
Apesar do desemprego alto, falta mão de obra nos EUA 
Alex Ribeiro 
 
Longo tempo de inatividade faz desempregado perder qualificação. 
 
Num país com 14 milhões de desempregados, a indústria aeroespacial de Seattle, no Estado 
de Washington, enfrenta dificuldades para preencher vagas. Não há operários especializados 
disponíveis na região, sobretudo mecânicos. O problema afeta também outras áreas industriais 
dos Estados Unidos, sugerindo que a crise de desempregos que atinge o país não se deve 
apenas ao fraco desempenho da economia. 
  
"Não temos gente para fabricar coisas", afirmou ao Valor Laura Hopkins, diretora-executiva do 
Comitê Conjunto de Aprendizado Aeroespacial, uma iniciativa do governo do Estado de 
Washington para treinar mão de obra. 
  
No caso de Seattle, região em que a Boeing tem duas grandes fábricas, faltam substitutos para 
os operários que estão se aposentando. As novas gerações preferiram fazer faculdade a 
aprender trabalhos manuais. Nos Estados Unidos como um todo, porém, há uma tendência 
ainda mais preocupante. Os trabalhadores estão perdendo qualificações profissionais devido ao 
longo período de desemprego. 
  
Pelo dado mais recente, divulgado na sexta-feira, a taxa de desemprego nos Estados Unidos 
chegou a 9%, praticamente o dobro dos percentuais registrados antes da crise financeira, cujo 
pico foi em 2008. A projeção do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) é que ela 
vai cair apenas lentamente. A taxa ficaria em cerca de 8,6% em fins de 2012, dificultando os 
planos de reeleição do presidente americano, Barack Obama. Em 2013, o desemprego recuaria 
para 8%. 
 

 
  
É necessário criar cerca de 130 mil novos empregos por mês apenas para absorver os jovens 
que entram no mercado de trabalho, mas em outubro foram criadas apenas 80 mil vagas. "No 
ritmo atual, o desemprego não diminui nunca", afirmou Keith Hall, do Escritório de Estatísticas 
do Trabalho, em depoimento no Senado americano na sexta-feira. 
  
O dado mais dramático, porém, é que 43% dos desempregados estão fora do mercado de 
trabalho há pelo menos seis meses. Entre os jovens, o índice de desemprego chega a 24%. O 
alijamento desse contigente do mercado de trabalho poderá causar um prejuízo permanente à 
economia americana, impedindo que a taxa de desemprego nos Estados Unidos volte aos 
patamares entre 4,5% e 5% observados antes da crise econômica. 
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Tradicionalmente, o setor manufatureiro é o que mais perde postos de trabalho nas recessões. 
Desta vez, porém, as indústrias estão se saindo relativamente bem, graças à sobretudo à 
desvalorização do dólar, que puxou as exportações. Foram criadas 170 mil vagas no setor nos 
último ano, embora o ritmo tenha esfriado um pouco nos últimos meses. "O simples fato de 
que temos algum crescimento no emprego industrial já é animador", afirmou Hall. 
  
Há um ano, o governo Obama criou um programa para formar mão de obra para a indústria. 
Setores que exigem operários ultraqualificados, como o aeronáutico, são os que mais sofrem 
com a falta de mão de obra, mas não são os únicos. Uma pesquisa da Manpower Group, uma 
empresa de recursos humanos, mostra que 52% dos empregadores nos Estados Unidos 
enfrentam dificuldades para preencher vagas que exigem mais qualificação. Além de operários, 
faltam engenheiros. Nos últimos 20 anos, aumentou em 50% o número de diplomados nas 
universidades, mas a graduação de engenheiros ficou estagnada em 120 mil por ano no país. 
  
Na Boeing, as contratações ganharam força nos dois últimos anos graças à recuperação da 
industria de aviação e ao lançamento do novo avião da companhia, o 787 Dreamliner. A 
Boeing tirou funcionários das empresas menores, que agora estão enfrentando dificuldades 
para preencher os postos vagos. "Uns 15 anos atrás, os trabalhadores saíam das fazendas 
conhecendo tratores e outros motores e tinham pelo menos uma noção de como as coisas 
funcionam", afirma Hopkins. "Hoje, eles não tem a menor ideia." 
  
O alto desemprego também tem implicações para a política monetária. Se o desemprego é alto 
apenas porque as empresas não acham mão de obra qualificada, não vai adiantar nada o Fed 
adotar novas ações de estímulo monetário - elas tendem apenas a causar a aceleração da 
inflação. 
  
As atas do Fed mostram um pouco das discussões - e visões distintas - sobre o tema durante 
as reuniões do seu comitê de política monetária. A leitura comum entre todos os membros do 
Fed é que a tanto a fraca demanda agregada quanto a falta de qualificações dos trabalhadores 
contribuem para o desemprego. A discordância é sobre o peso de cada um desses na taxa de 
desemprego. 
  
Para a maior parte dos membros do Fed, a fraca demanda agregada é o principal fator por trás 
do desemprego. Um número menor de membros do Fed afirma que o problema central é 
estrutural, ligado à falta de mão de obra qualificada nas regiões onde há empregos 
disponíveis. 
  
O presidente do Fed, Ben Bernanke, tem indicado que a causa principal do desemprego é a 
debilidade da demanda agregada. Mas ele reconhece que, à medida em que os trabalhadores 
ficam muito tempo sem emprego, a taxa estrutural de desemprego tendo a subir. Bernanke 
tem cobrado ações do governo para criar novos empregos já e, assim, evitar que a taxa de 
desemprego fique mais alta no futuro. 
 
Mercado de trabalho já fraco pode piorar mais com crise na Europa 
Josh Mitchell 
 
O mercado de trabalho americano se fortaleceu nos últimos três meses, o que indica uma 
recuperação da economia, que avança na direção correta, mas se mostra vulnerável ainda aos 
choques globais. 
  
Foram abertos 80 mil empregos em outubro, e o governo fez uma forte revisão para cima no 
número de vagas criadas nos dois meses anteriores. A taxa de desemprego caiu 0,1 ponto, 
para 9%, um dado positivo que é um reflexo de mais pessoas entrando no mercado de 
trabalho e encontrando emprego, e não de mais trabalhadores desanimados desistindo de 
procurar. 
  
Mas o crescimento vai precisar se acelerar muito para que os EUA revertam o estrago causado 
por uma das piores recessões dos tempos modernos. Em dois anos, a economia recuperou 
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somente 2,3 milhões dos quase 8,8 milhões de empregos eliminados durante a crise, e a taxa 
de desemprego tem se mantido em 9% ou acima desse nível nos últimos sete meses. 
  
Ao mesmo tempo, um impacto significativo, como reflexo da turbulência financeira da Europa 
sobre os EUA, poderia enfraquecer esses ganhos modestos. 
  
O dado de emprego não animou os mercados, preocupados com o fato de que os líderes 
reunidos na Europa encerraram o encontro do G-20, na sexta-feira, sem elaborar um plano de 
socorro para a zona do euro. A Média Industrial Dow Jones fechou em queda de 61,23 pontos, 
a 11.983,24. 
  
O setor privado americano criou 104 mil empregos em outubro, compensados por um corte de 
24 mil postos pelo governo. As contratações no setor privado foram generalizadas - incluindo 
vagas em serviços profissionais, saúde, manufatura e mineração. 
  
O economista David Resler, da Nomura Securities, disse que o relatório sugere que "a 
economia está um pouco melhor do que muitas pessoas esperavam a esta altura, 
especialmente considerando os últimos meses". Ainda assim, o cenário geral continua com um 
crescimento "pateticamente" baixo. 
  
O alto desemprego deve continuar a perseguir o presidente Barack Obama em sua campanha 
pela reeleição no próximo ano. 
  
Ao se pronunciar na sexta-feira, depois da reunião do G-20 em Cannes, na França, Obama 
usou os números do mercado de trabalho para cutucar os congressistas a aprovar a Lei de 
Empregos Americanos, que poderia cortar os impostos trabalhistas, renovar a extensão de 
benefícios de seguro-desemprego e oferecer programas para ajudar os desempregados 
demitidos há muito tempo. "Estou preocupado em encontrar emprego para as pessoas agora, 
porque essa gente está sofrendo e a economia americana está com desempenho fraco", disse 
Obama. "Não há desculpa para não agir. Isso é uma verdade global. Certamente também é 
verdade em nosso país." 
  
Deputados do Partido Republicano, de oposição a Obama, rebateram destacando suas próprias 
propostas para o mercado de trabalho, que não passaram no Senado, e condenando as últimas 
medidas de estímulo que, segundo eles, fracassaram. Os pré-candidatos republicanos 
criticaram a política econômica de Obama. "Os gastos imprudentes do presidente Obama e os 
déficits de trilhões de dólares estão afetando a economia e impedindo o aumento do emprego", 
disse Mitt Romney. "Os EUA seguem com uma crise de emprego de proporções históricas." 
  
O dado sobre o mercado de trabalho reforça a visão do Federal Reserve, o banco central dos 
EUA, de que a economia está melhorando, mas muito lentamente para reduzir a taxa de 
desemprego no ritmo desejado. Como resultado, o Fed está debatendo se deveria agir mais, 
como comprar cerca de US$ 1 trilhão de títulos hipotecários, num esforço para impulsionar os 
mercados, diminuir as taxas de juro de longo prazo e incentivar o consumo e os investimentos. 
  
O presidente do Fed, Ben Bernanke, deixou claro na semana passada que esse debate não foi 
resolvido, e parece improvável que o dado de emprego tenha contribuído para empurrar o BC 
americano em alguma direção. 
  
Enquanto isso, a demanda no país continua atolada, com 13,9 milhões de americanos que 
estavam desempregados e procurando emprego em outubro. Connie Benefield, de 58 anos, 
que mora em Hood River, no Oregon, é um deles. Ela foi demitida em setembro do seu 
emprego numa fabricante de roupas. Mandou currículos para várias empresas na cidade, de 
cerca de 7.000 habitantes, mas não foi chamada para nenhuma entrevista. Quando buscou 
ajuda num centro de assistência de empregos, as salas estavam cheias de desempregados, 
muitos aparentemente mais jovens que ela. "Havia tanta gente lá procurando emprego. Isso 
me fez pensar que vai ser bem competitivo", disse. 
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Uma ex-colega de trabalho, Melissa Hagel, de 31 anos, se saiu melhor depois de também ter 
sido demitida. Ela disse que, logo após perder o emprego, um amigo a colocou em contato 
com uma pessoa de uma empresa de tecnologia especializada em aeronaves não tripuladas e, 
no mês passado, ela recebeu uma oferta para trabalhar como planejadora de produção. 
  
Hagel disse que está melhor depois da demissão. "Isso me motivou a procurar um emprego 
melhor. E estou ganhando mais agora", disse. "Tive muita sorte." 
 
Infraestrutura do país sofre com a polarização política 
Edward Luce  
 
Um motorista está parado num congestionamento em Washington. Um homem bate à sua 
janela: "Terroristas invadiram o Congresso e estão pedindo US$ 100 milhões, senão vão 
queimá-lo com gasolina", diz o homem. "Estamos indo de carro em carro pedindo doações". 
Quanto as pessoas dando em média, pergunta o motorista? "Ah, mais ou menos um litro." 
  
Embora maliciosa, a piada foi bem recebida quando distribuída para uma lista de e-mails de 
um círculo restrito em Washington - um grupo de diplomatas aposentados e acadêmicos. É 
difícil imaginar essa piada antigamente. No clima atual, nenhuma dose de desprezo parece 
demais para as antes extremamente confiáveis instituições democráticas do país. 
  
No entanto, é difícil argumentar que o Congresso não merece isso (o desprezo, não a 
imolação). Sua taxa de aprovação caiu para um mínimo recorde de 9%, e isso significa que o 
apoio agora resume-se aos "parentes consanguíneos e à assessoria imediata", diz uma piada 
mais amena. Parece que a cada dia, o primeiro dos poderes dos EUA faz alguma coisa para 
deixar mais descrente até mesmo os seus mais ferrenhos defensores. 
  
A decisão do Senado, na semana passada, de rejeitar um projeto de lei prevendo modestos 
US$ 60 bilhões para modernizar a infraestrutura dos EUA, antes mesmo que fosse submetido a 
debate, pode ter superado até o histórico recente da Câmara. O pacote foi bloqueado por 
todos os republicanos e dois democratas. Eles se opuseram porque seria financiado por um 
imposto adicional de 0,7% sobre lucros acima de US$ 1 milhão. 
  
E ponto final. Num momento em que empresas americanas preferem entesourar seu dinheiro, 
em vez de investi-lo, e quando os juros de longo prazo estão tão baixos que o custo do 
dinheiro é praticamente zero, o sistema político é incapaz de fazer o que deveria ser óbvio. Até 
hoje, os EUA nunca enfrentaram uma cisão ideológica em torno de necessidades de 
infraestrutura: os dois partidos sempre aceitaram a necessidade de modernizar os sistemas de 
estradas, barragens, pontes, energia e água. 
  
Esqueça Abraham Lincoln e Dwight Eisenhower, os presidentes mais citados como tendo 
deflagrado ampliações e melhorias de infraestrutura nas ferrovias e rodovias federais, 
geradoras de aumento no crescimento. Esqueça até o entusiasta apelo de Bill Clinton pela 
criação de uma "autoestrada da informação", que ajudou a pavimentar o caminho para a 
disseminação da internet. 
  
Basta voltar a 2005, quando um Congresso de maioria republicana aprovou a infame Lei 
Rodoviária, de US$ 280 bilhões, o maior projeto da história dos EUA para o setor de 
transportes. Apelidado de "Ponte para lugar nenhum", porque estava recheada de elefantes 
brancos, inclusive a infame ponte, a um custo de US$ 223 milhões, no Alasca, para ligar uma 
ilha com 50 habitantes já atendidos por um serviços de balsas, o projeto ganhou apoio quase 
unânime. Agora, poucos anos depois, aqueles pareçam bons velhos tempos. 
  
Quer você tenha tido seu voo doméstico cancelado, esteja parado numa via expressa em Los 
Angeles ou se arrastando penosamente na internet para se conectar por meio de seu provedor 
de banda larga de "alta velocidade", a infraestrutura americana está caindo rapidamente para 
um status de segundo mundo. Os EUA gastam apenas 2% de seu PIB em infraestrutura. A 
União Europeia gasta duas vezes isso, e a China mais de quatro vezes. E isso é perceptível. 
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Especialistas em aviação há muito queixam-se de que os EUA não está financiando a 
implementação de um sistema de controle de tráfego aéreo via satélite em substituição ao 
antiquados radares. A mudança seria boa para o crescimento, reduzindo distâncias de viagens, 
baixando emissões e melhorando drasticamente a segurança aérea. Na semana passada, 
Washington descartou propostas visando assegurar verbas adequadas. Assim, os motoristas 
que dispõem de sistemas GPS permanecerão anos à frente da aeronaves que voam sobre suas 
cabeças. 
  
Ou, considere a lenta banda larga americana. Segundo a OCDE, os EUA estão em 29º lugar 
(de 34 países) em velocidade da internet. Alguns países, como França, Japão e Suécia, 
disponibilizam velocidades médias mais de quatro vezes superiores às dos EUA. A 16 mil 
kilobits por segundo, até as infelizes pessoas na Grécia - sim, até mesmo os gregos! - têm 
uma internet mais rápida do que os americanos (14,6 kbits/s). Agradeçamos o fato de os EUA 
ainda manterem uma pontuação de crédito mais alta. 
  
Tudo isso viria a ser melhorado, com esse projeto de lei. Em vez disso, porém, republicanos 
arquitetaram uma manobra para evidenciar a alegada falta de patriotismo de seus adversários: 
apresentaram um projeto de lei para reafirmar que "In God We Trust" (em Deus acreditamos) 
continua sendo o lema nacional. A iniciativa foi motivada pela incorreta citação, por Barack 
Obama, no ano passado, de "E pluribus unum" ("de muitos, um") como lema oficial americano. 
Em resposta à proposta, aprovada em votação, o presidente disse: "Confio em Deus, mas 
Deus quer nos ver ajudando a nós mesmos, colocando pessoas de volta ao trabalho". 
  
No entanto, Obama também tem culpa. Os EUA precisam gastar mais de US$ 2 trilhões nos 
próximos cinco anos só para manter sua infraestrutura existente. O projeto apresentado na 
semana passada propunha apenas uma pequena parte disso. Existem maneiras criativas que 
Obama poderia usar. Um think-tank sugeriu que as empresa americanas fossem beneficiadas 
uma renúncia tributária sobre seus lucros no exterior se os investissem em "títulos para 
reconstrução". Isso poderia ter minorado alguma oposição no Congresso. 
  
Em vez disso, Obama convidou os incautos republicanos a presenteá-lo com um argumento 
para a sua campanha pela reeleição em 2012, ao fazer com que eles votassem contra um 
pequeno imposto adicional sobre os milionários. Com isso, privilegiaram a ganância satânica a 
Deus. Isso pode funcionar, politicamente, porém é má notícia para a competitividade 
americana. Fazer piada com os republicanos é tedioso - eles próprios já estão se 
ridicularizando o suficiente. Falar sério sobre o que os EUA precisam fazer é outra conversa. 
Obama ainda não aprendeu a falar assim. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A11. 
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