Universi
dade Harvard, escreveu num artigo 
recente que, se o benefício fosse man
tido em 26 semanas, o índice de deso
cupação seria de 6,8%, não 9,5%. Barro 

pré-crise só voltará em cinco anos. Ou
tros falam em sete ou oito. O país se 
recuperou com vigor das últimas re
cessões na memór ia recente. Desta 
vez, o quadro é mais sombrio. "A Gran
de Depressão durou dez anos", diz o 
economista Edward Prescott, vence
dor do prêmio Nobel em 2004. "A não 
tão grande depressão atual pode ter a 
mesma duração." Os americanos te
mem estar às portas de uma era de 
desemprego, com sequelas que podem 
se estender por gerações no futuro. 

Os dados mais recentes apontam 
que, de cada 100 pessoas em busca de 

argumenta que esse tipo de dinheiro 
desestimula as pessoas a procurar em
prego, ou pelo menos as torna seletivas 
demais em relação às ofertas existen
tes. Heidi Shierholz, do centro de es
tudos Economic Policy Institute, de
fende o contrário. "Esse dinheiro vai 
justamente para as pessoas que mais 
precisam, e elas não vão ter alternativa 
senão gastá-lo. Volta tudo imediata
mente para a economia, e isso ajuda a 
criar empregos", diz Shierholz. "São 
dois benefícios pelo preço de um." 

Mas essa promoção vai custar caro: 
34 bilhões de dólares para um período 



que vai apenas até o final de novem
bro. A um mês de uma crucial eleição 
legislativa, se existe uma palavra que 
os políticos americanos evitam pro
nunciar é "ajuda". Um dos pilares da 
campanha do Partido Republicano, de 
oposição, é atacar o pacote de salva
mento dos bancos e o consequente 
aumento de impostos. Nem mesmo 
obras de infraestrutura consideradas 
importantes estão escapando. Chris 
Christie, governador de Nova Jersey e 
uma estrela republicana ascendente, 
retirou no começo deste mês seu apoio 
à construção de um túnel para ligar o 
estado a Manhattan. Disse que não 
teria condições de arcar com o estou
ro previsto no orçamento do projeto. 
O túnel era a maior obra viária em an
damento no país e beneficiaria cente
nas de milhares de moradores do es
tado com uma redução de quase 1 
hora no trajeto de ida e volta para o 
trabalho. Cerca de 10 000 empregos 
seriam criados. O número é pequeno 
diante de 1,5 milhão de trabalhadores 
da construção civil que estão parados 
desde o estouro da bolha, mas ilustra 
a profunda divisão política dos Esta
dos Unidos. A ajuda do governo, se 
vier, vai depender de muito contorcio-
nismo da parte de Obama. 

Outra questão que preocupa os eco
nomistas é o fato de haver vagas em 
aberto, mas não pessoas aptas a ocupá-
las. Duas das teorias levantadas pelos 
economistas têm relação direta com a 
bolha imobiliária. A primeira é o sim
ples sumiço dos empregos de constru
ção e finanças, como nota um artigo 
publicado por Michael Elsby, da Un i -

versidade de Michigan, e dois coauto-
res, dos bancos centrais de Nova York 
e São Francisco. Tanto os trabalhado
res braçais como os que atuavam na 
"linha de produção do conhecimento", 
postos administrativos e de salários 
mais baixos, terão de aprender a de
sempenhar novas funções. "Criar um 
sistema que permita educação e trei
namento ao longo da vida é um desafio 
enorme e fundamental", diz Raymond 
Torres, autor do relatório anual da Or
ganização Internacional do Trabalho 
sobre o estado do emprego no mundo. 
"Ainda mais quando se considera que 
as pessoas têm trabalhado até os 65, 
67 anos, uma idade bastante avança
da." A segunda explicação é a mobili
dade reduzida das famílias america
nas. Entre março de 2007 e março de 
2009, o país registrou o menor índice 
de mudanças desde que o dado come
çou a ser compilado, em 1947. A razão? 
Suas casas estão "submersas". Elas não 
estão debaixo d'água literalmente, mas 
foram atingidas pelo tsunami financei
ro. Muitas residências agora valem 
menos do que as dívidas que seus pro
prietários têm para pagar. "As pessoas 
simplesmente não podem procurar 
emprego em outras cidades porque 
estão presas pelos financiamentos da 
época da bolha", diz Howard Wial, do 
centro de pesquisas e c o n ô m i c a s 
Brookings Institution. 

P O B R E S M O Ç O S 
A situação de alto desemprego pode 
deixar sequelas que persistem muito 
tempo depois de recuperados os índi
ces oficiais. Lisa Kahn, da escola de 
administração de Yale, comparou os 
salários dos jovens que se formaram 
antes, durante e depois da recessão do 
começo dos anos 80. Para aqueles que 
deixaram a universidade durante a re
cessão, 1 único ponto percentual a mais 
na taxa de desemprego oficial repre
sentou um salário entre 7% e 8% me
nor em comparação com aqueles que 
tiveram a sorte de acabar os estudos 
depois da crise. Os que deixaram a es
cola no auge da recessão chegaram a 
ter salários 25% mais baixos. Mas o 
efeito não para por aí. Nos anos seguin-



tes, a diferença continuou significativa. 
Lisa notou que a disparidade salarial 
se manteve até 18 anos depois da for
matura, ainda que menor. O estudo 
apontou também que os formandos 
das épocas de pouco emprego muitas 
vezes são obrigados a aceitar ofertas 
em empresas ou funções menos pres
tigiadas, o que pode ser um problema 
mais adiante. "Nos primeiros dez anos 
de trabalho, os indivíduos conseguem 
70% dos aumentos no salário", conclui 
um estudo semelhante realizado por 
três economistas do Departamento 
Nacional de Pesquisas Econômicas. A 
sorte importa — para azar de quem es
tá se formando agora. 

F A L H A S E S T R U T U R A I S 
Os mesmos homens-planilha que de
terminaram o fim da crise afirmam que, 
se houver uma nova contração, ela será 
uma recessão diferente, uma nova re
cessão. A recuperação na forma de letra 
V, rápida e decisiva, parece afastada. 
Ainda há a possibilidade de os gráficos 
desenharem um W, com um respiro e 
então nova queda. Robert Reich, ex-

O governo americano agora 
oferece benefícios ao desemprego 
semelhantes aos desfrutados 
pelos trabalhadores franceses 

secretário do Trabalho no governo Bil l 
Clinton, escreveu recentemente em seu 
blog que o mais provável é uma letra X: 
os danos são estruturais, e não vai haver 
saída definitiva enquanto não se encon
trar um novo modelo de crescimento. 
Numa palestra recente em Nova York, 
Reich apontou as semelhanças entre a 
crise de 1929 e a atual: então, como ago
ra, o 1% dos americanos mais ricos con
centra 25% da riqueza gerada. Reich, 
que na política americana pode ser en
caixado à esquerda dos democratas, 
defende uma política agressiva de dis
tribuição de renda e de taxação. "Não 
se trata simplesmente de tirar dos ricos 
e dar aos pobres", diz Reich, "mas de 
permitir que o americano médio possa 
consumir sem se atolar em dívidas". 

Como é sabido, foi o consumo irrespon
sável, em boa parte lastreado no valor 
irreal dos imóveis, que levou ao estou
ro da bolha. "Entre 2002 e 2007, os 
americanos tomaram 2,3 trilhões de 
dólares em empréstimos contra suas 
casas", diz Reich. "Transformaram as 
casas em caixas automáticos." 

O que ele não responde é como redu
zir essa desigualdade se quase 10% da 
população economicamente ativa não 
tem renda. Leo S. Tilman, da Universi
dade Columbia, concorda que existe 
um problema fundamental com a eco
nomia americana, mas seu diagnóstico 
é um pouco diferente. Em um artigo 
que escreveu em parceria com Edmund 
Phelps, Nobel de Economia de 2006, 
ele argumenta que a economia ame-
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Os desempregados crônicos 
terão de aprender a desempenhar 
novas funções se quiserem voltar 
ao mercado de trabalho 

ricana está perdendo seu dinamismo. 
"A agricultura e a compra de casas sem
pre receberam apoio do governo", afir
ma Tilman. "É hora de fazer o mesmo 
com o empreendedorismo." Tilman 
defende uma volta ao que se entendia 
por banco no começo do século passa
do: uma instituição que emprestava 

dinheiro e financiava novos negócios. 
"Infelizmente, a maioria das institui
ções financeiras não está preparada 
para investir em empreendimentos na 
escala que seria necessária, e os profis
sionais que nelas trabalham estão con
centrados em outras atividades." So
mente com um maior fluxo de dinheiro 

para a economia real, argumenta T i l 
man, existe a possibilidade de criar 
empregos em quantidade suficiente. 

E o número é grande. O volume de 
americanos empregados, hoje, é o mes
mo de 11 anos atrás, mas a população 
aumentou em 28 milhões de habitan
tes. O crescimento dos países emergen
tes certamente vai ajudar na recupera
ção de empregos em setores da manu
fatura que ainda são competitivos. Mas 
a globalização é vista cada vez com 
mais reservas pelos americanos. Uma 
pesquisa recente do The Wall Street 
Journal indicou que 53% da população 
do país acredita que os acordos de livre 
comércio prejudicam os Estados Uni
dos. Em 1999, apenas 32% da população 
pensava assim. Essa mudança de atitu
de, associada ao acirramento das divi
sões políticas, pode dar força aos de
fensores do protecionismo. A pressão 
sobre o sistema de pensões também de
ve aumentar, uma vez que os mais ve
lhos que não conseguem encontrar 
emprego podem decidir pela aposenta
doria mais cedo. O déficit da Segurida
de Social, a Previdência do governo 
americano, estava previsto para 2016, 
mas deve acontecer bem antes disso. 
Parece consenso que a situação deve no 
mínimo manter-se inalterada, ou até 
mesmo piorar, antes de uma melhora. 
"Os americanos sempre acreditaram 
que o desemprego fosse uma situação 
temporária, de curta duração", diz Wial, 
do Brookings Institution. Com certeza, 
essa não é mais uma certeza. 
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