
Jornal Valor --- Página 13 da edição "07/11/2012 1a CAD A" ---- Impressa por CGBarbosa às 06/11/2012@21:17:12

Quarta-feira, 7 de novembro de 2012 | Valor | A13

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 7/11/2012 (21:17) - Página 13- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Internacional

Eleições nos EUA Analistas preveem um acordo com o
Congresso, mas até lá haverá volatilidade nos mercados

Presidente eleito terá
de negociar já opções
ao “abismo fiscal”
Alex Ribeiro
De Washington

O presidente eleito dos Esta-
dos Unidos, antes mesmo do fim
da contagem oficial de votos, já
estará sob pressão dos mercados
financeiros, do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) e de al-
guns dos principais líderes
mundiais para desmontar o cha-
mado “abismo fiscal”, um con-
junto de cortes automáticos de
gastos e aumentos de impostos
que entra automaticamente em
vigor em janeiro, se governo e
Congresso dos EUA não chega-
rem a um acordo alternativo..

A aposta geral é que, ao final,
o problema será resolvido, pois
a alternativa de não fazer nada é
ruim para todos os partidos po-
líticos. O FMI estima que o “abis -
mo fiscal”, se não resolvido, teria
um impacto negativo equivalen-
te a quatro pontos percentuais
do Produto Interno Bruto (PIB)
americano. É o suficiente para
transformar em recessão o já
fraco crescimento, de cerca de
2%, esperado para 2013.

“No fim das contas, haverá
pressão suficiente da comunida-
de empresarial e financeira para
o Congresso agir”, afirma Helen
Fessenden, analista de economia
americana da Eurasia Group,
uma consultoria de risco político
sediada em Nova York. “O presi-
dente eleito tem todo o interesse
em evitar um novo mergulho re-
cessivo nos Estados Unidos.”

O vencedor das eleições ameri-

canas, em que o presidente Bara-
ck Obama disputava um segun-
do mandato contra o republica-
no Mitt Romney, não havia sido
declarado até o fechamento des-
sa edição, ontem à noite.

Ele terá que negociar com um
Congresso em fim de mandato,
com muitos membros que não
foram reconduzidos ao cargo.
Numa nota aos seus clientes, a
Eurasia diz que, em Washington,
muitos acreditam que haverá um
freio de arrumação nesta primei-
ra semana, em que cada lado ava-
liará o seu poder de barganha de-
pois da eleição e definirá sua me-
lhor estratégia daqui por diante.

A simples demora em encon-
trar uma solução, porém, pode-
rá ter consequências negativas
na economia real. “Existe essa
confiança de que, no fim, tudo
vai ser resolvido. Mas, até lá, po-
demos ter muita volatilidade”,
disse o economista-chefe do
Banco Itaú Unibanco, Ilan Gold-
fajn, em uma entrevista recente.

O “abismo fiscal” é um conjun-
to de US$ 600 bilhões em cortes
de gastos e aumento de impostos
que entra em vigor em janeiro, se
nada for feito para desmontá-lo.

Uma parte importante dele é
formada pela extinção de redu-
ções temporárias de imposto de
renda concedida há cerca de uma
década pelo governo republica-
no de George W. Bush. Outro
componente são cortes automá-
ticos de gastos militares e de des-
pesas com programas sociais.

Esse é um gatilho foi criado no

ano passado dentro das negocia-
ções para aumentar o limite de en-
dividamento público, e será dispa-
rado agora porque o Congresso
fracassou em chegar a um acordo
para fazer um ajuste fiscal.

O FMI vem alertando os Esta-
dos Unidos, há quase um ano,
para desmontar esse gatilho fis-
cal, o que afastaria o risco de re-
cessão e reduziria o ambiente de
incerteza que adia os investi-
mentos. As economias desenvol-
vidas e emergentes mais impor-
tantes do mundo cobraram a re-
solução do problema em reu-
nião do G-20 na Cidade do Méxi-
co, no começo da semana.

Na campanha eleitoral, ne-
nhum dos dois candidatos fez
muito barulho em torno do
abismo fiscal, evitando aprofun-
dar as divisões políticas sobre o
assunto. O consenso é que
Romney, se eleito, teria mais
chances de arrancar um acordo
para pelo menos adiar a resolu-
ção do problema em alguns me-
ses, para depois que ele tivesse
assumido o cargo. Ele, porém,
teria que lidar tanto com os ra-
dicais de seu Partido Republica-
no quanto com a má vontade de
parte da oposição democrata.
No caso de uma vitória de Oba-
ma, mesmo num cenário em
que ele seja eleito com pouco
apoio no Congresso, haveria o
caminho alternativo de usar dos
poderes executivos para adiar
aumentos de impostos e cortes
de gastos, evitando, de imediato,
o pior do abismo fiscal.

Longo dia, longas filas

A
P

Os americanos enfrentaram ontem
longas filas em vários Estados para
votar na eleição presidencial que pode
ser a mais apertada dos últimos anos.
Curiosamente, alguns Estados
cruciais para decidir a eleição, como
Flórida, Virgínia e Ohio, estavam entre

os que registraram maiores tempos
de espera. O mesmo problema foi
registrado em Nova York e Nova
Jersey, dois dos Estados mais
afetados pelo furacão Sandy, na
semana passada. A demora do lado de
fora das seções levantou suspeitas de

que muitas pessoas desistiriam de
votar. Grupos defensores dos direitos
civis disseram que as filas
gigantescas poderiam representar
um constrangimento internacional
para os EUA. Na foto, eleitores fazem
fila para votar em Miami.

Obama joga basquete; Romney pede votos
De São Paulo

O presidente Barack Obama
retomou ontem à tarde um há-
bito que mantém em dias de
eleição: jogou uma partida de
basquete com amigos.

Por volta das 13h, uma carava-
na de carros da Presidência dos
Estados Unidos parou em frente
ao ginásio do Attack Athletics,
em Chicago. Obama desceu e foi
para a quadra, acompanhado pe-
lo secretário da Educação Arne
Duncan, um ex-jogador da Uni-
versidade Duke, o assessor Reggie

Love e os amigos Michael Ramos e
Martin Nesbitt. Segundo um dos
jogadores (e ex-candidato ao Se-
nado de Illinois), Alexi Giannou-
lias, o time de Obama ganhou por
“102, 105, 108 ou algo assim a 80
e poucos”. O ex-jogador profis-
sional do Chicago Bulls Scottie
Pippen participou da partida.

Obama começou o dia com
uma parada num comitê da cam-
panha democrata na cidade. “Es -
tamos confiantes de que temos
os votos para vencer, mas no fim
das contas vai depender de os
eleitores comparecerem”, disse.

O voto não é obrigatório no país.
Já o republicano Mitt Romney

aproveitou para pedir votos até o
último instante. Ele e o seu com-
panheiro de chapa, o deputado
Paul Ryan, fizeram visitas aos Es-
tados de Ohio, Pensilvânia e Vir-
gínia. “Se conseguirmos fazer as
pessoas saírem de casa para votar
teremos a verdadeira mudança
que precisamos neste país”, disse
antes de embarcar em Massachu-
setts, Estado do qual foi governa-
dor e onde votou. “Estou bastan-
te animado com as minhas pers-
pectivas”, acrescentou.

País precisa de uma injeção de ânimo
Análise
Lionel Barber
Financial Times

Já houve campanhas presi-
denciais mais baixas e torpes
nos Estados Unidos: a manobra
“anistia, aborto e ácido” de Ri-
chard Nixon contra George Mc-
Govern, em 1972, logo vem à
lembrança. Mesmo assim, a dis-
puta encerrada ontem foi exaus-
tiva e hostil. Sob um céu azul na
capital americana, os eleitores
finalmente tiveram a sua chance
de se manifestar.

O vencedor das eleições de
2012 enfrentará um teste ime-
diato de liderança, não apenas
para superar as divisões entre os
democratas e os republicanos
que em grande parte paralisa-
ram a política em Washington.
O maior desafio será como reavi-
var o espírito do otimismo con-
fiante em uma nação abalada
pela crise financeira global.

“O que a América precisa nes-
te momento é de confiança”,
afirma o presidente-executivo
de uma instituição financeira da
Wall Street. “Todos os ingredien-
tes para uma recuperação estão
dados, mas precisamos de previ-
sibilidade e de uma liderança
forte do Executivo.”

As eleições deste ano serão
lembradas principalmente co-
mo um referendo sobre a admi-
nistração econômica, ou até
mesmo sobre toda uma filosofia
de governo.

Tendo herdado uma econo-
mia destruída, Barack Obama
rejeitou os cortes regressivos de
impostos e a desregulamenta-
ção e recorreu ao endividamen-
to público e à intervenção esta-
tal em um grau não visto desde a
década de 1930 nos EUA. Assim
como Franklin Roosevelt, Oba-
ma tentou salvar o capitalismo
de si mesmo.

Passados quatro anos, os pre-
ços das moradias pararam de
cair, e o consumidor americano
voltou a gastar. Mas, apesar de
uma valorização no ano, até
agora, de 12,7% no índice de

ações Standard & Poor’s 500
(S&P 500), o fator euforia não es-
tá presente, e as empresas estão
segurando os investimentos.

Segundo alguns cálculos, as
principais companhias america-
nas possuem US$ 1,7 trilhão em
caixa em seus balanços, esperan-
do para ser gasto.

Muitos atribuem a “paralisa -
ç ã o” dos investimentos corpora-
tivos ao “abismo fiscal”, a crise
orçamentária de médio prazo
dos EUA. Sem uma resolução até
1o de janeiro, cortes automáti-
cos nos gastos públicos e au-
mentos dos impostos ocorrerão,
o que poderá lançar os EUA de
volta a uma recessão.

“O problema é que os EUA es-
tão crescendo apenas 1,5% a 2%”,
argumenta o executivo-chefe de
um grande banco americano.
“Não estamos acostumados com
isso. Precisamos de uma mudan-
ça no padrão de crescimento,
com a criação de empregos na
construção e a reciclagem dos
t r a b a l h a d o r e s .”

O que deixa os investidores
duplamente nervosos é a combi-
nação do “abismo fiscal” com
um possível retorno da crise da
dívida soberana da Europa, de-
sencadeado por um aumento
nos custos dos empréstimos pa-
ra a Espanha e a Itália.

Na modorra em que o Con-
gresso americano deverá mergu-
lhar após as eleições, as disputas
entre os democratas e os repu-
blicanos poderão provocar uma
repetição da crise do verão ame-
ricano de 2011. Na ocasião, o
Congresso adiou uma decisão
sobre o aumento do teto da dívi-
da pública, e os Estados Unidos
perderam sua classificação “tri -
ple A”, aparentemente a garantia
de seu status de superpotência.

Obama, calmo e cerebral em
comparação ao seu antecessor,
George W. Bush, percebeu ser
quase impossível contornar a
oposição republicana no Con-
gresso. Seu inovador projeto de
lei de reforma do sistema de
saúde foi aprovado sem um úni-
co voto republicano.

Obama não tem o poder de

sedução de Bill Clinton e nem a
autoridade imponente de Lyn-
don Johnson. A sua lógica fria
lhe rendeu poucos amigos no
Congresso, onde os deputados e
senadores são mais suscetíveis à
política do clientelismo, uma
boa dose de bajulação e um
bom charuto cubano.

Na política externa, a agenda
não é menos premente ou inti-
midante. Em algum momento
dos próximos quatro anos, o
presidente terá inevitavelmente
de decidir como lidar com as
ambições iranianas de fazer
uma bomba atômica. Serviços
de inteligência ocidentais calcu-
lam que Teerã está a mais ou me-
nos um ano de construir uma
bomba, e qualquer tentativa de
fabricar uma será detectada.

Isso implica uma oportunida-
de para as negociações diplomá-
ticas, sanções econômicas e/ou a
preparação para um ataque mi-
litar liderado pelos EUA contra
instalações iranianas entre 2013
e 2014. Obama (que num pri-
meiro momento vacilou em re-
lação à ampliação dos assenta-
mentos israelenses na Cisjordâ-
nia) forçou o premiê de Israel,
Benjamin Netanyahu, a deixar
de lado as ameaças de adoção de
uma ação militar unilateral an-
tes das eleições de 2012.

Fontes de serviços de inteli-
gência estão apostando em al-
guma forma de esforço diplo-
mático do próximo governo
americano para testar as inten-
ções do líder supremo do Irã, o
aiatolá Khamenei, em 2013, es-
pecialmente porque o incendiá-
rio presidente do país, Mah-
moud Ahmadinejad, deverá dei-
xar o cargo no ano que vem.

Em outras partes do Oriente
Médio, o próximo presidente te-
rá que enfrentar o drama em an-
damento da Primavera Árabe. E
há também a China. Nos últimos
quatro anos, os EUA executaram
tardiamente um movimento em
direção à Ásia, em parte para
conter o poder crescente de Pe-
quim, ainda que não exatamen-
te para repetir a estratégia de
“c o n t e n ç ã o” usada com sucesso

contra a Rússia soviética.
O aumento do nacionalismo,

juntamente com as disputas ter-
ritoriais no Mar do Sul da China,
são as ameaças imediatas; mas o
próximo governo americano
também terá que se preocupar
com o declínio do Japão, espre-
mido entre a China dos custos
baixos e o brutal poder competi-
tivo da Coreia do Sul.

Vinte e quatro anos atrás, com
a Guerra Fria chegando ao fim,
James A. Baker, o sagaz secretá-
rio do Tesouro dos EUA e futuro
secretário de Estado, cunhou a
frase “insegurança econômica”
como a assinatura da campanha
presidencial de George Bush (o
pai). Na verdade, a Presidência
de Bush foi dominada pena se-
gurança nacional.

Nos próximos quatro anos, se
não houver uma crise externa,
os americanos deverão estar
preocupados com a insegurança
econômica, enquanto estiverem
lutando para manter sua supe-
rioridade em uma economia
mundial na qual o conhecimen-
to avançado está disseminado e
a mão de obra barata, pronta-
mente disponível.

Mesmo assim, em muitos as-
pectos os EUA estão muito me-
lhores do que a Europa. Graças
aos governos Bush e Obama, o
país recapitalizou o seu sistema
bancário. A revolução do gás de
xisto está reduzindo dramatica-
mente os custos da energia e
prenunciando um renascimento
do setor industrial. Mais para o
sul, o México, com seus custos
baixos, está cada vez mais com-
petitivo em comparação à Chi-
na; ao norte está o Canadá, rico
em energia. “Estou incrivelmen-
te otimista com a América”, con-
clui o executivo-chefe da insti-
tuição financeira de Wall Street.

E assim, após o calor da cam-
panha, vencedor e derrotado
poderão se lembrar de que não
há soluções perfeitas, mas os Es-
tados Unidos não enfrentarão
nenhum desafio insuperável nos
próximos quatro anos. O país
continuará sendo a maior
potência do planeta.

Nova tempestade com
ventos de 105 km/h
deve atingir Costa Leste
Agências internacionais

Cidades da Costa Leste dos Es-
tados Unidos estão mais uma vez
em alerta por causa da chegada,
prevista para hoje, de uma nova
tempestade. O prefeito de Nova
York, Michael Bloomberg, reco-
mendou ontem que os morado-
res das áreas mais baixas da cida-
de — incluindo a margem sul de
State Island e a península de Ro-
ckaway, no Queens — deixem
temporariamente suas casas.

Na semana passada, Bloomberg
emitiu uma ordem de evacuação
que atingiu quase 375 mil pessoas
em virtude da aproximação do fu-
racão Sandy. Desta vez, Bloomberg
disse que não estava ordenando
uma total retirada dos moradores
das áreas baixas, conhecidas como
Zona A, mas instou os moradores a
se transferir para regiões mais al-
tas. A tempestade com ventos de
nordeste de até 105 km/h tem ca-
racterísticas similares a um fura-
cão. Segundo Lauren Nash, do Ser-
viço Nacional de Meteorologia, ela
poderá causar uma alta da maré de
cerca de 1,2 metro em Nova York.

“Iremos até umas poucas áreas
muito baixas, onde normalmen-
te teríamos enchentes, e vamos
tentar retirar as pessoas”, disse
Bloomberg, em entrevista coleti-

va na sede da prefeitura.
A tempestade deve chegar ho-

je e durar a noite inteira. Os me-
teorologistas estão prevendo pe-
sadas chuvas, com ventos fortes,
e, possivelmente, neve. Bloom-
berg ordenou que todos os par-
ques, playgrounds e praias sejam
fechados do meio-dia de hoje até
o meio-dia de amanhã.

Segundo o prefeito, a tempesta-
de representa uma grande ameaça
por causa dos extensos danos já
provocados pelo Sandy. “O perigo
é um pouco maior porque temos
árvores que tiveram a base inunda-
da por uma imensa quantidade de
água e, se tivermos neve, isso pode-
rá derrubar as árvores por causa do
p e s o”, disse Bloomberg.

O prefeito e outras autorida-
des disseram que a tempestade
não deverá ter o mesmo impacto
do furacão Sandy, mas que eles
preferem pecar pela segurança.

A Prefeitura de Nova York de-
terminou que todos os proprie-
tários de imóveis e construtoras
garantam a segurança dos locais
de obra antes da chegada da tem-
pestade. Todos os trabalhos em
áreas externas devem ser parali-
sados a partir do meio-dia de ho-
je. Bloomberg também recomen-
dou que os motoristas evitem as
estradas durante a tempestade.

va l o r .com.br

Eleição nos EUA
Confira resultados
no site do Valor
A definição sobre o vencedor das
eleições presidenciais nos EUA
estava prevista para esta
madrugada. Leia no site do Valor
a cobertura completa da eleição,
incluindo o resultado das eleições
para o Congresso americano.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




