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o dia 19 de setembro, o Na
t i o n a l Bureau of Economic 
Research (NBER) dos Estados 

Unidos anunciou que a recessão norte-
americana havia começado em dezem
bro de 2007 e terminado em junho de 
2009. A agência de estatísticas econô
micas é o árbitro oficial do momento em 
que as recessões começam e terminam 
no país. No dia 29 de outubro, o Depar
tamento de Comércio informou que a 
economia dos EUA cresceu a uma taxa 
anualizada de 2% no terceiro trimestre 
de 2010, em ritmo considerado insufi
ciente por analistas de mercado para 
reduzir a elevada taxa de desemprego 
local, de 9,6%. 

"É muito difícil para as pessoas acre
ditarem que exista, de fato, uma recu
peração", diz Michele Wucker, diretora 
executiva do World Policy Institute, 
u m conceituado 
centro de estudos 
sediado em Nova 
York. "A popula
ção está guar
dando dinheiro e 
evitando muitos 
gastos", acres
centa Constance 
Hunter, economista-chefe e diretora 
da gestora de investimentos Aladdin 
Capital. "O que precisamos para voltar 
a um patamar de crescimento da ordem 
de 5% é a criação de 250 m i l postos de 
trabalho ao mês. E, mesmo assim, leva
ria uns três anos para recuperarmos os 
empregos perdidos durante a recessão", 
observa Hunter, que estima um cresci
mento entre 2% e 2,5% em 2011. 

Para que a expectativa de geração 
de empregos se concretize, será funda
mental um toque de audácia empre
sarial - ao contrário do que acontece 
agora. "Um grande problema é que mui
tas empresas norte-americanas estão 
guardando dinheiro, e não investindo 
para criar empregos e ampliar opera
ções. Elas apenas mantêm o dinheiro 
em caixa ou o ut i l izam para recomprar 
ações", avalia Michele, do World Policy 
Institute. Para a especialista, enquanto 
as companhias contiverem dispêndios 

e investimentos, será difícil u m a re
tomada econômica consistente, sem a 
ajuda do governo. 

"No cenário político atual, é impro
vável que o governo tome medidas", 
avalia Thomas Trebat, diretor execu
tivo do Instituto de Estudos Latino-
americanos e do Centro de Estudos 
Brasileiros da Universidade Columbia, 
em Nova York. Em setembro, Obama 
sugeriu novos projetos de investimento 
em infraestrutura ao Congresso, da 
ordem de US$ 50 bilhões, e cortes de 
impostos às empresas para favorecer 
a criação de empregos, o que causou 
preocupação entre os republicanos de 
que o aumento dos gastos e a diminui
ção de receita aprofundariam o déficit 
público federal. 

"Ele [Obama] vive um contexto eco
nômico desfavorável, e os republicanos 

estão criando empecilhos", observaTre-
bat. "Com essas preocupações, fica difí
cil jogar a culpa no presidente. Mas ele 
poderia ter mais força e coragem para 
enfrentar os problemas econômicos." 

Mas, ainda que o ritmo continue 
lento, a economia norte-americana está 
avançando. A queda do dólar fez com 
que as exportações norte-americanas 
crescessem, levando o país a um saldo 
positivo na balança comercial com seus 
vizinhos México e Canadá, parceiros no 
Acordo de Livre Comércio da América do 
Norte (Nafta, na sigla em inglês), aponta 
Constance, da Aladdin Capital. Segundo 
a economista, a temporada de compras 
de Natal será uma indicação essencial 
sobre o crescimento para 2011. Há tam
bém uma grande expectativa no merca
do de capitais de que o Federal Reserve 
(FED), o Banco Central dos EUA, tente 
estimular os mercados recomprando 
títulos do Tesouro, o que injetaria mais 

liquidez na economia, observa Trebat, 
da Universidade Columbia. 

Mas não é apenas com corte de i m 
postos e estímulos fiscais e monetários 
que os EUA retomarão o caminho sólido 
do crescimento, acreditam os economis
tas. "É preciso realizar investimentos, e 
não só torrar dinheiro", diz Michele, do 
World Policy Institute. "É necessário 
pensar em educação e treinamento." A 
lição de casa do governo, nesse caso, se
gundo a especialista, é mesmo investir 
em políticas de longo prazo. 

No futuro próximo, contudo, os de
safios são evidentes. No terceiro trimes
tre do ano, houve uma desaceleração 
do ritmo de crescimento da renda dos 
trabalhadores norte-americanos, para 
0,5%, frente a u m a elevação de 4,4% 
registrada no trimestre anterior. Com o 
motor da economia norte-americana, 

o consumo, ainda 
em marcha len
ta , as empresas 
mantêm extrema 
cautela ante deci
sões sobre inves
timentos ou con
tratações-apesar 
de os lucros terem 

crescido de forma sustentada nos últi
mos 12 meses, voltando aos níveis de 
2005, anteriores ao agravamento da 
crise, em setembro de 2008. 

Segundo dados do FED, as 500 maio
res empresas não financeiras dos EUA 
têm, hoje, liquidez de US$ 1,8 trilhão, o 
maior volume da história, e seu lucro 
conjunto no segundo trimestre tota
lizou US$ 1,6 trilhão. Mas muitas das 
companhias desse seleto grupo perma
necem afastadas dos investimentos. E 
as que os fazem privilegiam a moder
nização da infraestrutura produtiva 
para se tornarem mais eficientes. Ou 
então, como IBM, Intel e Hewlett-Pa
ckard, lançam-se a fusões e aquisições, 
comprando empresas concorrentes ou 
fornecedoras. Ambas as formas de in
vestimento podem ser recomendáveis 
para o longo prazo, mas um de seus 
efeitos imediatos é o impacto negativo 
no nível de emprego. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 393, p. 62-63, nov. 2010.




