
Em clima amargo e cheio de in-
certezas econômicas, chega
hoje ao fim o prazo para que a
“supercomissão” do Congres-
so americano encarregada de
aprovar um profundo corte de
US$ 1,2 trilhão nas despesas pú-
blicas ao longo de dez anos che-
gue a uma solução de consen-
so. As negociações entre demo-
cratas e republicanos, que atin-
giram o ápice do confronto an-
teontem, na última tentativa
frustrada de acordo, deverão
obrigar o presidente Barack
Obama a aplicar cortes automá-
ticos no orçamento a partir de
2013, trazendo consequências
imprevisíveis na corrida eleito-
ral do ano que vem.

“Eu ficarei muito surpreso se
houver um acordo de última ho-
ra hoje no Congresso, que está
completamente radicalizado”,
afirmou ao BRASIL ECONÔMICO o
ex-embaixador do Brasil nos Es-
tados Unidos, Rubens Barbosa.

Mais devagar
A falta de consenso entre as
duas forças políticas do país se
agrava em um momento de pio-
ra dos indicadores econômicos
dos Estados Unidos. Ontem, o
governo divulgou o resultado
do Produto Interno Bruto do
terceiro trimestre, que apresen-
tou alta de 2%, ante a previsão
original de 2,5%. Em reunião
na tarde de ontem, os diretores
do Fed, o banco central ameri-
cano, optaram por não estabele-
cer objetivos formais de cresci-
mento para os próximos me-
ses, em função das incertezas
nas variáveis políticas e ma-
croeconômicas.

Em relatório a investidores, o
Bank of America elevou sua pre-
visão de crescimento para o
quarto trimestre para a econo-
mia americana de 3% para
3,3%. Em compensação, reviu
para baixo em 0,2 ponto percen-
tual sua previsão de crescimen-
to para 2012, a 2%.

“Tudo vai depender de como
a população americana vai rea-
gir a esse cenário de crise políti-
ca, gastando mais ou menos no

Natal”, disse ao BRASIL ECONÔMI-
CO o professor de ciências políti-
cas da Universidade Federal de
Brasília (UNB), o americano Da-
vid Fleischer.

A incerteza, segundo ele, re-
cai no reflexo do racha político
do país. “Os republicanos que-
rem prejudicar Obama o máxi-
mo que puderem antes da corri-
da eleitoral, mas o presidente
já deixou claro que não cederá
às pressões e responderá com
cortes automáticos na Defesa,
o que pode ser um tiro no pé
dos conservadores”, diz Fleis-
cher. De fato, Obama enfrenta
agora a difícil tarefa de equili-
brar a natureza dos cortes, que
superarão os US$ 100 bilhões
anuais a partir de 2013 (ver
mais no texto ao lado).

Do ponto de vista mais ime-
diato, outro fator que pode com-
plicar o cenário dos Estados Uni-

dos é o reflexo nas empresas e
outros agentes econômicos em
meio a uma taxa persistente de
desemprego de 9% e o agrava-
mento da crise na Europa.

“A falta de acordo pode levar
a um novo rebaixamento do ra-
ting da dívida, o que complica
ainda mais a recuperação do
país”, destaca Barbosa.

Ontem, as agências de classi-
ficação de risco não se pronun-
ciaram sobre o fracasso das ne-
gociações. Para analistas nos Es-
tados Unidos, a Standard &
Poor’s, após rebaixar sua nota
de AAA para AA+ em agosto,
não deve mudar a curto prazo
sua posição.

Já a agência Moody’s — que
no início do mês mudou sua
perspectiva de “estável” para
“negativa” — seria a mais sensí-
vel aos solavancos no Congres-
so neste momento. A Fitch de-
clarou, antes do fracasso nas
negociações de anteontem,
que poderia levar a uma revi-
são para “negativa”, mas que
só se pronunciaria sobre o as-
sunto no final do mês.

Reflexos políticos
O embate entre democratas e re-
publicanos sobre o orçamento
do ano que vem, agora que só
um acordo de emergência pode-
rá evitar os cortes automáticos
em 2013, torna mais nebuloso o
cenário da corrida eleitoral.

Visivelmente contrariado com
a recusa dos republicanos em
aprovar o fim das isenções fis-
cais para os mais ricos, tentará
se esquivar da culpa pela falta
de uma solução para a crise.
Por esse motivo, ainda não en-
frentou a oposição direta do
movimento de insatisfação po-
pular “Occupy Wall Street”,
cujos enfrentamentos com a
polícia de Nova York têm se
agravado nos últimos dias. Mas
tampouco demonstrou que é
capaz de solucionar esse impas-
se, sob o risco de ver sua popu-
laridade deteriorar com cortes
obrigatórios na área social.

“O que conta a favor para o
Obama neste momento é a ausên-
cia de um candidato republica-
nos forte para a Casa Branca”, diz
Barbosa. ■ Com Reuters e AFP

Arnaldo Comin
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EUAafundana
crise com impasse
noorçamento
Prazo para acordo no corte de despesas acaba hoje em clima de
radicalização política, enquanto PIB cresce abaixo do previsto

“O Congresso americano
está radicalizado e os
republicanos não vão recuar”

Rubens Barbosa
Ex-embaixador
do Brasil nos
Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS TENTAM SAIR DO ATOLEIRO
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O cenário de difícil recuperação
da economia americana e dos
principais mercados europeus
apresentou reflexos negativos
nas principais bolsas do mundo
hoje, embora com mais sinais
de desalento que de pânico.

A bolsa brasileira encerrou o
pregão ontem em baixa, seguin-
do o comportamento das bolsas
dos Estados Unidos, que foram
influenciadas por dados divulga-
dos no país.

O Ibovespa recuou 0,72%, a
55.878 pontos. O giro financei-
ro do pregão foi de R$ 5,55 bi-
lhões. Em Wall Street, o Dow
Jones perdeu quase 0,5%, en-
quanto o Standard & Poor's
500 caiu 0,4%.

Os mercados acionários fo-
ram influenciados principal-
mente resultado do PIB america-
no, que apresentou crescimen-
to abaixo do previsto.

"O pregão melhorou nova-
mente ao longa da com a expec-
tativa pela ata do Fed, de que pu-
desse trazer alguma notícia posi-

tiva sobre a economia america-
na", afirmou o sócio-diretor da
AZ Investimentos, Ricardo Ze-
no. A ata do Fed mostrou que al-
guns integrantes do banco cen-
tral acreditam que a previsão de
crescimento modesto pode ga-
rantir uma acomodação adicio-
nal da política monetária.

Europa
As bolsas europeias fecharam
em queda nesta terça-feira, re-
fletindo a persistência do cli-
ma de tensão. Índice Stoxx Eu-
rope 600 caiu 0,7%, para
223,27 pontos, enquanto o FT-
SE, de Londres, recuou 0,3%,
para 5.206,82 pontos. Já o índi-
ce Dax, de Frankfurt, caiu
1,22% para 5.537,39 pontos; e
o Cac, de Paris, perdeu 0,84%,
a 2.870,68 pontos.

Os mercados continuam agi-
tados com as ameaças de rebai-
xamento da nota de classifica-
ção da França, após a advertên-
cia da agência Moody's, feita
na segunda-feira. A perda do
triplo A pode se resultar em
um aumento do custo de finan-
ciamento da segunda econo-
mia do euro.

Neste clima de pressão, o Te-
souro espanhol emitiu nesta ter-
ça-feira 2,9 bilhões de euros em
dívidas com vencimentos a três
e seis meses, mas para isso preci-
sou pagar juros elevados.

Em busca de uma solução pa-
ra este contágio, multiplicaram-
se os pedidos para que o BCE
compre maiores quantidades
de dívidas soberanas dos países
pressionados.

O embaixador dos Estados
Unidos na União Europeia, Wi-
lliam Kennard, deu a entender
que o BCE tem "potencial" para
contribuir de forma mais decisi-
va para acalmar a crise da dívi-
da na Eurozona.

Uma fonte da Comissão Eu-
ropeia disse que o BCE é "a prin-
cipal alternativa" em curto pra-
zo para lutar contra o contágio
da crise.

Segundo o ex-presidente do
banco francês Crédit Lyonnais
e atual presidente do banco de
negócios Leonardo, Jean Peyre-
levade, se o BCE não intensifi-
car sua atuação no mercado da
dívida pública, haverá "uma
crise como a de 1929". ■ Reu-
ters e AFP

A irritação do presidente Barack
Obama com os republicanos po-
de recair diretamente em um pon-
to sensível aos conservadores
americanos: os cortes orçamentá-
rios automáticos na Defesa.

O secretário da pasta, Leon Pa-
netta, fez um apelo para que os
congressistas cheguem a um acor-
do que evite redução de até US$
600 bilhões no orçamento militar
ao longo de dez anos, a partir de
2013, em um recorte médio anual
de US$ 54 bilhões.

Obama já deixou claro que,
sem uma solução de consenso,
aplicará a caneta sobre as For-
ças Armadas. Como efeito cola-
teral, o presidente americano
também precisará eliminar nas
mesmas proporções os recursos
destinados a serviços sociais, o
que afetará sua política de com-
bate ao desemprego e enterrará
de vez o plano de reforma do sis-
tema nacional de saúde.

“Se o Congresso deixar de agir
no ano que vem, o Departamento
de Defesa enfrentará cortes devas-

tadores, automáticos, generaliza-
dos, que deixarão um rasgo na de-
fesa nacional”, declarou Panetta.

Os republicanos prometeram
apresentar um projeto que pro-
teja as Forças Armadas dos cor-
tes orçamentários.

Congresso
Panetta disse apoiar Obama em

seu “apelo ao Congresso para evi-
tar uma forma fácil para sair des-
ta crise”. “O Congresso não pode
simplesmente desativar o meca-
nismo de contingenciamento,
mas em vez disso deve aprovar
uma redução do déficit que seja
pelo menos igual ao US$ 1,2 tri-
lhão que foi encarregada de apro-
var.” ■ A.C., com Reuters

Caso o Congresso
americano não encontre

uma solução para enxugar o
orçamento, o Executivo será
forçado a fazer cortes
automáticos a partir de 2013.

●

0,72%
foi a queda na movimentação
da BM&FBovespa ontem,
influenciada principalmente
por fatores externos.

0,5%
foi o recuo no índice Dow Jones,
após os resultados anêmicos
do PIB dos EUA. S&P 500 fechou
em baixa de 0,4%.

0,84%
caiu ontem o índice Cac, principal
da bolsa de Paris, em meio
às especulações de que a França
poderia ter seu rating rebaixado.

ANDANDODELADO

SEMPÂNICO

UMPOUCOPIOR

Bolsas têm queda moderada
com falta de perspectivas

Ameaça de corte de gastos pode
atingir em cheio política de defesa

➤

Saul Loeb/AFP

Behrouz Mehri/AFP

Fraco resultado do PIB
americano e cenário incerto na
França afetaram o mercado

Contrariado, Obama
tentará minimizar impacto
nos programas sociais

Orçamento militar
poderá perder
US$ 600 bilhões
em dez anos, com
reflexo negativo
para os republicanos

SEM SAÍDA

Obama: impasseno
orçamentoembolaacorrida
presidencialdoanoquevem

Tropasamericanas
noAfeganistão:
orçamentomaismagro

DÍVIDA PÚBLICA, VARIAÇÃO NO ANO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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