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Artigo

Ciência econômica fácil e inútil

D ias atrás, li na American
Economic Review, uma das
principais revistas científi-
cas do setor econômico,

um estudo que emanava grande auto-
ridade ao defender detalhadamente
que o alto desemprego nos Estados
Unidos tinha profundas raízes estru-
turais, sendo impossível combatê-lo
com soluções rápidas. De acordo
com o diagnóstico do autor, a econo-
mia americana simplesmente care-
cia da flexibilidade necessária para
lidar com as rápidas mudanças tecno-
lógicas. O estudo criticava em espe-
cial programas como o seguro-de-
semprego que, na opinião do autor,
prejudicavam os trabalhadores ao re-
duzir os incentivos ao ajuste deles.

Está bem, há um detalhe que não men-
cionei ainda: o estudo em questão foi
publicado em junho de 1939. Poucos me-
ses mais tarde, a 2.ª Guerra teve início, e
os EUA deram início a um imenso refor-
ço militar, finalmente proporcionando
estímulo fiscal numa escala condizente
com a profundidade do mergulho. E,
nos dois anos seguintes à publicação
desse artigo comentando a impossibili-
dade de se criar empregos rapidamen-
te, o emprego nos EUA fora do setor
agrícola aumentou 20% – o equivalente
à criação de 26 milhões de postos de
trabalho na época atual.

Hoje temos uma nova depressão, me-
nos grave do que a anterior. E, mais uma
vez, pessoas que emanam autoridade
insistem que nossos problemas são “es-
truturais”, que não podem ser solucio-
nados rapidamente. Essas pessoas di-
zem que devemos nos concentrar no
longo prazo. Mas, na verdade, essa con-
duta é profundamente irresponsável.

Quando dizemos que há um proble-
ma estrutural de desemprego, o que is-
so significa? A versão habitual envolve a
alegação de que os trabalhadores ameri-
canos estão presos nas indústrias erra-
das ou contam com o conjunto errado
de habilidades para o mercado. Um arti-
go recente e muito citado de Raghuram

Rajan, da Universidade de Chicago, ale-
ga que o problema é a necessidade de
transferir os trabalhadores para fora
dos setores “inchados” do mercado
imobiliário, das finanças e do funciona-
lismo público.

Na verdade, a proporção de america-
nos empregados no setor público tem
se mantido mais ou menos constante
há décadas, mas deixemos isso para lá –
a questão é que, ao contrário do que
histórias como esta parecem sugerir, os
empregos eliminados desde o início da
crise não estavam principalmente nas
indústrias que de fato cresceram de-
mais nos anos de formação da bolha.
Em vez disso, a economia eliminou em-
pregos em todos os setores, mais ou me-
nos como ocorreu nos anos 30. Além
disso, se o problema fosse o fato de mui-
tos trabalhadores terem a qualificação
errada ou estarem na indústria errada,
seria de se esperar que os trabalhadores
bem qualificados nos setores corretos
apresentassem expressivos ganhos sa-
lariais; na verdade, são muito poucos os
vencedores na força de trabalho.

Tudo isso sugere que o nosso sofri-
mento não decorre de algum tipo de
transição estrutural que precisa avan-
çar gradualmente, e sim de uma carên-
cia geral de demanda suficiente – o tipo

de carência que poderia e deveria ser
curada rapidamente por meio de pro-
gramas governamentais criados com o
objetivo de incentivar os gastos.

Assim sendo, qual é a explicação para
essa pressão obsessiva no sentido de
declarar que nossos problemas são “es-
truturais”? Os economistas debatem es-
se tipo de coisa há anos, e os estrutura-
listas não aceitam “não” como respos-
ta.

Eu diria que a resposta está em como
as afirmações de que os problemas são
profundos e estruturais proporcionam
uma desculpa para não agir, para não
fazer nada diante do drama vivido pelos
desempregados.

Os estruturalistas dizem que não es-
tão procurando desculpas, é claro. Di-
zem que sua argumentação defende
que não nos concentremos em solu-
ções rápidas, e sim no longo prazo –
embora, em geral, não haja ideia clara
de qual deva ser essa política.

Seja como for, John Maynard Keynes
tinha uma resposta para essas pessoas
80 anos atrás. “Mas esse longo prazo”,
escreveu ele, “é um guia enganoso para
as questões atuais. No longo prazo, esta-
remos todos mortos. Os economistas
estabelecem para si uma tarefa muito
fácil e demasiadamente inútil se, na es-

tação das tormentas, puderem ape-
nas nos dizer que, após o fim da tem-
pestade, o mar estará calmo nova-
mente”.

Eu acrescentaria apenas que inven-
tar motivos para não fazer nada quan-
to ao desemprego atual não é apenas
um cruel desperdício, mas também
uma má política para o longo prazo.
Afinal, é cada vez maior o número de
evidências de que os efeitos corrosi-
vos do desemprego vão marcar a eco-
nomia por muitos anos.

Sempre que um político ou estu-
dioso que se considera importante
começa o discurso segundo o qual os
déficits são um fardo para a geração
seguinte, devemos nos lembrar que
o maior problema enfrentado pelos
jovens de hoje não é o fardo futuro
do endividamento. O grande proble-
ma é a falta de emprego, que está im-
pedindo muitos recém-formados de
começarem a vida profissional.

Assim, toda essa conversa a respei-
to de um desemprego estrutural não
envolve o desafio de enfrentar os pro-
blemas reais; em vez disso, seu objeti-
vo é evitá-los, procurando a saída
mais rápida e inútil. E já é hora de
darmos um basta nisso. /TRADUÇÃODE

AUGUSTO CALIL

Com subsídios,
fábricas voltam
nos EUA

Essa conversa a respeito de
desemprego estrutural não
envolve o desafio de
enfrentar os problemas reais;
é hora de darmos um basta

Argentina aperta cerco às importações
‘Sr.Protecionismo’ afirma que país se prepara para enfrentar a avalanche de produtos importados, que entrariam no país a ‘preço de saldo’
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O secretário de Comércio Inte-
rior, Guillermo Moreno, vir-
tual comandante da área de co-
mércio exterior da Argentina,
conhecido com o “Sr. Protecio-
nismo”, declarou a diversos
empresários argentinos que –
por causa da crise global – o go-
verno da presidente Cristina
Kirchner manterá o atual siste-
ma de restrições às importa-
ções, que também inclui seu
principal parceiro do Merco-
sul, o Brasil.

Segundo Moreno, essa estraté-
gia serve para que o país “se pre-
pare para enfrentar o temporal”
e a hipotética “avalanche” de pro-

dutos importados que entra-
riam na Argentina “a preço de sal-
do” a partir de meados deste
ano. No entanto, destacou que,
caso as metas do governo não
possam ser atingidas, intensifica-
rá os controles sobre as importa-
ções.

O secretário, que estabeleceu
um controle personalizado das
importações, também afirmou
aos empresários que a meta é ob-
ter um superávit comercial geral
de US$ 8 bilhões no primeiro se-
mestre deste ano.

A expectativa, no segundo se-
mestre do ano, é obter outros
US$ 4 bilhões adicionais de supe-
rávit. A meta é encerrar 2012
com um saldo comercial favorá-
vel em US$ 12 bilhões.

As barreiras comerciais de Mo-
reno foram eficazes para a presi-
dente Cristina. No primeiro tri-
mestre, o superávit comercial
chegou a US$ 2,96 bilhões, valor
que quase duplicou no período
janeiro-abril de 2011.

Na quinta-feira à noite, em dis-
curso na Casa Rosada, o palácio
presidencial, a presidente Cristi-
na antecipou os dados da balan-
ça comercial de abril (os dados
oficiais serão divulgados daqui a
alguns dias), afirmando que o
país obteve um superávit de US$
4 bilhões nos primeiros quatro
meses deste ano. O volume equi-
vale a US$ 1 bilhão a mais do que
no mesmo período de 2011.

Segundo o jornal Página 12 –
que se tornou nos últimos anos

uma espécie de porta-voz extrao-
ficial do governo Kirchner –, Mo-
reno alertou um grupo de empre-
sários, avisando que intensifica-
rá as barreiras na hipótese em
que a meta de superávit de US$ 8
bilhões entre janeiro e junho não
seja alcançada.

Impacto. O secretário conside-
ra que a crise internacional teria

um forte impacto nas exporta-
ções argentinas a partir de ju-
nho. Assim, seria necessário pro-
teger o superávit comercial, que
é um dos pilares do modelo eco-
nômico kirchnerista sobre o
qual o governo não faz conces-
sões.

Segundo Moreno, esse cená-
rio de turbulência econômica
mundial se prolongaria até 2013.
Isso indica que o secretário não
pretende reduzir as atuais barrei-
ras ao longo de 2012 e do próxi-
mo ano.

Desde 2010, Moreno obriga vá-
rios setores empresariais à políti-
ca da “paridade um a um” entre
exportações e importações. Isto
é, se um empresário deseja im-
portar um dólar deverá exportar

um dólar.
Moreno aplicou nos últimos

anos uma série de barreiras con-
tra os produtos importados, des-
de licenças não automáticas, me-
didas antidumping, valores crité-
rio, imposição de cotas (especial-
mente para produtos brasilei-
ros), além de medidas verbais pa-
ra impedir a entrada de produtos
estrangeiros.

Mas, em fevereiro, o governo
intensificou as barreiras com a
implantação da Declaração Jura-
mentada Antecipada de Importa-
ção. Esse mecanismo obriga to-
das empresas que desejem im-
portar a apresentar, de forma
prévia, um relatório detalhado
ao organismo de arrecadação tri-
butária.

● Evolução

Acordo para ficar. Trabalhador na fábrica da Revere Copper Products em Rome; sindicatos endossaram acordos diretos

Setor de manufatura
se recupera no país
com ajuda do governo
federal e dos Estados e
concessões trabalhistas

● Efeito barreiras

Louis Chitelle
THE NEW YORK TIMES / ROME

Caminhando pela fábrica com
seu teto alto, explicando como é
a produção de folhas de cobre.
M. Brian O’ Shaugnessy se trans-
forma num defensor incondicio-
nal da manufatura dos EUA. E
sempre acrescenta que “não há
nada produzido nos Estados Uni-
dos que seja manufaturado aqui
que não possa ser enviado para
qualquer outro país”. Como
chairman e principal proprietá-
rio da Revere Copper Products,
ele dirige uma das mais antigas
fábricas do país, fundada pelo
próprio Paul Revere, o que impli-
ca uma pressão considerável. Co-
mo ele diz, “que tipo de mensa-
gem você está enviando para as
pessoas deste país se abandonar
os EUA?”. Mas depois de passar
um dia com O’ Shaugnessy, o ce-
nário fica mais complexo. Ele às
vezes se questiona se seria uma
alternativa menos patriótica des-
locar a produção para a Ásia ou
fechar completamente a fábrica
porque as margens de lucro da
Revere são ínfimas – menos de
US$ 1 milhão sobre uma receita
anual de US$ 450 milhões.

“Se fecharmos as portas hoje”,
disse ele, “conseguiremos ven-

der o estoque e o maquinário,
que pode ser levado para qual-
quer parte do mundo, resgatar
nossas dívidas, e ainda sair com
US$ 35 a US$ 40 milhões. “O que
afasta essas alternativas são as
concessões trabalhistas e um
substancial subsídio do gover-
no, que ele e outros nos Estados
Unidos afirmam, são cada vez
mais importantes para estimu-
lar uma nascente recuperação
do setor de manufatura.

Trabalhistas. As concessões
trabalhistas, no caso da Revere,
num contrato endossado pela
United Auto Workers, sindicato
dos metalúrgicos, são muito si-
milares às que outros sindicatos
estão oferecendo para outras fá-
bricas. O Estado de Nova York
subsidia parte do custo da ener-
gia utilizada pela Revere. O’
Shaughnessy diz que isso repre-
senta a metade do lucro.

Com esse apoio, a presença da
manufatura nos Estados Unidos
está aumentando. O Escritório
de Análises Econômicas do De-
partamento do Comércio infor-
mou em abril que a contribuição
da manufatura para o PIB aumen-
tou de 11% em 2009 e 11,7% em
2010 para 12,2% em 2011.

Claro que essa contribuição é
muito menor do que na década
de 50, quando o setor de manufa-
tura chegou a 28% da economia,
para dar início a um longo e gra-
dual declínio. Mas, pela primeira
vez desde então, a porcentagem
tem aumentado.

Ao lado dos subsídios, os reem-

bolsos dos sindicatos nos últi-
mos anos têm contribuído para
o que os fabricantes chamam de
práticas “enxutas”.Na Revere,
“enxuto” significa que o número
de empregados caiu de 450 para
360 há duas décadas. A pausa de
meia hora para almoço não é
mais um período pago para os
260 empregados que trabalham
por hora (e ganham em média
US$ 19 a hora). Os funcionários

pagam uma parte do seu seguro-
saúde. E a administração muda
as rotinas da fábrica e as tarefas
sem consultar primeiro o sindi-
cato, que durante meses não se
incomodou. E em parte, como re-
sultado, o tempo exigido para
transformar um bloco de cobre
de pouco menos de 10 toneladas
em lâminas de cobre, de várias
espessuras, foi reduzido de três
semanas para três dias.

Catálogo. “A empresa fez um
catálogo de notícias indicando
que desde 2000 os Estados Uni-
dos perderam 56.000 fábricas e
de cinco a seis milhões de postos
de trabalho no setor de manufa-
tura”, disse Tom Slocum, chair-
man do comitê de acordos da
UAW. “E a mensagem é que, no
caso de O’ Shaughnessy, sua fá-
brica aqui poderia reunir os

56.000”. Apesar das fábricas per-
didas, os Estados Unidos foram
o maior setor de manufatura do
mundo em termos de valor agre-
gado durante anos. Até a China
gradativamente assumir a lide-
rança nos últimos anos. Valor
agregado significa o valor em dó-
lares que é adicionado quando
uma folha de cobre de US$ 100,
por exemplo é cortada e transfor-
mada numa calha de US$ 150.

Por este critério, um carro to-
talmente montado vale mais do
que suas inúmeras partes antes
da montagem. Cada operação de
uma fábrica tem valor agregado,
que registrou um aumento, al-
cançando US$ 1,8 trilhão nos Es-
tados Unidos em 2011.

Na China, onde a aceleração
foi mais rápida do que nos Esta-
dos Unidos, o valor agregado pe-
la manufatura foi de US$ 1,9 tri-

lhão no ano passado, segundo es-
timativas privadas e do governo.
Muitas empresas se mudaram.

“Perdemos 30% dos nossos ne-
gócios”, diz O’ Shaughnessy. “Ti-
vemos de reduzir nossa mão de
obra para sobreviver”. Por causa
das suas preferências, ele preci-
sou melhorar suas próprias práti-
cas mercantilistas nos EUA, o
que significou obter um maior
suporte do governo.

O que ele alardeia sobre um
possível fechamento da fábrica
tem por base sua crença de que a
convicção e determinação, co-
mo em grande parte do mundo
da economia, sustenta a manufa-
tura nos EUA. “À medida que as
fábricas se deslocam para o exte-
rior, especialmente para a Chi-
na, a Revere poderia seguir esse
caminho? “Sim”, ele afirma. E o
fará? “Nunca”.

●✽
PAUL
KRUGMAN
THE NEW YORK TIMES

US$ 2,96 bi
foi o superávit comercial obtido
pela Argentina no primeiro tri-
mestre do ano graças as barrei-
ras comerciais

12,2%
foi o aumento da participação da
manufatura no Produto Interno
Bruto (PIB) dos Estados Unidos
no ano passado; em 2010, essa
fatia era de 11,7% e, em 2009,
11%
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