
Impasse orçamentário nos EUA ameaça paralisar governo Obama 
 
Congresso tem até sexta para aprovar projeto; deputados costuram adiamento  
 
O governo do presidente americano, Barack Obama, tem esta semana para conseguir costurar 
um acordo que evite que sua administração caia num estado de semiparalisia. A solução está 
nas mãos dos parlamentares que precisam vencer um prolongado impasse e aprovar o 
Orçamento. Se isso não ocorrer até sexta-feira, Washington passará a ter uma série de 
limitações de gastos e todos os serviços não essenciais serão suspensos.  
 
Ontem, uma saída provisória parecia ganhar corpo. Em meio à preocupação de que a não 
aprovação cause danos a uma economia que tenta se recuperar, o presidente da Câmara dos 
Deputados, o republicano, John Boehner disse que seus pares têm "a responsabilidade moral" 
de agir para reduzir o enorme déficit orçamentário do país. "Isso significa um trabalho para 
cortarmos gastos e para pôr freios no governo - não obrigando-o parar", disse ele em um 
evento religioso. 
 
"É muito simples: os americanos querem um governo que continue funcionando e que gaste 
menos dinheiro. Não precisamos paralisar o governo para conseguirmos isso", disse Boehner.  
 
Na prática, o que a bancada de oposição do Partido Republicano sugere é a aprovação de um 
projeto que estenda por mais duas semanas o prazo para a aprovação do Orçamento. Esse 
adiamento teria custo: corte de US$ 4 bilhões adicionais aos planos de enxugamento do 
governo. O que não estava claro ontem era se a oposição mais linha dura ligada ao movimento 
conservador Tea Party aceitaria a manobra ou se insistirá em um projeto orçamentário que 
imponha cortes mais profundos. 
 
O déficit fiscal previsto para este ano é de US$ 1,65 trilhão, um buraco que preocupa os 
mercados internacionais. Analistas dizem que para de fato a reduzir o déficit, o Congresso 
precisa fazer cortes no sistema de saúde e aumentar impostos - questões que racham o 
Legislativo. No sábado, Obama pediu um acordo sobre os cortes para evitar que o governo 
pare. Ontem, o deputado Chris Van Hollen, principal liderança do Partido Democrata - de 
Obama - na Comissão de Orçamento da Câmara disse que os congressistas estão "muito 
focados na tentativa de evitar a paralisia".  
 
A proposta da prorrogação foi apresentada na sexta-feira. Ela daria mais tempo para que o 
Congresso discutisse mudanças no projeto orçamentário. O problema é que ainda não há 
nenhuma indicação de que os dois partidos estejam começando a falar a mesma língua para a 
aprovação do projeto orçamentária mesmo na eventual prorrogação dos debates. O presidente 
da Comissão de Orçamento do Senado - Casa que tem maioria governista - o democrata Kent 
Conrad disse ontem que os congressistas até agora têm discutido uma ajustes em apenas 12% 
do projeto de Orçamento e que sem avançar em temas mais polêmicos, uma prorrogação de 
nada adiantará. 
 
Economia americana cresce 2,8%  
 
O Departamento de Comércio dos EUA revisou para baixo sua estimativa inicial de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2010, passando para uma taxa 
anualizada de 2,8%. A primeira estimativa, divulgada em 28 de janeiro, era de 3,2%.  
 
A revisão para baixo não era esperada por analistas, que previam uma elevação da estimativa 
para 3,3%. Com os novos dados sobre o quarto trimestre, o crescimento da economia 
americana no ano de 2010 também foi revisado para baixo, passando de 2,9% para 2,8%.  
 
A mudança nos números é atribuída principalmente a uma redução maior do que a prevista 
anteriormente nos gastos do governo, tanto em nível estadual quanto local. A estimativa de 
queda passou de 0,9% para 2,4%.  
 



O consumo das famílias (principal componente do PIB americano) também cresceu em um 
ritmo menor do que o estimado, passando de 4,4% para 4,1%.  
 
Apesar da revisão, analistas preveem uma aceleração na economia americana no primeiro 
trimestre de 2011. 
 
Segundo dados fechados do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, a economia 
dos EUA cresceu 2,6% no terceiro trimestre, 1,7% no segundo, e 2,7% no primeiro.  
 
A economia americana vem patinando com resultados de indicadores incoerentes, 
especialmente no setor imobiliário, consumo, investimentos. Analistas no geral não se 
antecipam em falar em recuperação robusta até o momento, mas na comparação com os anos 
anteriores a 2010, o resultado é positivo. 
 
A taxa de desemprego voltou a cair pelo segundo mês consecutivo em janeiro, baixando a 9% 
da população (13,9 milhões de desempregados), de acordo com os números oficiais do 
Departamento do Trabalho. Esta é a menor taxa de 2010. Em novembro, a taxa chegou a 
9,8%. 
 
Corte vai atingir indústria bélica 
Roxana Tiron 
 
Nas últimas audiências no Congresso, o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, enviou 
uma mensagem forte à indústria bélica: a era dos orçamentos ultragenerosos do Pentágono 
está prestes a acabar. A última lembrança da nova austeridade do Pentágono veio o almirante 
Michael G. Mullen, chefe do Estado-Maior conjunto, que advertiu em 17 de fevereiro que a 
dívida é a "maior ameaça à nossa segurança nacional".  
 
Após uma década de aumentos recordes de gastos com defesa, impulsionados pelas operações 
no Iraque e no Afeganistão, a indústria bélica deve agora lidar com o zelo do corte 
orçamentário por parte de Gates, dos democratas liberais e dos conservadores republicanos, 
todos à procura de maneiras para cortar déficits. As empresas "deveriam estar preocupadas", 
diz Michael H. Herson, presidente da American Defense International, empresa de consultoria e 
lobby. "Elas precisam se adaptar às mudanças que estão chegando." 
 
Gates, que anunciou que vai deixar o cargo este ano, tem como alvo US$ 78 bilhões em cortes 
até 2016 para reduzir o déficit e um adicional de US$ 100 bilhões em economia com a 
melhoria da eficiência. O secretário da Defesa já havia anunciado o cancelamento alguns 
contratos de alto peso, incluindo do veículo anfíbio que a General Dynamics (GD) estava 
desenvolvendo para os fuzileiros navais, os mísseis da Raytheon (RTN) para o Exército e o 
sistema de defesa antiaérea desenvolvido pelo Lockheed Martin (LMT) para a Otan. 
 
O plano de defesa de US$ 703 bilhões da administração Obama para 2012 é um alvo atraente, 
enquanto o Congresso inicia um debate sobre o que cortar. O plano de defesa, ajustado pela 
inflação, é 23% maior do que o que o Pentágono recebeu em 1985, o auge da era de altos 
gastos militares do governo Reagan. Nos anos seguintes, a defesa viu anos de corte de 
orçamento sob os presidentes George H. Bush e Bill Clinton, que colheram dividendos da paz 
com o final da Guerra Fria. Uma contração semelhante pode estar chegando, diz Herson, cujos 
clientes incluem a General Dynamics, Raytheon e United Technologies (UTX).  
 
Um bom exemplo veio no dia 16, quando a Câmara dos Deputados, incluindo mais da metade 
dos 87 novos deputados republicanos, votou para cortar US$ 450 milhões de orçamento deste 
ano para um motor alternativo de caça que a General Electric (GE) e a Rolls-Royce são em 
desenvolvimento. A GE informou em outubro que tinha gasto US$ 8,2 milhões desde meados 
de 2009 para fazer lobby no Congresso para financiar o motor. O motivo alegado: cerca de 2,5 
mil postos de trabalho estão ligados ao desenvolvimento do motor.  
 
No entanto, mesmo a ameaça de perdas de emprego não poderia salvar o programa na 
Câmara. O Senado ainda pode resgatá-lo, mas é improvável. Robert Stallard, analista da RBC 



Capital Markets, em Nova York, diz que "os políticos podem apoiar cortes na defesa e não 
temer por seus empregos".  
 
O déficit não é a única ameaça à indústria bélica. No ano passado, o comprador-chefe de 
armas do Pentágono, Ashton Carter, anunciou que seu gabinete iria buscar contratos de preço 
fixo para substituir os chamados acordos de custo acrescido, que cobrem todas as despesas e 
pagam uma taxa extra de incentivo, mesmo para programas problemáticos. Sob o novo 
acordo, o Pentágono e as partes contratantes terão de dividir os custos imprevistos. As 
empresas teriam um incentivo para entregar armas abaixo do preço acordado, apesar de tais 
negócios também poderem "acabar com o lucro" ou causar uma perda, diz Todd Harrison, um 
analista do Centro para Avaliação Estratégica e Orçamentária. Isso é um conceito novo para 
muitos fabricantes de armas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A9. 


