


Sem um crescimento mais rápido, as economias do mundo rico 
ficarão empacadas. Mas o que pode ser feito para consegui-lo? 

Oque os historiadores do futuro reco-
nhecerão como a tendência econômi-

ca fundamental do começo do século XXI? 
Existem muitas candidatas em potencial, 
desde a reestruturação das finanças na es-
teira do Crash de 2008 à explosão das dívi-
das soberanas. Mas a lista quase certamen-
te será coroada pela mudança dramática na 
distribuição do peso econômico global. 

Dez anos atrás, os países ricos domina-
vam a economia mundial, contribuindo com 
cerca de dois terços do PIB global, compen-
sando as diferenças no poder de compra. Des-
de então, essa participação caiu para pouco 
mais da metade. Em apenas uma década, ela 
poderá baixar para 40%. O grosso da produ-
ção global virá do mundo emergente. 

O ritmo da mudança é uma testemunha do 
sucesso desses países. Graças à globalização e a 
boas políticas, virtualmente todos os países em 
desenvolvimento estão alcançando os seus cole-
gas mais ricos. Entre 2002 e 2008, mais de 85% 
das economias em desenvolvimento cresceram 
mais rápido que a dos Estados Unidos, compa-
rado com menos de um terço entre 1960 e 2000, 
e praticamente nenhuma no século anterior. 

Essa "ascensão do resto" dos países é uma 
conquista notável, trazendo consigo melhorias 
inéditas nos padrões de vida da maioria das 
pessoas no planeta. Mas há outra, menos feliz, 

explicação para a rápida mudança no centro 
global de gravidade econômica: a falta de cres-
cimento nas grandes economias ricas dos Es-
tados Unidos, da Europa Ocidental e dó Japão. 
Ela será o foco desta reportagem especial. 

Os próximos poucos anos poderão ser 
definidos tanto pela estagnação do Ocidente 
quanto pela ascensão do restante por três razões 
principais. A primeira é o enorme tamanho da 
recessão de 2008-2009 e a fragilidade da recupe-
ração que se seguiu. Nas economias avançadas 
como um todo, a queda que se seguiu à crise 
financeira global foi de longe a mais profunda 
desde os anos 30. Ela deixou um nível inédito de 
trabalhadores desempregados e fábricas ociosas 
no seu rastro. Embora a produção tenha parado 
de encolher na maioria dos países um ano atrás, 
a recuperação está se mostrando fraca demais 
para empregar toda aquela capacidade ociosa 
rapidamente (gráfico 1, na próxima página). A 
OCDE, organização sediada em Paris que mo-
nitora as economias avançadas, não espera que 
esse "hiato de produção" se feche antes de 2015. 

A segunda razão para se preocupar com a 
estagnação tem a ver com a desaceleração da 
oferta. O nível da demanda determina se as 
economias vão funcionar acima ou abaixo da 
sua taxa "usual" de crescimento, mas essa taxa 
depende ela própria da oferta de trabalhadores 
e da sua produtividade. Essa produtividade, 



• por sua vez, depende da taxa de investimento 
de capital e do ritmo de inovação. Por todo 
o mundo rico, a oferta de trabalhadores está 
prestes a desacelerar enquanto o número de 
pensionistas cresce. Na Europa Ocidental, a 
transformação é especialmente marcante. Du-
rante a próxima década, a população em idade 
ativa da região, que até agora estava crescendo 
lentamente, vai diminuir cerca,de 0,3% ao 
ano. No Japão, onde o contingente de trabalha-
dores em potencial já está encolhendo, o ritmo 
do declínio vai mais que dobrar, para cerca de 
0,7% ao ano. A demografía dos Estados Uni-
dos é muito mais favorável, mas o crescimento 
da sua população ativa, em torno de 0,3% ao 
ano durante as próximas duas décadas, será de 
menos de um terço da média do pós-guerra. 

Com milhões de trabalhadores desem-
pregados, uma desaceleração iminente na 
oferta de trabalhadores pode não parecer um 
problema muito grande. Mas essas mudanças 
demográficas limitam o futuro de médio pra-
zo dos países ricos, inclusive a sua capacidade 
de pagano serviço das suas dívidas públicas. A 
não ser que se permita a entrada de mais imi-
grantes, ou que uma porção maior da popula-
ção ativa entre na força de trabalho, ou que as 
pessoas se aposentem mais tarde, ou que sua 
produtividade aumente, o envelhecimento da 
população vai levar a uma desaceleração per-
manente do potencial de crescimento. 

Cálculos feitos por Dale Jorgenson, da Uni-
versidade Harvard, e Khuong Vu, da Universi-
dade Nacional de Cingapura, expõem a questão 
de maneira cristalina. Eles mostram que, entre 
1998 e 2008, a média subjacente da taxa anual de 
crescimento do grupo do G-7 das grandes eco-
nomias ricas foi de 2,1%. Com as tendências de-
mográficas atuais, e supondo que a produtivida-

de melhore na mesma taxa dos últimos dez anos, 
a taxa potencial de crescimento vai cair para 
1,45% ao ano nos próximos dez anos, o ritmo 
mais lento desde a Segunda Guerra Mundial. 

Um crescimento mais rápido da produti-
vidade poderia ajudar a aliviar a recessão, mas 
isso não parece estar prestes a acontecer. Antes 
da crise financeira, a tendência de crescimen-
to da produtividade estava estável ou em de-
saceleração em muitos países ricos, ainda que 
estivesse disparando no mundo emergente. O 
crescimento da produção por trabalhador nos 
Estados Unidos, que cresceu rapidamente no 
fim dos anos 90 graças ao aumento de produ-
ção da tecnologia de informação, e novamente 
no início desta década com os ganhos da TI se 
difundindo por toda a economia, começou a 
ratear depois de 2004. Ela reviveu durante a re-
cessão com as empresas cortando a força de tra-
balho, mas esse impulso pode não durar muito. 
A produtividade do Japão despencou depois 
que sua bolha estourou no começo dos anos 90. 
A da Europa Ocidental, no conjunto, também 
enfraqueceu desde meados dos anos 90. 

A terceira razão para se afligir com a estag-
nação do mundo rico é que a ressaca da crise 
financeira e a fragilidade da recuperação, por 
si mesmas, podem prejudicar o potencial das 
economias. Longos períodos de desemprego 
alto tendem a reduzir, em vez de aumentar, o 
contingente de trabalhadores potenciais. Os 
desempregados perdem as suas habilidades e 
trabalhadores desiludidos abandonam a força 
de trabalho. O encolhimento dos balanços dos 
bancos que se segue a um estouro financeiro 
torna o crédito mais caro e difícil de conseguir. 

Os otimistas apontam a experiência ame-
ricana durante o último século como evidên-
cia de que as recessões, mesmo as severas, 
não precisam provocar danos permanentes. 
Depois de cada desaceleração, a economia 
eventualmente se recuperou de forma que em 

todo o período a taxa americana subjacente 
de crescimento por pessoa permaneceu nota-
velmente estável (gráfico 2). Apesar da falta de 
demanda, a produtividade subjacente cresceu 
mais rápido nos anos 30 do que em qualquer 
outra década do século XX. O alto desempre-
go atual também pode estar preparando o 
terreno para processos mais eficientes. 

A maioria dos economistas, contudo, 
avalia que a capacidade das economias ricas 
já sofreu alguns danos, especialmente nos 
países em que boa parte do crescimento veio 
de setores da bolha como o de construção, na 
Espanha, e o das finanças, na Grã-Bretanha. 
A OCDE agora avalia que as conseqüências da 
crise financeira, na média, vão derrubar cerca 
de 3% da produção potencial dos países ricos. 
A maior parte dessa queda já ocorreu. 

Quanto mais tempo a demanda permane-
cer enfraquecida, maior será a probabilidade 
de estragos. A experiência do Japão nas últimas 
duas décadas é um alerta, especialmente para 
as economias europeias em rápido envelheci-
mento. O crash financeiro do país no começo 
dos anos 90 contribuiu para uma queda no 
crescimento da produtividade. Logo depois, 
a população ativa começou a encolher. Uma 
série de políticas equivocadas causou a ressaca 
da crise a persistir. A economia não conseguiu 
se recuperar e a deflação se instalou. O resulta-
do foi uma persistente combinação de deman-
da fraca com oferta em desaceleração. 

Para evitar o mesmo destino do Japão, os 
países ricos precisam promover o crescimento 
de duas maneiras, apoiando a demanda de cur-
to prazo e promovendo a oferta de longo prazo. 
Infelizmente, os formuladores atuais das polí-
ticas muitas vezes veem essas estratégias como 
opções, em vez de complementares. Muitos dos 
economistas keynesianos preocupados com a es-
cassez de demanda privada acham que se preo-
cupar com o potencial de médio prazo das eco-
nomias é despropositado neste momento. Entre 
eles Paul Krugman, o laureado Prêmio Nobel e 



• comentarista do New York Times, e muitos ou-
tros na equipe econômica de Barack Obama. 

Os economistas europeus põem mais ênfa-
se na promoção do crescimento de médio pra-
zo, apoiando reformas como a flexibilização 
dos mercados de trabalho. Eles tendem a rejei-
tar estímulos fiscais adicionais para aumentar 
a demanda. Jean-Claude Trichet, o presidente 
do Banco Central Europeu, é um forte defen-
sor das reformas estruturais na Europa. Mas 
ele também é um dos defensores mais ardentes 
da ideia de que o corte nos déficits orçamentá-
rios vai por si só promover o crescimento. Tudo 
isso levou a um debate passional, mas estreito, 
sobre estímulo fiscal versus austeridade. 

Esta reportagem especial vai argumentar 
que ambos os lados estão ignorando algo. Os 
governos deveriam pensar com mais coerên-

Alguns americanos sempre consideraram 
a dívida nacional como algo pessoal. 

Durante o Censo de 1940 (de acordo com o já 
falecido economista americano David Mac-
Cord Wright), perguntaram a uma senhora 
se a sua casa estava hipotecada. "Sim", ela res-
pondeu. "Por 40 bilhões de dólares." 

Esse número (cerca de 40% do PIB de 1940) 
agora parece irrisório. A dívida federal do se-
tor público estava em 8,9 trilhões de dólares em 
agosto de 2010, ou cerca de 60% do PIB. Acres-
cente a dívida do Tesouro com o regime de pre-
vidência pública do país e a dívida nacional che-
gou aos 10 trilhões de dólares em setembro de 
2008.O dígito extra obrigou o relógio da dívida 
nacional perto da Times Square, em Nova York, 
a retirar o sinal do dólar para ter mais espaço. 

Hoje, muitos americanos se sentem tão 
indignados com a dívida quanto aquela do-
na de casa dos anos 40. Mas eles simplesmente 
são tão perdulários quanto seu governo (grá-
fico 4). Suas hipotecas e outras dívidas tam-
bém somam cerca de 13 trilhões de dólares, 
quase 120% da sua renda disponível anual. 

O mais notável sobre esse número, no en-
tanto, não é o fato de ele ser gigantesco, mas 
de ser menor do que há dois anos. Por mais 
de 60 anos depois da Segunda Guerra Mun-
dial, a dívida das famílias se moveu em uma 
única direção: para cima. Então, no segundo 
trimestre de 2008, ela começou a cair - não 
apenas como uma proporção da renda, ou de-

cia em como apoiar a demanda e promover a 
oferta ao mesmo tempo. As prioridades exatas 
vão variar de país a país, mas há diversos temas 
em comum. Primeiro, os keynesianos estão 
certos em observar que, para o mundo rico 
como um todo, há um perigo de exagerar na 
austeridade orçamentária de curto prazo. Cor-
tes orçamentários excessivos trazem um risco 
para a recuperação, também porque eles não 
podem ser facilmente compensados por uma 
política monetária mais frouxa. Melhoras na 
estrutura da taxação e do gasto são tão impor-
tantes quanto os déficits de curto prazo. 

Em segundo lugar, há um risco igualmente 
grande de ignorar as ameaças ao crescimento 
potencial das economias e de perder oportuni-
dades de realizar reformas microeconômicas. 
A maioria dos governos dos países ricos apren-

pois de ajustada pela inflação, mas nos dólares 
e centavos do dia a dia. Entre 1" de março de 
2008 e 30 de junho de 2010, as famílias redu-
ziram suas dívidas em 473 bilhões de dólares. 
As empresas e bancos se juntaram às famílias 
mais tarde. Embora a dívida federal mostrada 
no relógio da Times Square continue subindo 
impiedosamente, a dívida nacional de fato, in-
cluindo famílias, bancos e firmas, é menor ho-
je do que era no primeiro trimestre de 2009. 

Entre 2008 e 2009, pela primeira vez desde a 
Depressão dos anos 30, os gastos do consumidor 
em termos reais caíram por dois anos seguidos. 

deu uma lição importante na última crise 
financeira: eles sanearam os seus setores ban-
cários relativamente rápido. Mas uma concor-
rência e uma desregulação maiores justificam 
que se cobre mais, especialmente pelos servi-
ços, que em todos os países ricos provavelmen-
te serão a fonte da maior parte dos empregos e 
do crescimento de produtividade futuros. 

Crescimento mais rápido não é uma pa-
naceia. Nenhum país rico poderá simples-
mente crescer o suficiente para honrar seus 
compromissos iminentes com as aposenta-
dorias e o sistema de saúde. Ele também não 
vai brecar a implacável mudança da gravidade 
econômica para o mundo emergente. Mas se 
essa mudança vai ter lugar em um quadro de 
prosperidade ou de estagnação depende do 
ritmo do crescimento nos países ricos. • 

As famílias estão agora poupando 6% de sua 
renda disponível; comparado com apenas 2,7% 
nos anos anteriores à crise. Combinado com as 
altas intermitentes do mercado de ações, essa 
frugalidade ajudou as famílias americanas a re-
construírem parte da riqueza destruída pela re-
cessão. Seu patrimônio líquido está agora ao re-
dor de 490% de sua renda disponível, compara-
do com apenas 440% nos piores meses da crise. 
Como colchão contra um mundo mais arrisca-
do, as famílias americanas provavelmente vão 
tentar fazer uma reserva de ativos no valor de 
cerca de 540%-550% de sua renda, de acordo 
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• com Martin Sommer do FMI e Jirka Slacalek do 
Banco Central Europeu. Se esse dado estiver 
correto, o processo de recuperação de seus ba-
lanços ainda está apenas na metade. 

Esta nova parcimônia não está restrita aos 
Estados Unidos. A dívida das famílias também 
está caindo na Espanha. As famílias britâni-
cas economizaram 6,3% de sua renda disponí-
vel em 2009 (embora essa poupança tenha sido 
menor no primeiro semestre de 2010), compa-
rado com 2% em 2008. A frugalidade também 
não está limitada às famílias. Em conseqüência 
da crise financeira, empresas por todo o mun-
do rico vêm acumulando caixa. Pequenas fir-
mas têm sido incapazes, e muitas grandes firmas 
também têm sido relutantes, de tomar emprésti-
mos. O investimento corporativo no Japão e na 
Grã-Bretanha caiu cerca de um quarto, do auge 
até o ponto mais baixo. O ritmo de investimen-
to se recuperou um pouco, mas as companhias 
ainda não estão com pressa em investir em no-
vas fábricas e máquinas, uma vez que muito de 
sua capacidade atual se encontra ociosa. 

No fim das contas, estima-se que por toda 
a OCDE as famílias e empresas vão gastar 2,6 
trilhões de dólares menos do que sua receita es-
te ano, o equivalente a 7% do PIB. Isso ocorre 
na seqüência de outro imenso superávit do setor 
privado, de 7,2%, no ano passado. Em 2007, ao 
contrário, as famílias e empresas do mundo rico 
registraram um déficit combinado. Esse espan-
toso aumento na poupança privada é o princi-
pal motivo de por que a recessão foi tão profun-
da e a recuperação tem sido tão tímida. Depois 
de dois anos de austeridade do setor privado nos 
países ricos, o maior debate macroeconômico 
que seus governos enfrentam agora é se vão ado-
tar alguma austeridade por conta própria. 

Os esquilos poupam enterrando nozes no 
solo. Em economias sofisticadas, as pessoas 
poupam acumulando créditos financeiros de al-
guém. Portanto, os poupadores precisam de to-
madores de empréstimos. Nos manuais de eco-
nomia, as famílias poupam e os bancos usam 
essa poupança para conceder empréstimos às 
empresas. Se tanto as famílias quanto as empre-
sas estão gerando superávits, então alguém deve 
estar registrando um déficit. Esse alguém pode 
ser uma nação estrangeira. Mas nenhuma das 
economias fora da OCDE é grande o suficien-
te para absorver o excesso de poupança privada 
do mundo rico. A China teria de ter um déficit 
em conta corrente de mais de 40% do PIB para 
compensar um superávit de 2,6 trilhões de dó-
lares. Mesmo se a tarefa fosse dividida por todos 
os países asiáticos fora da OCDE (da qual o Ja-
pão e a Coreia do Sul são membros), eles teriam 
de registrar déficits de mais de 25% cada um. 

A única outra possibilidade são os go-

vemos. É por isso que superávits privados do 
mundo rico têm refletido déficits públicos 
igualmente vastos. No ano passado, os gover-
nos da OCDE registraram um déficit combi-
nado de 7,9% do PIB e este ano é provável que 
ele seja apenas ligeiramente menor. Entre as 
grandes economias, o déficit da Grã-Bretanha 
será o maior, de 11,5%, com os Estados Uni-
dos não muito atrás. Em um sentido contá-
bil, esses déficits de arregalar os olhos são sim-
plesmente a contrapartida dos superávits pri-
vados. Em um sentido econômico, seu notável 
aumento é resultado mais da poupança priva-
da do que do descontrole governamental. 

De acordo com o FMI, quando a conta 
final dos custos orçamentários da crise for 
calculada dentro de poucos anos, o impopu-
lar resgate bancário e a farra fiscal vão res-
ponder por menos de 30% deles. O resto se-
rá creditado à própria crise, que comprimiu 
a receita e reduziu o crescimento. 

Independentemente de sua origem, tomar 
empréstimos nessa escala provoca o caos nas fi-
nanças públicas. De acordo com o FMI, a dívi-
da bruta dos governos das grandes economias 
do mundo rico alcançou 97% no ano passado 
e está crescendo no ritmo mais acelerado da his-
tória moderna. Em 2015, o FMI espera que eles 
tenham um encargo de dívida combinado de 
110% do PIB, ante menos de 70% em 2007. 

No início deste ano, parecia que os temores 
sobre a escalada dos déficits públicos e da dívi-
da em alguns países estavam prestes a desen-
cadear outro colapso financeiro, graças ao fler-
te da Grécia com um default. Há mais de 200 
anos, o primeiro secretário do Tesouro dos Es-
tados Unidos, Alexander Hamilton, advertiu 
sobre os "prêmios extravagantes" que os países 
deviam pagar se seu crédito fosse "duvidoso". 
Neste outono, a qualidade do crédito da Grécia 
foi severamente posta em dúvida. O prêmio, ou 
spread, que ela teve de pagar sobre seus bônus, 
em relação aos bunds alemães, subiu de forma 

extravagante, de cerca de 2% no início deste 
ano para quase 10% no auge da crise em maio. 
Os spreads sobre a dívida da Irlanda, de Portu-
gal e, em menor medida, da Espanha também 
dispararam. Esses temores ressurgiram em se-
tembro, particularmente na Irlanda. 

A Grécia teve de ser socorrida pela UE e pe-
lo FMI. Juntamente com outros endividados 
em dificuldade da Zona do Euro, a Grécia foi 
forçada a fazer cortes radicais no orçamento. 
Mas a crise grega teve um efeito evidente mes-
mo em países que não estavam sob nenhuma 
pressão óbvia dos mercados financeiros, espe-
cialmente a Grã-Bretanha, onde a nova coalizão 
do governo anunciou um aumento de impostos 
e cortes dramáticos nos gastos. De acordo com 
o Instituto para Estudos Fiscais, essas medidas 
foram ainda mais duras do que os cortes im-
postos à Grã-Bretanha pelo FMI, em 1976. 

Nos Estados Unidos, as taxas de retorno 
(yield) dos bônus estão próximas das mínimas 
recordes e a economia está desacelerando, mas 
os esforços do governo para introduzir um se-
gundo estímulo fracassaram (embora as au-
toridades americanas estejam tentando nova-
mente). Grande parte do debate político em 
Washington-DC é sobre o tamanho do aper-
to fiscal; em particular, se vai se permitir que 
qualquer um dos cortes fiscais de Bush expire 
no fim deste ano, conforme programado. 

Embora as economias do mundo rico 
continuem a operar abaixo da capacidade, 
em 2011 elas estarão caminhando para o que 
provavelmente será o maior aperto orçamen-
tário coletivo das últimas quatro décadas, 
pelo menos. O apetite dos governos por rea-
lavancagem está chegando ao fim, antes do 
término da desalavancagem privada. 

Será um erro? Os economistas estão pro-
fundamente divididos. Muitos keynesianos 
acham que a resposta é sim. Eles temem que os 
custos e os riscos de uma dívida pública mais 
alta estejam sendo extremamente exagerados 
e, enquanto as famílias estiverem reduzindo 
gastos e as economias continuarem operando 
abaixo de seu potencial, que os governos não 
devem tentar reduzir os déficits públicos. 

Tolice, dizem os defensores da austeridade, 
apontando para a volatilidade dos mercados fi-
nanceiros e os perigos que a dívida governa-
mental representa para o crescimento a longo 
prazo. Muitos afirmam que a austeridade fiscal 
pode até mesmo impulsionar o crescimento a 
curto prazo. Pois, ao reduzir o fantasma da gi-
gantesca dívida do governo, ela elevaria a con-
fiança privada e destravaria os gastos. 

Os keynesianos estão certos de que os dé-
ficits, até agora, têm sido mais um sintoma do 
que uma fonte das dificuldades econômicas.» 
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• Sem dúvida, a mudança fiscal ajudou a conter 
os danos da crise. Sem ela, a determinação do 
setor privado em poupar teria deprimido ain-
da mais os gastos por toda a economia. Isso te-
ria provocado uma queda correspondente mais 
acentuada na renda, tornando mais difícil para 
as famílias consertarem seus orçamentos. 

A maioria dos países ricos também não es-
tá nem perto dos limites de sua capacidade de 
endividamento. Um novo estudo do FMI suge-
re que as economias mais avançadas ainda têm 
muito "espaço fiscal". Nos Estados Unidos e na 
Grã-Bretanha, por exemplo, os economistas do 
Fundo calculam que a dívida pública não vai 
alcançar seu limite absoluto até atingir 160% 
do PIB ou mais, muito acima dos níveis atuais. 
O perigo ainda não está batendo à porta. 

Mas os cupins estão na madeira, co-
mo Charles Schultze, um ex-assessor da Ca-
sa Branca, colocou uma vez. Os governos têm 
grandes déficits orçamentários estruturais que 
não serão resolvidos pela recuperação econô-
mica. Os crescentes gastos com saúde e pre-
vidência vão colocar uma pressão implacável 
sobre a dívida do governo. No final, as econo-
mias do mundo rico vão retornar à situação de 

pleno emprego e, quando isso acontecer, o en-
dividamento público vai pressionar o investi-
mento privado e prejudicar o crescimento. 

Qual a extensão dos danos que esses 
cupins podem causar e quando eles ficarão 
sérios? Carmen Reinhart, da Universidade de 
Maryland, e Ken Rogo, da Universidade Har-
vard, examinaram os efeitos de dois séculos 
de dívida soberana. Seu veredicto é de que a 
dívida pública provoca um dano pouco per-
ceptível até alcançar cerca de 90% do PIB de 
um país, mas, então, o efeito sobre o cresci-
mento pode ser repentino e grande. 

Outros acadêmicos chegaram a conclu-
sões um tanto sombrias. Analisando 99 países 
desde 1980, Mehmet Caner e Thomas Gren-
nes, da Universidade Estadual da Carolina do 
Norte, juntamente com Fritzi Koehler-Geib, 
do Banco Mundial, identificaram um limi-
te de 77% do PIB. Cada um dos membros do 
G-7 vai ultrapassar esse limite este ano. Se os 
autores estivem certos, essas dívidas vão tirar 
meio ponto porcentual da taxa de crescimen-
to coletivo dos membros ricos do G-20. 

O FMI diz que os governos devem aspirar 
a reduzir sua proporção da dívida para 60% 
em 2030. Para fazer isso, eles terão de desem-
penhar alguns heroísmos fiscais. Seus orça-
mentos terão de passar de um déficit primá-
rio projetado de 4,9% do PIB em 2010 (grá-
fico 5) para um superávit de 3,8% em 2020 
e permanecer nesse nível por uma década, 
mesmo com o envelhecimento da população 
acrescentando 45% do PIB aos seus custos 
fiscais. Nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, 
Grécia, Irlanda, Japão e Espanha, a mudança 
exigida será de 9% ou mais do PIB. 

Considerando a magnitude da tarefa, pa-
rece aconselhável não hesitar por muito tempo, 
especialmente porque as economias não estão 
mais encolhendo, apenas crescendo lentamen-

te. Vários estudos sugerem que consolidação fis-
cal baseada em corte de gastos tem mais chances 
de dar certo e fará mais para estimular o cresci-
mento a médio prazo do que medidas envolven-
do aumento de impostos. E melhor cortar os sa-
lários do setor público e os pagamentos de bem-
estar social do que reduzir o investimento. 

Implementar reformas que desacelerem o 
crescimento dos gastos com previdência e saú-
de deve ser uma prioridade especial, uma vez 
que o valor líquido atual das promessas dos go-
vernos para os idosos faz a dívida de hoje pare-
cer pequena. Elevar a idade de aposentadoria é 
uma ideia particularmente boa porque reduz as 
obrigações do governo e, ao mesmo tempo, ele-
va o crescimento futuro e a receita de impostos, 
com as pessoas trabalhando por mais tempo. Se 
a receita precisa ser elevada, impostos sobre con-
sumo e propriedade são menos prejudiciais do 
que aqueles sobre a renda ou a poupança. 

Por esses parâmetros, a maioria dos planos 
de consolidação fiscal que os países ricos atin-
gem é razoavelmente boa. O governo britânico 
planeja extrair três quartos do seu ajuste orça-
mentário do corte de gastos. Na Grécia, a parce-
la é de 51% e, na Espanha, de 62%. Vários paí-
ses europeus estão elevando as idades legais pa-
ra aposentadoria, embora em pequenos passos. 
Onde houve aumento nos impostos, na maior 
parte dos casos ele incidiu sobre o VAT (Impos-
to sobre Valor Agregado). Em contraste, os pla-
nos fiscais dos Estados Unidos - um aumento 
no Imposto de Renda e sobre o capital, se os cor-
tes implementados por Bush expirarem, e ne-
nhum progresso na reforma da previdência ou 
nos gastos com saúde - são muito piores. 

Contudo, os defensores da austeridade ten-
dem a exagerar o efeito benéfico sobre o cresci-
mento a curto prazo de tais contrações (mesmo 
se planejadas de forma apropriada). Alberto Ale-
sina e Silvia Ardagna, da Universidade Harvard, 
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identificaram muitos exemplos de economias 
que cresceram mesmo com seus déficits sendo 
reduzidos por meio de cortes nos gastos (porém 
sem aumento de impostos). Um estudo do últi-
mo relatório Perspectiva Econômica Mundial, do 
FMI, mostra que em alguns dos exemplos cita-
dos os déficits não encolheram de fato. 

Em 1998, o governo do Japão injetou mais 
de 24 trilhões de ienes na Japan National Rail-
way; no ano seguinte, o valor foi zero. Entre es-
ses dois anos, seu balanço orçamentário aparen-
temente tinha melhorado em torno de 4,8% do 
PIB, embora o governo não tenha cortado gastos 
nem elevado impostos. Em 1995, o governo da 
Alemanha assumiu dívidas industriais e de mo-
radia da Alemanha Oriental no valor de 6,8%, 
aproximadamente, do PIB. No ano seguinte, 
seu orçamento parecia ter melhorado dramati-
camente depois daquele evento extraordinário -
embora não tenha havido nenhum aperto. 

Os pesquisadores do FMI voltaram suas 
atenções para os países que de fato elevaram im-
postos ou cortaram gastos e não descobriram 
nenhuma evidência de que tais medidas tenham 
impulsionado o crescimento. De fato, eles con-
sideram que uma contração fiscal equivalente a 
1% do PIB normalmente reduz a produção em 
0,5%, aproximadamente, depois de dois anos. 
Para baixar a dívida pública a menos de 60% em 
2030, como o FMI defende, os EUA teriam de 
suportar esse tipo de esforço fiscal por dez anos. 

O aperto fiscal dói menos se for com-
pensado com afrouxamento monetário. Os 
bancos centrais normalmente cortam as ta-
xas de juro e a moeda se enfraquece quando 
os governos apertam a política fiscal. Esse ju-
ro mais baixo e a taxa cambial desvalorizada 
quase reduzem pela metade os sintomas da 
reestruturação orçamentária, calcula o FMI. 

Mas os governos não podem contar com 
tanta morfina monetária desta vez. Se as fa-

mílias estão quitando suas dívidas, o crédito 
mais barato pode proporcionar um estímu-
lo menor do que em outros tempos. Uma vez 
que tantos governos estão apertando o cin-
to ao mesmo tempo, e nem todas as moedas 
podem se enfraquecer diante de todas as de-
mais, os países não poderão obter muitos be-
nefícios de uma depreciação cambial. 

Além disso, os bancos centrais não podem 
reduzir suas taxas de juro tanto quanto os go-
vernos gostariam. Os juros nos Estados Unidos, 
na Grã-Bretanha e no Japão já estão em ou per-
to de zero. Nesses casos, uma contração fiscal de 
1% do PIB é mais prejudicial ao crescimento, re-
duzindo em cerca de 1% a produção no ano se-
guinte, de acordo com pesquisadores do FMI. 

Essa falta de espaço de manobra é uma 
restrição real à recuperação. Contudo, embo-
ra os bancos centrais não possam baixar mais 
suas taxas de juro, eles não estão impotentes. 
Eles podem, e devem, afrouxar a política mo-
netária de outras formas. Alguns vêm ten-
tando conduzir as expectativas inflacionárias 
com palavras. O Fed vem prometendo manter 
a taxa de juro "excepcionalmente baixa" por 
um "período prolongado". Vários BCs incha-
ram seus balanços patrimoniais imprimindo 
dinheiro para comprar ativos, tais como os 
bônus governamentais, um processo conheci-
do como "afrouxamento quantitativo". 

Em relação ao tamanho da economia, o 
Banco da Inglaterra foi o que mais afrouxou a 
política. Desde março de 2009, o banco central 
britânico comprou bônus governamentais, ou 
gilts, no valor de quase 200 bilhões de libras, 
o equivalente a 14% do PIB, assim como uma 
pequena quantidade de bônus corporativos. 
Os dados do Banco da Inglaterra mostram 
que suas compras de gilts elevaram os preços 
dos bônus, assim como de outros ativos que 
concorrem com os papéis do governo. Quan-

do os preços sobem, as taxas de retorno (yield) 
caem: elas caíram em cerca de 1 ponto porcen-
tual sobre os gilts, em 0,7 ponto sobre os bônus 
corporativos mais seguros e em 1,5 ponto so-
bre os bônus de maior risco (junk). 

Mas não está claro se o afrouxamento 
quantitativo sozinho muda as expectativas das 
pessoas com relação à política monetária e à in-
flação. Uma forma mais direta de fazer isso se-
ria elevar a meta de inflação do Banco da Ingla-
terra, atualmente estabelecida em 2%. 

Uma meta de 4% a 5% pode tornar mais 
fácil a vida dos bancos centrais, de acordo com 
alguns economistas. Mas muitos bancos cen-
trais não gostam da ideia. Eles acreditam que 
os custos de uma inflação mais alta, e possivel-
mente mais volátil, superariam qualquer efei-
to positivo. Uma inovação menos discutida, 
mas potencialmente mais útil, seria a meta pa-
ra um nível de preço (PLT, em inglês), que sig-
nificaria uma meta do banco central para o ní-
vel dos preços e não para sua taxa de variação. 
Ter como meta uma alta de 2% ao ano no nível 
de preço é diferente de uma meta de taxa de in-
flação de 2% ao ano, porque, em vez de lavar as 
mãos com relação ao passado, o banco central 
tem de compensar os erros cometidos, recon-
duzindo os preços ao rumo programado. 

Entre os bancos centrais, como em mui-
tas áreas, as instituições mais inovadoras fre-
quentemente são as menores. O banco central 
da Nova Zelândia foi o pioneiro em adotar um 
regime de meta de inflação há 20 anos, antes de 
ele ser adotado por instituições maiores, como 
o Banco da Inglaterra. O Federal Reserve dos 
Estados Unidos ainda tem desconfianças so-
bre esse instrumento. Da mesma forma, grande 
parte da melhor pesquisa sobre PLT está sendo 
conduzida pelo Banco do Canadá. Mas levará 
tempo para descobrir se seus apelos teóricos so-
brevivem ao contato com a realidade. 
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Todas as recessões são dolorosas, mas as 
ressacas que se seguem às crises finan-

ceiras são particularmente longas e peno-
sas. O crescimento é substancialmente me-
nor do que seria durante recuperações "nor-
mais", com as famílias e empresas reduzin-
do o peso de suas dívidas. Essa é a conclu-
são deprimente de um crescente corpo de 
pesquisas sobre as consequências do grande 
colapso financeiro. Em um desses estudos, 
Prakash Kannan, economista do FMI, ana-
lisou 83 recessões em 21 países desde 1970. 
Ele descobriu que nas recessões que se se-
guiram às crises financeiras, o crescimento 
foi muito mais lento e a expansão do crédito 
estagnou - enquanto, após as recessões nor-
mais, o crédito disparava (gráfico 6). 

Até agora, a atual recuperação está seguin-
do esse roteiro pós-crise. A produção está em 
ritmo lento e o crédito segue crescendo timida-
mente ou encolhendo em boa parte do mundo 
rico. Mas isso é porque as famílias e as empre-
sas excessivamente alavancadas ficaram menos 
dispostas a tomar empréstimos ou porque os 
bancos ficaram menos dispostos a emprestar? 
Em outras palavras, o problema do crédito é de 
demanda ou oferta? A resposta fará diferença 
nas perspectivas de crescimento do mundo rico 
e na forma como as autoridades devem reagir. A 
relutância das pessoas em tomar empréstimos é 
um mau sinal para a demanda no curto prazo. 
A relutância das empresas em investir também 
coloca em risco o crescimento da produtividade. 
Mas a incapacidade de um sistema financeiro 
quebrado em alocar capital de forma eficiente 
tem consequências maiores no longo prazo. 

Na prática, provavelmente tanto a oferta 
quanto a demanda têm o seu papel. Existem 
muitas evidências de que os consumidores e 
empresas ficaram mais relutantes em tomar 
empréstimos. Um estudo feito por Atif Mian 
da Universidade da Califórnia, em Berkeley, 
e Amir Su, da Universidade de Chicago, por 
exemplo, mostra uma estreita correlação en-
tre as vendas de carros americanos e o nível 
de dívida das famílias. Em lugares onde as 
famílias tinham encargos de dívida mais pe-
sados no início da recessão, as vendas subse-
quentes de carros foram mais fracas. 

Em todo o mundo rico, as companhias, 
particularmente as grandes, vêm acumulando 
caixa. Os estoques de caixa das firmas estão 
em, ou perto de, níveis recordes e os investido-
res de bônus estão clamando por mais dívida 
corporativa. Em agosto, a Johnson & Johnson, 
uma das companhias americanas de maior 
prestígio na área farmacêutica, aparelhos mé-
dicos e produtos ao consumidor, emitiu 1,1 bi-
lhão de dólares em bônus, oferecendo as taxas 
de retorno (yield) mais baixas já registradas 
para dívida corporativa de dez e 30 anos, ape-
sar de o seu fluxo de caixa operacional exceder 
de longe suas necessidades de investimento. 

O registro histórico sugere que a falta de 
demanda por crédito provavelmente vai persis-
tir. Em um estudo recente, Carmen e Vincent 
Reinhart estimam que em crises anteriores 
se passaram, em média, sete anos para que as 
famílias e empresas trouxessem suas dívidas e 
serviços da dívida de volta a níveis toleráveis em 
relação à receita. Em muitos países, esse pro-
cesso ainda não começou. Nos Estados Unidos, 

onde o progresso tem sido mais rápido, os Rei-
nhart calculam que já se reverteu cerca de me-
tade do aumento acumulado na razão crédito/ 
PIB durante a era de forte expansão. 

Ao mesmo tempo, a oferta de crédito está 
claramente limitada. Os bancos na Zona do 
Euro continuam a apertar as exigências de cré-
dito e, nos Estados Unidos, eles apenas come-
çaram a afrouxar as exigências depois de vá-
rios anos de apuro. Mais preocupante é o dano 
potencial à produtividade que as companhias 
sem acesso ao crédito podem provocar. 

O aperto no crédito não afeta todas as em-
presas da mesma forma. Em estudo de 1996, 
Rajan e Luigi Zingales, também da Univer-
sidade de Chicago, argumentam que quanto 
mais uma companhia depende de financia-
mento externo, tais como empréstimos ban-
cários ou emissão de ações e bônus, em vez do 
fluxo de caixa interno, mais ela será afetada 
pela saúde do sistema financeiro. Kannan, do 
FMI, chegou à mesma conclusão em seu es-
tudo. Nas 13 recessões provocadas por crises 
financeiras, os setores mais dependentes de 
financiamento externo cresceram num ritmo 
0,8 ponto porcentual mais lento, na média, do 
que aqueles menos dependentes. Não houve 
tal diferença após outros tipos de recessão. 

A recessão mais recente provavelmente 
terá efeitos similares. Por exemplo, Luc Laeven, 
economista do FMI, e Randy Kroszner, da Uni-
versidade de Chicago, descobriram que com-
panhias de biotecnologia com ações listadas 
em Bolsa, que respondem por 10% do total de 
empresas de capital aberto nos Estados Unidos, 
são altamente dependentes de financiamento 
externo e seu crescimento provavelmente será 
muito mais afetado pela redução na disponibi-
lidade de crédito do que a economia no geral. 
Como disse "Laeven, "somente poderemos ver o 
impacto real disso daqui a cinco anos, quando, 
sem uma crise, parte desses investimentos terá 
dado resultados e gerado novos produtos". 

O crescimento do capital de risco, que 
nunca se recuperou totalmente do colapso 
da bolha da internet em 2000, foi "imensa-
mente atingido" pela última crise, diz Steve 
Jurvetson, da Draper Fisher Jurvetson, uma 
firma de capital de risco (gráfico 7). Doado-
res, fundações e fundos de pensão, animados 
participantes do capital de risco antes da crise, 



recolheram-se depois que suas ações e parti-
cipações em firmas de private equity foram 
fortemente atingidas. O moribundo mercado 
de IPOs (sigla em inglês de Oferta Pública Ini-
cial) dificulta ainda mais a recuperação dos 
investimentos pelos fundos de risco. 

Se o mercado em baixa das IPOs for algo 
transitório (que é o que acontece normalmen-
te), o dano será pequeno. Uma seca prolongada 
seria outra questão. Na metade dos anos 70, a 
morte do capital de risco e de IPOs atrasou o 
desenvolvimento do computador e das tecnolo-
gias de rede, que viriam a ter um impacto revo-
lucionário nos anos 1980 e 1990, diz Josh Lerner, 
da Universidade Harvard. As firmas de capital 
de risco levantaram na Europa apenas um ter-
ço do dinheiro obtido nos Estados Unidos. As 
sequelas da crise podem ampliar a diferença ao 
reforçar a desconfiança continental com a irres-
ponsabilidade financeira anglo-saxônica. 

Contudo, o que será mais importante no 
final é a saúde dos bancos. No geral, acredita-
va-se que os empreendedores iniciantes de-
pendiam menos dos bancos e mais de velhos 
amigos, famílias, capitalistas de risco e inves-
tidores anjos da guarda. Mas Alicia Robb, da 

Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, 
e David Robinson, da Universidade Duke, 
que examinaram as fontes de financiamento 
de 4 mil companhias americanas iniciantes, 
descobriram que os empréstimos bancários 
são de longe o recurso mais importante de 
financiamento em comparação com outras 
fontes. Na média, as novas firmas tomam 
sete vezes mais dinheiro emprestado dos 
bancos do que de amigos e da família. 

Robinson diz que o dano causado pela 
crise no financiamento das companhias ini-
ciantes é "potencialmente muito grave". O 
colapso nos preços das moradias prejudicou 
muitos empreendedores que dependem dos 
empréstimos garantidos pelo valor do imóvel 
residencial. Isso também vai deprimir o cres-
cimento do emprego, que ao longo do tempo 
depende desproporcionalmente não das pe-
quenas e médias empresas, mas das pequenas 
firmas que se tornam grandes, de acordo com 
um estudo da Kauffman Foundation. 

O Japão oferece um importante exemplo 
histórico. Os reguladores foram muito lentos 
em forçar os bancos a reconhecer o problema 
do colapso do valor dos colaterais, mas eles 
exigiram que as instituições se enquadrassem 
nos novos padrões internacionais de capital. 
Os bancos que reconheciam os empréstimos 
inadimplentes ficavam sob o risco de cair abai-
xo daqueles padrões, por isso eles mantinham 
os inadimplentes como zumbis, vivos com uma 
alimentação a conta-gotas de dinheiro novo. 
Os bancos japoneses continuaram a "conceder 
crédito aos devedores insolventes, apostando 
que de alguma forma essas firmas se recupe-
rariam ou que o governo iria socorrê-las", de 
acordo com Ricardo Caballero, Takeo Hoshi e 
Anil Kashyap, em um estudo de 2006. 

Eles estimam que as companhias zumbis 
- aquelas que sobreviviam com crédito subsi-

diado -, que representavam 5%-15% dos to-
madores de empréstimos dos bancos no início 
dos anos 1990, aumentaram sua participação 
para 25% no fim dessa década. Os efeitos fo-
ram variados. As companhias zumbis tinham 
uma presença bem menor no setor manufa-
tureiro, que ficou constantemente exposto à 
concorrência internacional, em comparação 
com os setores de construção e varejo, nos 
quais a rotatividade de emprego e o cresci-
mento da produtividade eram menores. 

As autoridades se esforçaram para apren-
der essas lições. Nos Estados Unidos e na Eu-
ropa, elas impuseram testes de estresse para 
ver o grau de vulnerabilidade dos seus bancos 
aos empréstimos podres. A Irlanda e a Ale-
manha revitalizaram os "bancos ruins" ao 
transferir os empréstimos podres para o setor 
público, como a Suécia e a Coreia fizeram de 
forma bem-sucedida depois de suas respecti-
vas crises nos anos 90. Contudo, existe uma 
crença generalizada de que os bancos não 
confessaram totalmente seus problemas, em 
parte por causa da pressão política. A consi-
deração geral é que os Landesbanken da Ale-
manha, que possuem ligações com políticos e 
firmas locais, têm problemas mais profundos 
do que sugerem os testes de estresse. 

Nos Estados Unidos, os bancos e a Fan-
nie Mae e Freddie Mac, companhias hipote-
cárias nacionalizadas, foram desencorajados 
pelos governos federal e estaduais de executar 
hipotecas de mutuários incapazes de honrar 
seus pagamentos. Os bancos não se importam 
muito com isso, desde que lhes seja permitido 
deixar de lado o reconhecimento das perdas. 
Mas os empréstimos inadimplentes podem 
vir a representar um peso sobre os recursos 
dos bancos que vai inibir os empréstimos a 
tomadores de crédito mais produtivos. 

No Japão, os empréstimos podres foram 



• para as companhias em vez das famílias, mas 
o problema é basicamente o mesmo. Apesar 
de sua nobre intenção, os subsídios federais 
que mantiveram os mutuários inadimplentes 
em suas casas adiaram a necessária realoca-
ção do capital além dos imóveis. "Felizmente, 
fomos muito mal-sucedidos", diz Jorgenson, 
um especialista em produtividade da Uni-
versidade Harvard, observando o pequeno 
número de modificações temporárias nas hi-
potecas que se tornaram permanentes. 

Bancos fracos não são o único motivo 
para um aperto no crédito. Também existe a 
incerteza relacionada ao efeito das novas re-
gras sobre a capacidade do sistema financeiro 
em canalizar os fundos dos poupadores para 
o investimento. Os Estados Unidos aprova-
ram recentemente a maior revisão nas regras 
financeiras desde os anos 30, conhecida como 
Ato Dodd-Frank, em referência aos nomes 
dos líderes no Congresso que patrocinaram 
a lei. Em 12 de setembro, o Comitê da Basi-
leia de Supervisão Bancária concordou com 
um novo conjunto de padrões de liquidez e 
capital para os bancos. Essas regras, conheci-
das como Basileia 3, vão exigir que os bancos 
globais tenham capital mínimo equivalente 
a pelo menos 7% de seus ativos ponderados 
pelo risco, ante os 2% de hoje. Isso inclui 
uma exigência mínima de capital de alta 
qualidade (common equity) de 4,5% mais 
um colchão contracíclico de mais 2,5%. 

A experiência mostra que exigências mais 
altas de capital reduzem o crescimento do cré-
dito, pelo menos no curto prazo. O primeiro 
acordo da Basileia sobre o capital dos bancos 
contribuiu significativamente para acentuar o 
declínio no crescimento dos empréstimos nos 
Estados Unidos no início dos anos 1990, de 

acordo com um estudo de 2000 do Banco para 
Compensações Internacionais (BIS). 

Os banqueiros dizem que as novas regras 
também vão atingir as concessões de emprés-
timos. O Instituto de Finanças Internacional, 
que é apoiado pelos maiores bancos do mundo, 
defendeu em um relatório publicado em junho 
que as regras que estavam sendo contempladas 
reduziriam o crescimento econômico anual 
em 0,5 ponto porcentual nos Estados Unidos, 
0,9 ponto na Zona do Euro e 0,4 ponto no Ja-
pão ao longo de cinco anos. Mas em um estu-
do próprio, o BIS prevê um efeito muito mais 
modesto: menos de 0,2 ponto porcentual em 
muitos países e no médio prazo haveria um 
ganho decorrente da maior estabilidade. 

Obrigar os bancos a reservar mais capital 
sem muita antecedência é claramente um risco. 
O Federal Reserve descobriu que teria de reduzir 
suas taxas de juro de curto prazo em 40 pontos-
base para suavizar o impacto do aumento do 
colchão de capital sobre o crescimento - algo 
impossível agora que as taxas estão, na verdade, 
em zero. Para lidar com essa preocupação, as 
novas regras da Basileia têm um longo período 
de implementação. O nível mínimo para o capi-
tal de alta qualidade não deve entrar em vigor até 
2015 e o colchão adicional de capital, até 2019. 

Igualmente polêmico é o efeito da repressão 
regulatória pós-crise sobre as finanças de alta 
octanagem. As novas regras financeiras dos Es-
tados Unidos obrigam os bancos a reduzir suas 
participações em empresas de private equity e 
fundos hedge. Elas exigem maior transparên-
cia nos mercados de derivativos e demandam 
maior divulgação de informações pelos fundos 
hedge. Essas novas regras ainda não são bem 
compreendidas, mas já estão tendo um efeito. 
Por exemplo, a divisão financeira da Ford Mo-

recessões mais profundas dos países da OC-
DE no pós-guerra. Mas, incrivelmente, o es-
trago não foi tão sério como poderia ter sido. 

Quando a produção cai, o emprego vai 
atrás. A ligação é previsível o suficiente para se 
qualificar como uma lei econômica, batizada 
em homenagem a Arthur Okun, que mostrou 
que, quando o PIB americano caiu 2%, a taxa 
de desemprego subiu a metade disso. Nesta re-
cessão, contudo, a lei de Okun não funcionou 
como se esperava em uma série de países. Nos 

tor adiou uma oferta de bônus lastreados em 
ativos porque as agências de classificação de ris-
co, com medo das novas obrigações sob o Ato 
Dodd-Frank, proibiram o uso de suas opiniões 
no documento referente à oferta. A operação 
foi realizada quando a Securities and Exchange 
Commission (SEC, a Comissão de Valores Mo-
biliários dos Estados Unidos) suspendeu tem-
porariamente a exigência de que os documentos 
sobre a oferta incluíssem tais ratings. 

Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, 
as finanças sofisticadas estão suficientemente 
arraigadas para sobreviver à regulamentação 
mais rígida. A Europa Continental, no entan-
to, nunca teve opções de financiamento da di-
mensão dos Estados Unidos para companhias 
de rápido crescimento, tais como junk bonds 
(bônus de risco elevado), dívida "mezanino" 
(dívida conversível em participação) e private 
equity, observaram Thomas Philippon e Nico-
las Véron, em um relatório de 2008 para a Brue-
gel, um think-tank com sede em Bruxelas. 

Até agora, a resposta europeia tem sido me-
nos draconiana do que muitos temiam. As novas 
regras que estão sendo negociadas no momento 
pelo Parlamento Europeu e os ministros de Fi-
nanças da União Europeia podem impedir que 
os fundos hedge e os fundos de private equity 
estrangeiros façam propaganda junto aos inves-
tidores da UE, a menos que eles aceitem certas 
restrições. Mas Nicolas Véron observa que eles 
ainda têm de aprovar essas medidas e a Grã-
Bretanha vem levantando objeções. Novas pro-
postas para regulamentação das transações com 
derivativos, divulgadas pela Comissão Europeia 
em 15 de setembro, foram menos onerosas do 
que se esperava e, em alguns aspectos, provavel-
mente menos prejudiciais à inovação em com-
paração com as novas regras dos EUA. 

Estados Unidos, na Nova Zelândia e na Espa-
nha, ela funcionou até demais: o emprego na 
Espanha caiu o dobro da produção. Mas na 
maioria dos países, o seu efeito foi piedosamen-
te suave. Na Alemanha, o desemprego no fim 
de 2009 estava mais baixo que dois anos antes. 

Esses resultados discrepantes abalaram 
antigos estereótipos. O mercado de trabalho 
alemão "sofreu uma estranha mutação, de ba-
luarte da euroesclerose a campeão de flexibi-
lidade", escreveu Joachim Moller do Instituto 
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• para a Pesquisa sobre Emprego (IAB, em ale-
mão). Os Estados Unidos, por muito tempo o 
garoto-propaganda dos mercados de trabalho 
eficientes, subitamente ficaram parecendo es-
clerosados. Não apenas eles estão se debaten-
do com um desemprego de 9,6%, mas quase 
metade de seus desempregados está sem tra-
balho há mais de seis meses, a proporção mais 
alta desde a Grande Depressão. 

Qual é a explicação para destinos tão di-
ferentes? Primeiro, os efeitos da recessão fo-
ram desigualmente distribuídos. Em países 
como Estados Unidos, Espanha ou Irlanda, 
o estouro da bolha imobiliária fez com que 
o setor da construção desabasse, causando 
a perda de muitos empregos que não serão 
recuperados rapidamente. Em comparação, 
em países exportadores como Alemanha ou 
Japão, o estrago deveu-se, principalmente, 

ao colapso no comércio global, que acabou 
se mostrando mais passageiro. 

Em segundo lugar, a regulação dos merca-
dos de trabalho varia bastante. Alguns países 
tentam há tempos superar a lei de Okun com 
suas próprias leis, tornando mais caro ou tra-
balhoso demitir trabalhadores. Pierre Cahuc, 
da Ecole Polytechnique da França, e seus co-
legas chamam a atenção para as regras da Es-
panha para a dispensa de pessoal permanente, 
que são particularmente duras, embora refor-
mas recentes as tenham suavizado um pouco. 
Isso foi bom para os sortudos, o suficiente para 
ter um contrato permanente. Mas as regras 
espanholas dão pouca proteção para os traba-
lhadores temporários. Então, os empregadores 
contratam um monte deles - eles eram 30% 

de todos os empregados antes da crise - e os 
despedem quando a recessão ataca. 

Mas o que fez a maior diferença foi a res-
posta das empresas à crise. Na maioria dos 
países ricos, elas cortaram mais horas de tra-
balho que pessoas. Ano passado, as empresas 
alemãs reduziram um número de horas de 
trabalho equivalentes a 1,4 milhão de empre-
gados em período integral. E, mesmo quando 
o seu corpo de funcionários comparecia, eles 
trabalhavam menos intensamente. Pela pri-
meira vez em décadas, a produção por hora 
caiu, reduzindo o aporte de trabalho pelo 
equivalente a 1 milhão de pessoas. 

O governo alemão encorajou esse ente-
souramento de trabalho com o seu celebrado 
esquema de kurzarbeit, que subsidia semanas 
mais curtas de trabalho. Mas ele foi responsá-
vel apenas por um quarto da redução de horas 
trabalhadas. As empresas não foram forçadas 
nem subornadas para manter os trabalha-
dores; elas escolheram agir assim. Antes da 
recessão, indústrias como a metalúrgica, quí-
mica e de maquinário tiveram dificuldade em 
preencher as vagas. Os trabalhadores desses 
setores são altamente treinados e especializa-
dos e podem custar até 32 mil euros (42 mil 
dólares) cada um para ser substituídos. Quan-
do a demanda por trabalho cai, as empresas 
preferem segurá-los, assim como podem dei-
xar de reserva uma peça cara de maquinário. 

Nos Estados Unidos, em comparação, as 
empresas se mostraram mais dispostas a cor-
tar trabalhadores que horas de trabalho. Na 
recessão de 1973-1975, segundo cálculos da 
OCDE, os cortes de empregos responderam 
por menos de um terço da redução em horas 
trabalhadas. O restante foi obtido com a dimi-
nuição da semana ou do ano de trabalho. Na 
última recessão, essa proporção inverteu-se. 
Robert Gordon, da Northwestern University, 
diz que as companhias americanas passaram a 
ver seus empregados como "dispensáveis". 

A avaliação de Gordon sobre o mercado de 
trabalho americano é parcial. Se as empresas 
americanas são mais rápidas que as rivais eu-
ropeias em demitir funcionários, também são 
mais rápidas em contratar. Durante as últimas 
décadas, os americanos caíram no desemprego 
a uma taxa sete vezes maior que os alemães, 
mas saíram dele dez vezes mais rápido: perto 
de 58% dos trabalhadores que estão desempre-
gados em um dado mês não estarão no seguin-
te, de acordo com cálculos de Michael Elsby, 
da Universidade de Michigan, Bart Hobijn, do 
Fed de São Francisco, e Aysegül Sahin, do Fed 
de Nova York. Os trabalhadores americanos 
dispensados não ficaram mofando pelos can-
tos, como tantos acabam ficando na Europa. 

Quando está em seu melhor, o mercado de 
trabalho americano não dispensa os seus em-
pregados; ele os recicla. Infelizmente, o merca-
do hoje está longe do seu melhor. De cada cem 
pessoas desempregadas na primavera de 2009, 
apenas 24 tinham deixado essa condição de-
pois de um mês, uma marca negativa histórica. 
Quanto mais difícil for sair do desemprego, 
mais tempo as pessoas permanecem desem-
pregadas; e quanto mais elas permanecem de-
sempregadas, mais difícil fica sair da situação. 
Elsby e seus coautores temem que os Estados 
Unidos fiquem empacados com um "persisten-
te resíduo de trabalhadores desempregados de 
longo prazo, com uma eficácia na busca de em-
prego relativamente fraca, deprimindo a força 
da recuperação". Os estudiosos do renitente 
desemprego da Europa nos anos 80 chamam 
isso de "esclerose", um acúmulo de tecido cica-
trizado que torna o mercado mais rígido. 

Uma razão óbvia para os trabalhadores 
americanos estarem demorando mais para 
sair do desemprego é a escassez de abertura 
de vagas. Enquanto o número de vagas per-
manecer baixo, o desemprego permanecerá 
alto. Essa é outra relação econômica estável o 
suficiente para ganhar o nome de alguém: a 
Curva de Beveridge, batizada em homenagem 
a William Beveridge, economista britânico. A 
sua curva, entretanto, é um mau guia para o 
comportamento recente do mercado de tra-
balho americano. Em 2009, um fluxo razoa-
velmente constante de abertura de vagas não 
impediu que o desemprego subisse de 7,7% 
para 10%. E nos primeiros meses deste ano, 
as vagas dispararam, mas provocaram pouco 
efeito na taxa de desemprego (gráfico 9). 

O que explica esse enigma? Alguns econo-
mistas culpam a extensão dos benefícios para 
os desempregados, que os americanos agora 
podem receber durante 99 semanas, tanto 
quanto na França. Os benefícios europeus 
vão levar a uma esclerose europeia, sustenta 
Robert Barro, economista da Universidade 



> Harvard. Ele avalia que a taxa de desemprego 
poderia ser de 6,8%, em vez de 9,5%, se os be-
neficios se limitassem a 26 semanas. 

Qualquer que seja a magnitude, certa-
mente haverá algum impacto. Quanto an-
tes o dinheiro acabar, mais cedo as pessoas 
conseguem trabalho. A questão que interes-
sa não é se benefícios mais longos atrasam 
a reentrada no mercado, mas por que isso 
ocorre. Barro acha que é um caso de "risco 
moral": se as pessoas são seguradas contra 
um risco como o desemprego, elas não ten-
tarão tanto escapar dele. Mas Raj Chetty, de 
Harvard, tem uma resposta mais sutil. 

Ele observa que os trabalhadores que re-
cebem indenizações generosas na demissão 
também demoram mais para encontrar um 
novo trabalho. As indenizações já são deles, 
quer consigam outro emprego ou não, en-
tão, ao demorar, estão gastando o seu pró-
prio dinheiro. Eles podem achar que isso 
vale a pena porque, ao esperar pelo emprego 
certo, estarão garantindo ganhos maiores. 
Em um mundo ideal, os próprios desempre-
gados iriam financiar sua procura de empre-
go, emprestando contra os salários futuros 
maiores. No mundo real, contudo, os bene-
fícios precisam preencher a lacuna. 

Alguns economistas não levam a Curva 
de Beveridge tão literalmente. Eles apontam 
que pode existir um piso abaixo do qual as 
vagas não diminuem, por mais terrível que 
esteja a situação do mercado de trabalho. 
Mesmo companhias que estão encolhendo 
abrem vagas equivalentes a 2% dos empregos 
disponíveis, de acordo com Steven Davis, da 
Universidade de Chicago, Jason Faberman, do 
Fed de Filadélfia, e John Haltiwanger, da Uni-
versidade de Maryland. E nos estágios iniciais 
de uma retomada sempre há um hiato entre o 
aumento das vagas e a queda do desemprego. 
Leva tempo para preencher os postos que a re-
cuperação abre. Além disso, um trabalhador 
desanimado pode voltar a buscar emprego, 
retornando para a força de trabalho e aumen-
tando as estatísticas oficiais de desemprego. 
Então é apenas uma questão de tempo até que 
a Curva de Beveridge recupere a sua forma. 

Outros economistas estão preocupados 
que o comportamento aberrante da Curva 
de Beveridge pode sugerir um descompasso 
entre as habilidades dos desempregados e 
aquelas necessárias para os novos empregos. 
David Autor, do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), acredita que a recessão 
reforçou tendências que começaram 30 anos 
atrás. Ele avalia que o mercado de trabalho 
americano ficou polarizado, criando postos 
para os mais bem escolarizados e para os 

mais mal pagos, mas oferecendo pouca coisa 
no meio do caminho. Zeladores e gerentes 
resistiram bem à recessão, mas os empregos 
de colarinho-branco em vendas, escritório e 
administração - os "empregos na produção 
da era da informação" - diminuíram 8% en-
tre 2007 e 2009. Os empregos na produção da 
era da manufatura, como de artesãos, repa-
radores e operadores de máquinas, tiveram 
um fim ainda pior. 

Mesmo com a economia recuperando (e 
ultrapassando) o seu tamanho anterior, ela não 
recobrou a sua forma. Então, os trabalhadores 
demitidos por um setor em declínio podem 
ter de mudar para outro setor em ascensão 
para conseguir um emprego. A mudança de 
ocupação pode exigir também uma mudan-
ça de ponto de vista, além de nas habilidades. 
"Muitas vezes o trabalhador da construção não 
pensa em si mesmo como um técnico de saú-

de", diz Larry Katz, da Universidade Harvard. 
Os novos empregos podem também estar 

em um lugar diferente. Mas a recessão deixou 
os americanos anormalmente presos no lugar, 
de acordo com William Frey, do Brookings 
Institution. A proporção de pessoas que mu-
daram de casa entre março de 2007 e março 
de 2009 foi a menor desde que as estatísticas 
passaram a ser coletadas em 1947. A taxa dos 
que mudaram de estado, de 1,6%, foi a meta-
de da do período de 1999 a 2000. 

Frey põe muito da culpa no mercado imo-
biliário. Se você não consegue encontrar um 
comprador para a sua casa, você não pode se 
mudar para uma nova. Quase um em cada 
quatro americanos com hipotecas tem "patri-
monio negativo", devendo mais do que o valor 
de sua casa. Muitas vezes, eles decidem segurar 
a barra em vez de ficar inadimplentes. De acor-
do com Marcello Estevão é Evridiki Tsounta, 
do FMI, a imobilidade geográfica e o descom-
passo de habilidades se reforçam mutuamente. 
Como resultado, dizem, a taxa americana de 
desemprego subjacente, ou "estrutural", cres-
ceu dos 5%, antes da crise financeira, para en-
tre 6% e 6,75%, em 2009. Assim, mesmo que 
a retomada pegue impulso, quase um terço do 
crescimento do desemprego pode persistir. 

Poucos formuladores de política acham 
que o problema do desemprego nos Estados 
Unidos seja principalmente estrutural. Uma 
exceção é Narayana Kocherlakota, presiden-
te do Fed de Minneapolis, que avalia que "a 
maioria" dele é. E Edmund Phelps, economista 
ganhador do Prêmio Nobel da Universidade 
Columbia, está preocupado que o foco na de-
manda deficiente "nos induz a deixar de 'pen-
sar a estrutura' ao lidar com os problemas de 
longo prazo". A economia não é como um ska-
tista, que só precisa de ajuda para se levantar 
depois de uma queda, escreveu recentemente 
no New York Times. "O nosso skatista quebrou 
alguns ossos e realmente precisa de atenção." 

Que tipo de atenção? Em meio a uma lon-
ga lista de propostas, ele advoga créditos fiscais 
para as companhias que empregarem trabalha-
dores com salários baixos. Em janeiro, o presi-
dente Obama propôs um crédito de 5 mil dóla-
res para as empresas que contratassem pessoal 
em 2010. Mas o ceticismo com os estímulos 
forçou-o a reduzir o auxílio fiscal para mil dó-
lares na contratação de pessoas que estiveram 
desempregadas por 60 dias ou mais. Isso pode 
ser algo a se lamentar. De acordo com um estu-
do feito por Sahin e mais dois colegas, o crédito 
de mil dólares poderia reduzir a taxa de desem-
prego em quase 1 ponto porcentual. Mas um 
crédito de 5 mil dólares poderia baixá-la em 
mais de 3 pontos, ao menos no curto prazo. 



Incentivos para a contratação podem se-
duzir os empregadores, mas não vão ajudar 
se os trabalhadores tiverem as habilidades er-
radas ou estiverem na parte errada do país. É 
por isso que os economistas do FMI também 
advogam um reforço nos programas federais 
de treinamento e esforços maiores para lidar 
com os patrimônios negativos, por exemplo, 
mudando a lei de falências americana para 
permitir aos juizes reestruturar a dívida das 
hipotecas. Os Estados Unidos gastam ape-
nas 0,17% do PIB em políticas ativas para o 

mercado de trabalho, como treinamentos e 
busca de empregos, muito menos que a mé-
dia da OCDE. Os tipos de esquemas que eles 
têm são fragmentados e não muito eficazes. 
Isso precisa mudar. Há tempos tomando a 
"flexibilidade" do seu mercado de trabalho 
como algo garantido, agora os americanos 
podem ter de trabalhar por ela. 

Mesmo com os americanos começando a 
temer que o seu mercado de trabalho esteja se 
tornando muito europeu, os europeus ainda 
sentem pressão para se tornar anglo-saxões. 

O mercado de trabalho americano pode estar 
menos dinâmico do que já foi, mas ainda as-
sim é mais dinâmico que o da Europa. A taxa 
de saída do desemprego nos Estados Unidos, 
de 24% ao mês, ainda é muito mais alta que 
as taxas das últimas décadas na França (8%), 
Alemanha (6%) e Itália (4%). E, embora o 
desemprego de longo prazo nos Estados Uni-
dos tenha crescido acentuadamente (no fim 
de 2009,2,2% dos trabalhadores estavam sem 
emprego por mais de um ano, comparado com 
0,5% antes da recessão), uma proporção maior 



• de trabalhadores na Alemanha, França e Itália 
estava desempregada há mais de um ano. 

Muitos países europeus não conseguem 
tirar o máximo da sua população economi-
camente ativa, mesmo essa população estan-
do prestes a encolher. Na Alemanha, ela já 
encolheu 2,2% durante a última década. Os 
países com demografía desfavorável crescem 
mais lentamente, não apenas porque menos 
pessoas trabalham, mas também porque eles 
poupam e investem menos. De 1990 a 2008, 
o PIB combinado do EU-15 (os 15 membros 
da UE antes da sua expansão de 2004) cresceu 
cerca de 2% ao ano em média. Graças a uma 
demografía menos favorável, ele deve crescer 
apenas 1,6% ao ano durante as próximas duas 
décadas, tudo o mais constante, de acordo 
com o McKinsey Global Institute (MGI). 

Os governos não estão inteiramente im-
potentes para lidar com os efeitos das ten-

Ocrescimento da produtividade é o mais 
perto que a economia consegue che-

gar de um elixir mágico, especialmente pa-
ra economias avançadas em envelhecimen-
to populacional. Quando os trabalhadores 
produzem mais por hora de trabalho, o pa-
drão de vida sobe e os governos têm mais 
recursos para o serviço de suas dívidas e pa-
ra dar suporte àqueles que não podem tra-
balhar. À medida que o mundo rico emerge 
de sua crise financeira, o crescimento mais 
rápido da produtividade pode contrabalan-
çar o peso da demografía desfavorável. Mas 
o crescimento mais lento da produtividade 
pode piorar os problemas. 

A produtividade dos trabalhadores depen-
de de suas habilidades, do montante de capital 
investido para ajudá-los a fazer o seu trabalho 
e do ritmo da "inovação" - o processo de ge-
rar ideias que levem a novos produtos e a mais 
eficiência nas práticas de negócios. As crises 
financeiras e as recessões profundas podem 
afetar essas variáveis de várias formas. Como 
esta reportagem especial tem argumentado, a 
habilidade do trabalhador pode se deteriorar se 
o desemprego de longo prazo aumentar. A rup-
tura do setor financeiro e a relutância das em-
presas em investir diante da demanda incerta 
também podem reduzir a taxa de formação de 
capital, adiando a modernização das fábricas e 

dências demográficas. Eles podem aumentar 
a idade de aposentadoria, abrir as portas 
para a imigração e atrair mais gente para 
a força de trabalho. O Japão, por exemplo, 
está envelhecendo mais rápido que a Europa, 
mas as suas taxas de emprego são melhores 
que as dos Estados Unidos. Na Dinamarca, 
a população ativa já está encolhendo, mas 
uma proporção maior dessa população di-
minuída está realmente trabalhando. 

De fato, uma série de países europeus 
mudou bem mais do que muitos (especial-
mente americanos) acreditavam que fosse 
possível. Em um relatório a ser divulgado, a 
MGI anuncia o "não celebrado" progresso 
nos mercados de trabalho europeus. Apesar 
de um crescimento bem menor da população, 
os 15 estados membros da Europa Ocidental 
da UE criaram mais empregos que os Estados 
Unidos entre 1995 e 2008. Eles compensaram 

a compra de tecnologia da informação (TI), que 
dariam impulso à eficiência dos trabalhadores. 

Crises financeiras também podem afetar o 
ritmo da inovação, embora seja difícil prever de 
que forma. Recessões profundas podem desace-
lerar a inovação à medida que as firmas cortam 
seus gastos em pesquisa e desenvolvimento. Mas 
elas também podem dar impulso ao ritmo de 
ganho de eficiência, conforme a demanda fraca 
obriga as empresas a repensarem seus produtos 
e sua estrutura de custos, e as companhias mais 
fracas são fechadas. De acordo com Alexander 
Field, da Universidade Santa Clara, nos anos 30 
ocorreram os mais rápidos avanços na eficiên-
cia na história dos Estados Unidos, em meio a 
uma reestruturação em grande escala. 

Quase todos os governos no mundo rico 
têm uma nova e extraordinária "estratégia de 
inovação". A política industrial - fora de moda 
desde que seu campeão mais crível, o Japão, 
perdeu seu rumo nos anos 90 - está ensaian-
do um retorno. Mas a maioria dessas políticas 
acaba subsidiando indústrias e produtos bem 
relacionados. A "tecnologia verde" é o destina-
tário favorito para tais subsídios. 

Em 2008, a França criou um fundo de rique-
za soberano como parte de sua resposta à crise 
financeira; o governo francês prometeu promo-
ver empreendimentos de biotecnologia, embora 
também tenha enterrado capital em indústrias 

a sua demografía desfavorável reduzindo as 
taxas de desemprego e estimulando a partici-
pação no mercado de trabalho. Por exemplo, 
a proporção de mulheres economicamente 
ativas no mercado de trabalho cresceu 11 
pontos porcentuais entre 1990 e 2010. 

Os países do UE-15 ainda obtêm menos 
trabalho da sua população do que os Estados 
Unidos (733 horas por pessoa por ano con-
tra 913). Mas o hiato está se fechando. Para 
estreitá-lo ainda mais, a Europa não precisa 
necessariamente se transformar nos Esta-
dos Unidos. Ela poderia melhorar muito o 
seu desempenho simplesmente adotando em 
toda parte as melhores práticas do seu próprio 
continente. Algum progresso nesse sentido já 
está sendo feito. A Grécia está reformando as 
suas regras trabalhistas; a Espanha acabou de 
aprovar uma reforma modesta (quadro na pág. 
anterior). Mas há muito mais a ser feito. • 

convencionais que por acaso precisavam de 
dinheiro. Em 2009, a Grã-Bretanha seguiu o 
exemplo com um "fundo estratégico de investi-
mento". Os japoneses também estão de volta ao 
jogo. Em junho, o recém-revitalizado Ministé-
rio da Economia, Comércio e Indústria (Meti) 
revelou um plano para promover cinco setores 
estratégicos, variando de produtos ambientais à 
robótica. Contudo, experiências anteriores com 
política industrial, do Minitel da França, uma 
tentativa de criar uma rede nacional de comuni-
cações gerida pelo governo, aos caros subsídios 
da Espanha para incentivar a energia solar, su-
gerem que os governos não são muito bons em 
escolher setores ou produtos promissores. 

Mais importante, o atual foco dos polí-
ticos em promover o crescimento da produ-
tividade através de avanços excitantes da alta 
tecnologia deixa escapar uma grande parte do 
que realmente orienta a inovação: a difusão 
de melhores processos de negócios e métodos 
de gerenciamento. Esse tipo de inovação ge-
ralmente é resultado da pressão competitiva. 
O melhor que os governos podem fazer para 
promover novas idéias é sair do caminho. Isto 
é especialmente verdadeiro nas partes mais 
regulamentadas e menos competitivas da 
economia, notadamente os serviços. 

Para ver por que a concorrência impor-
ta tanto, considere o recente histórico d a » 
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• produtividade no mundo rico. Às vésperas da 
recessão, a taxa de crescimento na produção por 
hora dos trabalhadores estava desacelerando. As-
sim como o ritmo de progresso na "produtivida-
de total dos fatores" (uma medida da eficiência 
geral na qual são usados o capital e os trabalha-
dores, que é a melhor medida dos economistas 
da velocidade da inovação). Mas essa tendência 
geral encobre diferenças consideráveis. 

Ao longo dos últimos 15 anos, o cresci-
mento subjacente da produtividade nos Esta-
dos Unidos - ajustado às altas e baixas do ciclo 
econômico - tem superado o desempenho da 
maioria das demais economias ricas por uma 
grande margem (gráfico 12). A produção por 
hora dos trabalhadores disparou no fim dos 
anos 90, graças, principalmente, aos investi-
mentos em computadores e software. Em 
princípio, esse avanço foi alimentado pelos 
ganhos de produtividade dentro do setor de 
tecnologia. De 2000 em diante, os ganhos de 
eficiência se espalharam através da economia 
mais ampla, especialmente no setor de servi-
ços, como o atacado e o varejo, com a ajuda da 
desregulamentação e da natureza competitiva 
da economia dos Estados Unidos. Os avanços 
foram extraordinários, embora eles tenham 
desacelerado depois da metade da década. 

A história recente da produtividade na Eu-
ropa é quase uma imagem dos Estados Unidos 
refletida no espelho. Até a metade dos anos 90, a 
produção por hora do Velho Continente crescia 
mais rápido que a dos Estados Unidos (gráfico 
13), beneficiada pela importação de ideias testa-
das e experimentadas do outro lado do oceano. 
Graças a esse processo,de recuperação do atraso, 
em 1995 a produção por hora na Europa tinha 
alcançado mais de 90% do nível americano. 
Mas, então, a Europa desacelerou e, em 2008, 
o dado voltou a cair para 83%. Isso refletiu em 
parte as reformas do mercado de mão de obra 
da Europa, que trouxe mais trabalhadores de 
baixa qualificação para a força de trabalho. Isso 
parecia ser um preço justo a ser pago para au-
mentar o emprego. Mas o principal motivo para 
o desempenho desapontador da produtividade 
da Europa foi que ela falhou em extrair ganhos 
de produtividade do seu setor de serviço. 

A história do crescimento europeu a ser lan-
çada por Marcel Timmer e Robert Inklaar, da 
Universidade de Groningen, Mary O'Mahony, 
da Universidade de Birmingham, e Bart Van 
Ark, da Conference Board, uma organização de 
pesquisa empresarial, disseca cuidadosamente 
as estatísticas para países e industrias individu-
ais e encontra uma considerável variação dentro 
da Europa. Finlândia e Suécia melhoraram o 
crescimento da produtividade, enquanto Itá-
lia e Espanha foram particularmente lentos. A 

Europa também foi melhor em alguns setores 
do que em outros; por exemplo, as telecomu-
nicações foram um ponto de destaque. Mas, no 
geral, comparando com os Estados Unidos, as 
firmas europeias investiram relativamente pou-
co no setor de serviços e em práticas de negócios 
inovadoras. Um novo estudo da McKinsey su-
gere que cerca de dois terços do diferencial de 
crescimento da produtividade entre os Estados 
Unidos e a Europa entre 1995 e 2005 podem ser 
explicados pela diferença nos "serviços locais", 
tais como serviços de varejo e atacado. 

Os mercados de serviços da Europa são me-
nores do que os dos Estados Unidos, fragmenta-
dos ao longo das fronteiras nacionais e pesada-
mente regulamentados. A OCDE acompanha 
a regulamentação dos mercados de produtos 
e serviços nos países desde 1998. Ela mede o 
grau de controle do estado, barreiras à concor-
rência e obstáculos para abertura de uma nova 
companhia, atribuindo uma pontuação para 
cada mercado entre 0 e 6 (em que 0 é o menos 
restritivo). No geral, o nível absoluto de regula-
mentação de produtos caiu entre 1998 e 2008, e 
a variação entre os países diminuiu. Os Estados 
Unidos e a Grã-Bretanha têm, juntos, a melhor 
pontuação, com 0,84. A média da União Euro-
peia é 1,4. Mas, quando se trata do setor de servi-

ços, a variação é bem maior e a Europa tem feito 
muito menos progresso. 

Nos serviços profissionais, a pontuação 
da OCDE para a Europa é duas vezes mais alta 
que a dos Estados Unidos (indicando que é 
duas vezes mais restritiva). Como o relatório 
da McKinsey observa, muitos países europeus 
estão repletos de regras anticompetitivas. Os 
honorários de arquitetos e advogados na Itália 
e Alemanha estão sujeitos a preços mínimos e 
máximos. Os tabeliões na França, Espanha e 
Grécia, e as farmácias na Grécia, são proibidos 
de fazer anúncios de seus serviços. Tais restri-
ções limitam a habilidade de recém-chegados 
eficientes de competir por uma participação 
do mercado, protegem as firmas existentes e 
elevam os custos por toda a economia. 

O crescimento da produtividade no Japão 
despencou após o furo da bolha de ativos do 
país, no início dos anos 90. Um dos motivos, 
como descrito em um artigo no início desta 
reportagem, foi o fracasso em lidar de forma 
decisiva com os empréstimos podres que entu-
piam os bancos e amparavam as companhias 
"zumbis" ineficientes, em vez de forçar a sua 
liquidação. Isso resultou em menos capital dis-
ponível para emprestar para as firmas inician-
tes. Outro problema foi a falta de competitivi-
dade. O setor de serviços do Japão, ao contrário 
do manufatureiro de classe mundial, é frag-
mentado, protegido da concorrência estrangei-
ra e fortemente regulamentado, por isso falhou 
em capturar os ganhos da revolução da TI. 

Ao longo dos anos, o Japão fez vários es-
forços na reforma regulatória, da liberação do 
mercado de energia e telefonia móvel na metade 
dos anos 90 à liberalização do setor financeiro 
no fim da mesma década. Isso rendeu alguns 
frutos. O crescimento da produtividade total 
dos fatores do Japão, ao contrário da Europa, 
começou a melhorar depois do ano 2000. Mas, 
juntamente com a contínua fraqueza do inves-
timento, as reformas foram modestas demais 
para provocar uma mudança decisiva nas pers-
pectivas gerais da produtividade do país. 

A Suécia oferece uma lição mais encorajado-
ra. Na sequência de seu colapso bancário no iní-
cio dos anos 90, o país não apenas limpou seus 
bancos rapidamente, mas também embarcou 
em um programa radical de desregulamentação 
microeconômica. O governo reformou seu sis-
tema tributário e de previdência e liberou setores 
inteiros da economia, da aviação, telecomunica-
ções e eletricidade aos bancos e varejo. Graças a 
essas reformas, o crescimento da produtividade 
sueca, que foi em média de 1,2% ao ano de 1980 
a 1990, acelerou para extraordinários 2,2% ao 
ano de 1991 a 1998 e para 2,5% de 1999 a 2005, 
de acordo com a McKinsey Global Institute. 
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• Os varejistas suecos tiveram um desempe-
nho particularmente impressionante. Em 1990, 
a McKinsey constatou que eles eram 5% menos 
produtivos que os varejistas americanos, prin-
cipalmente porque um emaranhado de regras 
garantia que as lojas fossem muito menores e 
concorressem com menos intensidade. Leis lo-
cais restringiam o acesso aos terrenos para gran-
des lojas, os varejistas existentes combinavam os 
preços e as cadeias estabelecidas pressionavam 
os fornecedores a boicotarem concorrentes mais 
baratos. Mas, em 1992, as leis foram alteradas 
para enfraquecer as restrições municipais ao uso 
da terra, a Suécia entrou para a UE e a criação de 
uma nova autoridade de concorrência aumen-
tou as pressões competitivas. Grandes lojas e 
cadeias verticalmente integradas ganharam ra-
pidamente participação de mercado. Em 2005, 
a produtividade do setor de varejo da Suécia era 
14% maior que a dos Estados Unidos. 

A reestruturação dos serviços de bancos de 
varejo foi outra história de sucesso. A consolida-
ção orientada pela crise financeira e pela entrada 
na UE aumentou a concorrência. Novos parti-
cipantes introduziram produtos inovadores, 
como banco por telefone e internet, que mais 
tarde se popularizaram entre os bancos maiores. 
Muitas agências foram fechadas e, em 2006, a 
Suécia tinha a menor densidade dessas agências 
na Europa. Entre 1995 e 2002, a produtividade 
bancária cresceu 4,6% ao ano. A produtividade 
dos suecos passou de ligeiramente atrás para li-
geiramente à frente dos níveis americanos. 

Tudo isso sugere que, para muitos países 
ricos, o menor caminho para um crescimento 
mais rápido da produtividade é usar a crise para 
desregulamentar o setor de serviços. Um estudo 
recente do Banco da França e da OCDE exa-
minou 20 setores em 15 países da organização 
entre 1984 e 2007.O estudo constatou que redu-
zir a regulamentação nos serviços upstream (na 
origem da produção ou manufatura) teria um 
efeito evidente não apenas sobre a produtivida-
de naqueles setores, mas também sobre outras 
partes da economia. A lógica é simples: advo-
gados, distribuidores ou bancos mais eficientes 
permitirão que as firmas em toda a economia 

se tornem mais produtivas. O tamanho dos ga-
nhos potenciais calculado pelo Banco da França 
é assombroso. Livrar-se de todas as regras de 
preço, ingresso ao mercado e outras restrições 
à concorrência dariam impulso ao crescimento 
da produtividade total dos fatores em 1 ponto 
porcentual em um país típico em sua amostra, o 
suficiente para mais que dobrar o seu ritmo. 

Livrar-se de toda a regulamentação anti-
competitiva pode ser impossível, mas mesmo a 
mais modesta meta de abraçar "melhores práti-
cas" renderia grandes benefícios. O FMI calcula 
que, se os países pudessem reduzir a regula-
mentação para a média dos três países menos 
restritivos da OCDE, o crescimento anual da 
produtividade aumentaria em perto de 0,2 pon-
to porcentual nos Estados Unidos, 0,3 ponto na 
Zona do Euro e 0,6 ponto no Japão. Os maiores 
ganhos para a Europa e Japão refletem o tama-
nho da desregulamentação a ser feita. Em am-
bos os casos, os ganhos de produtividade a ser 
alcançados pela mudança para melhores práti-
cas quase compensariam o peso da demografia 
desfavorável sobre o crescimento. 

Mesmo nos Estados Unidos haveria be-
nefícios. Mas, infelizmente, o pêndulo regula-
tório está se movendo na direção oposta, com 
a administração Obama empurrando novas 
regras para as indústrias, desde a de saúde até 
a financeira. Até agora, os danos podem ser li-
mitados. Muitas das mudanças regulatórias de 
Obama, dos padrões mais rígidos de eficiência 
no consumo de combustíveis às limitações nas 
perfurações em águas profundas, foram feitas 
para beneficiar os consumidores e o meio am-
biente, não restringir a concorrência e proteger 
as firmas já instaladas. Algumas das idéias da 
Casa Branca, tais como a revisão do acesso à in-
ternet de banda larga, vão, na verdade, aumen-
tar a concorrência. O maior risco reside no setor 
financeiro, no qual as novas regras dos Estados 
Unidos podem facilmente atrasar a inovação. 

O país que agarrou o desafio da desregula-
mentação de forma mais enérgica foi a Grécia, 
cuja crise da dívida valeu-lhe uma reputação 
de má administradora macroeconômica. Sob 
pressão do FMI e de seus parceiros europeus, o 
governo grego embarcou em uma das mais ra-
dicais reformas da história moderna, para dar 
impulso ao seu potencial produtivo. 

Novamente, isso envolve liberar o histori-
camente protegido setor de serviços. Até agora, 
o principal campo de batalha tem sido o trans-
porte rodoviário de cargas. Antes de a Grécia 
entrar em crise, seus motoristas de caminhão 
precisavam de licenças especiais e nenhuma 
era concedida há várias décadas. Assim, uma li-
cença mudava de mãos no mercado secundário 
por cerca de 300 mil euros, elevando os custos 
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• de tudo o que era transportado por rodovia na 
Grécia. Mas, sob uma reforma recentemente 
aprovada pelo governo, o número de licenças 
no país está para dobrar. Os motoristas de ca-
minhão gregos entraram em greve para protes-
tar, mas o governo não vai mudar sua posição. 
Advogados e farmacêuticos também estão pro-
gramados para ser desregulamentados. 

Se a Grécia puder manter os seus planos, ela 
vai, como a Suécia, mostrar que crises podem 
oferecer oportunidades valiosas. Sem o flerte 
do país com o default e as condições atreladas ao 
resgate financeiro, seus líderes talvez não reunis-
sem a vontade política necessária para isso. 

O lento progresso da reforma em outros 
lugares reforça esse ponto. A Alemanha, que 
aparece em 25° lugar entre os 30 países da 
OCDE com sistemas complexos de licenças e 
permissões, trata a desregulamentação com 
cautela: recentemente, o governo alemão redu-
ziu as restrições sobre a fixação de preços para 
arquitetos e permitiu aos limpadores de chami-
né um acesso mais fácil ao mercado. 

Dois economistas franceses, Jacques Del-
pla e Charles Wyplosz, defendem que os for-
necedores de serviços já existentes devem ser 
recompensados em troca da aceitação de con-
corrência. Eles calculam que o pagamento de 
compensação aos motoristas de táxi franceses 

pela desregulamentação custaria 4,5 bilhões 
de euros. Mas indenizar os perdedores das re-
formas pode não ter muito apelo. 

Impulsionar a integração europeia pode ser 
outra forma de superar a resistência nacional 
à desregulamentação. Como apontou Mario 
Monti, um ex-comissário de concorrência da 
UE, em recente apelo por uma ação, 70% do PIB 
da UE está no setor de serviços, mas apenas 20% 
daqueles serviços são transfronteiriços. A Direti-
va de Serviços da UE, que deveria impulsionar a 
concorrência nos serviços através das fronteiras, 
tem se mostrado razoavelmente ineficaz. 

O ativismo da parte dos governos não é 
sempre equivocado. O investimento em pesqui-
sa básica é importante. As doações distribuídas 
pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados 
Unidos, por exemplo, geraram ideias iniciais que 
as companhias farmacêuticas transformaram 
em medicamentos lucrativos. O Departamento 
de Defesa dos Estados Unidos criou os primor-
dios da internet. Gastos públicos em construção 
e manutenção de infraestrutura também são 
importantes, embora os economistas discutam 
sobre o quanto. Os governos podem encorajar 
os gastos privados em pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D) com créditos fiscais e subsídios, 
e as evidências sugerem que mais investimentos 
em P&D no geral dão impulso ao crescimento. 

Outra pesquisa mostra que empresas que inves-
tem mais em P&D também costumam ser mais 
rápidas em adotar outras inovações. 

Mas essas formas tradicionais de enco-
rajar a inovação podem ficar bem menos re-
levantes agora que a pesquisa se tornou mais 
global e mais concentrada em software do que 
em hardware. Desde a metade dos anos 90, so-
mente a China respondeu por um terço do au-
mento nos investimentos globais de pesquisa 
e desenvolvimento. Grandes firmas mantêm 
instalações de pesquisa em muitos países. In-
ventar novos produtos e serviços, assim como 
melhores formas de produzir os velhos, en-
volve uma crescente colaboração através das 
fronteiras e companhias. Como Jorgenson, da 
Universidade Harvard, colocou: "Pense Goo-
gle, não em jalecos de laboratório". 

Neste mundo mais fluido, a velha forma de 
dar incentivos governamentais, tais como cré-
ditos fiscais e subsídios, pode fazer menos para 
estimular a inovação do que incentivos mais 
criativos, como oferecer prêmios às empresas 
por inovações revolucionárias. 

Uma agenda inteligente de inovação, em re-
sumo, seria bem diferente daquela que a maioria 
dos governos de países ricos parece favorecer. 
Seria mais sobre liberação de mercados e menos 
sobre escolher vencedores, por exemplo. • 

nomista ganhador do Prêmio Nobel, "é difícil 
pensar em qualquer outra coisa." A julgar pela 
retórica, os responsáveis pela política econômica 
do mundo todo não pensam em outra coisa. A 
declaração divulgada depois do último encon-
tro dos líderes do G-20, em Toronto, em junho, 
menciona a palavra "crescimento" 29 vezes em 
nove páginas. Obama diz que sua política eco-
nômica é toda sobre "assentar as fundações do 
crescimento de longo prazo". O primeiro-
ministro britânico, David Cameron, usou seu 
discurso de estreia no cargo para apresentar uma 
"estratégia para o crescimento econômico". O 
governo do Japão também revelou uma "nova es-
tratégia de crescimento" de dez anos em junho. 

A tarefa é imensa. A incipiente recupera-
ção do mundo rico está perdendo impulso e 
o desemprego ainda permanece preocupan-
teniente alto. A desaceleração foi mais óbvia 

nos Estados Unidos, onde o crescimento do 
PIB caiu para uma taxa anual de magro 1,6% 
no segundo trimestre e parece ter ficado em-
pacado no mesmo nível durante todo o verão 
americano. O mercado imobiliário caiu no-
vamente e o ritmo de criação de empregos 
permanece dolorosamente lento. 

Puxada por uma subida do PIB alemão, a 
área do euro saiu-se relativamente melhor na 
primeira metade deste ano, mas, enquanto a 
retomada no comércio global perde impulso, a 
economia da Alemanha, que depende das ex-
portações, está desacelerando novamente. As 
estatísticas mais recentes sobre confiança no 
país estão muito mais fracas do que no come-
ço do ano. A economia do Japão também está 
enfraquecendo pela mesma razão. 

Os prognósticos de setembro da OCDE 
mostram a taxa de crescimento anual do PIB 
no grupo do G-7 das grandes economias ricas 
caindo para 1,5% na segunda metade deste ano, 



1 ponto porcentual inteiro abaixo da previsão 
de maio. Analistas mais sombrios se preocupam 
com uma recessão "de duas quedas". Mesmo os 
otimistas não esperam nada mais que um cres-
cimento morno em 2011 (gráfico 15). 

Olhando um pouco mais longe, para mea-
dos desta década, o quadro ainda permanece 
sombrio com as dívidas, em primeiro lugar, e 
depois com o envelhecimento da população 
afetando bastante as perspectivas do mundo 
rico. As conseqüências do estouro nas finanças 
vão deprimir o gasto privado ainda por vários 
anos, enquanto os sistemas bancários vão sen-
do saneados e as famílias e empresas pagam as 
suas dívidas. Mesmo nos Estados Unidos, onde 
as famílias estão saindo do vermelho mais rá-
pido que em outros lugares, elas chegaram, no 
máximo, na metade do caminho. 

De acordo com a análise de Carmen e Vin-
cent Reinhart mencionada anteriormente nesta 
reportagem, o PIB per capita, na média, cresce 
1% ao ano mais lentamente na década seguinte 
a grandes crises que na década anterior. Já que as 
economias ricas como um todo cresceram em 
média 2,5% ao ano antes da crise financeira, e 
depois despencaram mais de 3% durante a re-
cessão, isso sugere que podem crescer menos de 
1,7% ao ano durante os próximos poucos anos. 

O crescimento mais lento das economias 
avançadas significa menos investimento priva-
do, mais desemprego e mais dívida pública, que 
juntos vão afetar a capacidade de crescimento 
de longo prazo. Ao mesmo tempo, os efeitos 
adversos do envelhecimento (e em muitos casos 
do encolhimento) da população no crescimento 
ficarão muito mais perceptíveis, especialmente 
na Europa, onde um grande aumento na pro-
porção de mulheres na força de trabalho foi até 
agora oculto pela demografía. 

É provável que o efeito conjunto desses 
vários elementos seja grande. As previsões 
mais soturnas sobre os efeitos da demografía, 
maior dívida pública e menor investimento 
privado, sugerem que a taxa de crescimento 
das grandes economias avançadas, em con-
junto, poderia cair para a metade, dos mais 
de 2% antes da crise para cerca de 1% du-
rante os próximos anos. Não é surpresa que 
Jean-Claude Trichet, presidente do Banco 
Central Europeu e homem não muito dado a 
hipérboles, preocupe-se que os próximos dez 
anos possam ser uma "década perdida". 

As estratégias atuais de crescimento são 
boas o suficiente para provar que ele está er-
rado? Há três grandes razões para se duvidar 
disso. Primeiro, os países ricos, coletiva-
mente, estão se apoiando demais na deman-
da externa como uma fonte de crescimento. 
Segundo, eles correm riscos tanto de exage-

rar como de administrar mal a austeridade 
fiscal de curto prazo. Terceiro, a maioria não 
está prestando muita atenção às reformas es-
truturais que acelerariam o ritmo da redução 
das dívidas, diminuiriam a probabilidade de 
o desemprego se enraizar e impulsionariam 
o aumento da produtividade. 

Veja o pensamento positivo reinante sobre a 
demanda externa. A cada encontro econômico 
internacional há muita conversa sobre a impor-
tância de "reequilibrar" o padrão da demanda 
global. A economia mundial deveria se apoiar 
menos no gasto dos superendividados consumi-
dores anglo-saxões e atrair mais gastos dos mais 
parcimoniosos alemães e japoneses, assim como 
das empresas e famílias nas economias emer-
gentes de crescimento rápido, especialmente na 
China. Mas não há muitos sinais de que esses 
esforços tenham tido sucesso até agora. 

Os países do déficit no mundo rico, como 
os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, segura-
mente querem estimular as exportações para 
compensar a demanda fraca no consumo. A 
administração Obama disse que gostaria de 
dobrar as exportações americanas em cin-
co anos. O novo governo britânico colocou a 
promoção das exportações no coração da sua 
política externa. Mas as economias do superá-
vit, particularmente Alemanha e Japão, estão 
igualmente determinadas a se concentrar no 
comércio. O Japão interveio recentemente nos 
mercados monetários pela primeira vez em seis 
anos para brecar a valorização do iene. 

Também não há muitos sinais de um 
reequilíbrio rápido na direção do mundo 
emergente. A China, como a maior poupa-
dora, deveria arcar com o grosso de uma 
mudança como essa. O seu superávit de con-
ta corrente declinou acentuadamente entre 
2008 e 2009, mas está crescendo novamente 
neste ano. Embora o governo tenha prome-
tido uma moeda mais flexível em junho, o 
yuan mal se mexeu nos últimos meses. 

Mais importante, as barreiras estruturais 
que ficam no caminho de um gasto domésti-
co maior - dos monopólios estatais em mui-
tos serviços aos impostos, subsídios e regras 
de governança corporativa que favorecem 
o lucro sobre os salários - levarão anos para 
ser removidas. Também não há muitos sinais 
de que outras economias emergentes estejam 
dispostas a suportar grandes déficits atual-
mente. No prazo mais longo, um crescimento 
mais rápido da demanda nos países pobres 
promete ser bom também para as economias 
avançadas, mas isso vai levar tempo. 

Os países ricos também parecem estar su-
bestimando os riscos que a austeridade fiscal co-
loca para a demanda doméstica. Virtualmente, 
todas as economias avançadas estão planejando 
alguma combinação de aumento de impostos 
e cortes de gastos no próximo ano, quando os 
pacotes de estímulo expiram e a consolidação 
do orçamento começa. Coletivamente, segundo 
o FMI, isso vai representar um aperto de apro-
ximadamente 1,25% do PIB. Esse seria o maior 
aperto fiscal desde que os registros modernos 
começaram. As análises recentes do próprio 
FMI, que refutam a idéia de que contrações fis-
cais estimulam o crescimento no curto prazo, 
sugerem que um aperto desses poderia reduzir o 
já fraco crescimento do mundo rico no ano que 
vem cerca de 1 ponto porcentual. 

Isso compensa? Países em que os merca-
dos financeiros perderam a confiança, como 
Irlanda ou Espanha, não têm escolha. Outros 
devem sopesar os custos do crescimento mais 
lento contra os benefícios de mais prudência, 
particularmente o risco reduzido de uma alta 
súbita no rendimento dos títulos e a perspectiva 
de uma dívida pública menor mais tarde. Para 
muitas economias individuais, particularmente 
as mais abertas e endividadas, isso aponta para 
uma austeridade mais cedo. Mas o que faz senti-
do para países individuais pode não fazer para o 
mundo rico como um todo. 

Ainda mais importante, a obsessão das auto-
ridades em cortar os déficits no curto prazo des-
viou a atenção da questão mais importante, que 
é como conseguir fazê-lo. Alguns países estão 
tratando disso da maneira certa. A França, por 
exemplo, está tocando a reforma nas pensões, 
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• e na Grã-Bretanha, três quartos do ajuste fiscal 
virão dos cortes de gastos. Mas os Estados Uni-
dos, se o presidente Obama for bem-sucedido e 
os cortes de impostos de Bush para a alta renda 
forem eliminados, está rumando para o pior ce-
nário possível: aumentando os impostos sobre a 
renda e o capital, mas sem conseguir diminuir o 
passivo das aposentadorias e os crescentes gastos 
na área de saúde do país. 

Na maioria dos países ricos, o detalhamen-
to dos planos de austeridade fiscal contrasta 
fortemente com a lamentável falta de ambição 
microeconômica. A Grécia é a única econo-
mia rica que está respondendo à crise com re-
formas amplas e radicais para aumentar o seu 
potencial produtivo. Na Grã-Bretanha, cuja 
economia já está relativamente desregulada, 
os cortes de gastos ajudarão a reduzir o papel 
do Estado. Mas em outros lugares o progres-
so tem sido limitado. A Espanha avançou um 
pouco na direção da abertura dos mercados 
de trabalho, e a "estratégia de crescimento" do 
Japão propõe uma série de pequenos passos 
liberalizantes, como a eliminação das regras 
para os serviços de enfermagem. Mas os polí-
ticos da Alemanha estão muito mais dispostos 
a condenar os déficits que desregular os ser-
viços domésticos. E, nos Estados Unidos, o 
debate sobre a política gira quase inteiramen-
te em torno da demanda, da pertinência do 
estímulo e dos cortes de impostos de Bush. A 

maioria das autoridades praticamente não re-
conhece que reformas na oferta, como o refor-
ço dos esquemas de treinamento para ajudar 
no combate ao desemprego de longo prazo, ou 
esforços maiores para reduzir a dívida das fa-
mílias, possam sequer ser necessárias. 

A argumentação econômica em defesa 
de uma estratégia de crescimento que com-
bine grandes cortes fiscais com reformas es-
truturais tímidas não é óbvia, especialmente 
quando é provável que a demanda privada 
permaneça frágil. No longo prazo, reformas 
ousadas para o aumento da produtividade 
vão dar mais impulso para as perspectivas de 
crescimento do mundo rico que a austerida-
de fiscal de curto prazo. E perspectivas me-
lhores de crescimento vão, elas mesmas, tor-
nar a dívida dos governos menos onerosa. 

Também há uma lógica política, favorecen-
do um enfoque maior na demanda, juntamente 
com mais ousadia nas reformas estruturais. As 
histórias contrastantes da Suécia e do Japão su-
gerem que, embora graves crises possam ofere-
cer uma oportunidade para reformar toda uma 
economia, um período prolongado de cresci-
mento muito lento torna as reformas estruturais 
cada vez mais difíceis. Tanto os políticos como 
os eleitores se acostumam com o declínio gra-
dual. Em muitos países ricos, um ataque prolon-
gado de desemprego alto pode facilmente levar a 
políticas como as de protecionismo que prejudi-

carão ainda mais o crescimento de longo prazo. 
A lista de coisas para fazer é familiar, não só 

porque a OCDE gastou anos catalogando e com-
parando a rigidez da oferta no mundo rico. Ela 
até mesmo produz uma prática publicação anual, 
chamada Rumo ao Crescimento, que elenca as 
prioridades. Mas os governos no mundo rico 
acharam difícil reunir a coragem política para 
agir. A recessão e suas conseqüências sombrias 
oferecem uma nova oportunidade para acertar. 

Se o mundo rico realmente quer trabalhar 
pelo desenvolvimento, ele deve se afastar do seu 
foco estreito na dívida pública e embarcar em 
uma revisão econômica mais ampla. Em vez 
de prometer cortar pela metade seus déficits até 
2013, por exemplo, as grandes economias ricas 
poderiam decidir aumentar a idade de aposen-
tadoria ou abrir os seus serviços profissionais. 
A consolidação fiscal não pode ser ignorada: ela 
apenas não seria a única prioridade. 

Uma autoridade americana ficou famosa 
por brincar que depois da debacle de 2007/2008 
você "não deveria nunca deixar que uma crise 
séria fosse desperdiçada". Este é um conselho 
que o mundo rico faria bem em escutar. • 
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