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Crise do euro

Sudarsan Raghavan
THE WASHINGTON POST
MAPUTO

Q uando Marcio Cha-
rataperdeu seu em-
prego muito bem
remunerado em
Portugal, procu-

rou retomar todos os seus
contatos. Determinado a so-
breviver às dificuldades eco-

nômicas que vêm estrangulando
a Europa, ele conseguiu marcar
20 entrevistas, mas nenhum em-
prego. De modo que resolveu
partir para um mercado imprová-
vel e distante: Moçambique, ex-
colônia de Portugal.

Hoje Charata é executivo de
uma empresa de mídia moçambi-
cana, juntando-se a milhares de
cidadãos portugueses que chega-
ram ao país nos últimos meses

buscando refúgio da crise do eu-
ro. “É um oásis no deserto”, dis-
se Charata, 33 anos, sorrindo.

Com um nível de desemprego
crescente, impostos que aumen-
tam e cortes nos programas so-
ciais, muitos portugueses estão
partindo para as ex-colônias em
busca de trabalho, para os locais
que seus ancestrais foram força-
dos a deixar há mais de meio sé-
culo, como Brasil, Angola e Mo-
çambique, que formam algumas
das economias que mais rápido
crescem no mundo, impulsiona-
das por vastos depósitos de pe-
tróleo, minério e outras maté-
rias primas.

A África subsaariana não é ne-
nhuma terra prometida. Grande
parte do continente ainda luta
com o alto nível de pobreza,
doenças e desemprego, e as em-
presas enfrentam enormes obs-
táculos, incluindo a corrupção e
o excesso de burocracia.

Mas os portugueses que che-
gam são uma indicação de que o

continente avança economi-
camente. A classe média cres-
ce em muitos países africa-
nos, como também grandes
projetos de infraestrutura. Os
investidores estrangeiros
vêm explorando a região em
busca de oportunidades, en-
quanto o comércio com a Chi-
na se expande. O Banco Mun-
dial prevê que um terço de to-
das as taxas de crescimento
dos países africanos chegarão
a 6% este ano, com muitas eco-
nomias avançando mais rapi-
damente do que muitas dos
chamados tigres asiáticos.

De 2009 a 2011, o número
de portugueses que se regis-
traram na sua embaixada em
Maputo aumentou 21%, para
quase 19.000 e a embaixada
calcula que mais de 23.000
portugueses vivem nas re-
giões de Maputo e Beira, a se-
gunda maior cidade de Mo-
çambique. Muitos dos recém-
chegados são profissionais es-
pecializados, incluindo arqui-
tetos, engenheiros e médicos.

O número de empresas por-
tuguesas que manifestaram
interesse em investir em Mo-
çambique mais do que do-
brou este ano, de 10 delega-
ções em visita ao país em 2011
para 22 este ano, de acordo
com a Câmara de Comércio
Moçambique/Portugal.

Por toda a capital, restau-
rantes e cafés estão repletos
de portugueses. A empresa aé-
rea portuguesa aumentou os
voos para Maputo de uma pa-
ra três vezes na semana.

“Todos estão sentindo o
aperto provocado pela crise e
Moçambique oferece muitas
oportunidades”, disse Gonça-
lo Teles Gomes, cônsul-geral
de Portugal em Maputo./
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D epois da reeleição de Ba-
rack Obama, nos Estados
Unidos, a economia glo-
bal entrou numa etapa de

ansiedade. Estão previstos pelo me-
nos 50 dias de incertezas sobre o futu-
ro da economia americana – e, em
consequência, para o resto do mun-
do. Esse nervosismo se deve à possi-
bilidade de extinção do conjunto de
estímulos fiscais em vigor, equivalen-
te a cerca de 5% do PIB americano,
caso o presidente reeleito e as lide-
ranças republicanas no Congresso
não cheguem, até o fim do ano, a um
acordo para renová-lo.

Já são mais do que conhecidas as
questões em jogo e seus impactos
econômicos. Há amplo consenso de
que, se não for evitado o chamado
“abismo fiscal” – ou seja, se não for

evitado o corte, ao longo do ano, de US$
600 bilhões em reduções de impostos,
subsídios e incentivos setoriais –, a eco-
nomia americana, em 2013, inevitavel-
mente, despencaria, podendo até en-
trar numa recessão. Para as demais eco-
nomias do planeta, da encalacrada Euro-
pa aos agora fragilizados emergentes, a
hipótese soa como pesadelo.

As avaliações sobre os desdobramen-
tos das negociações em torno do abis-
mo fiscal são divergentes. Mas só uma
pequena minoria acredita num abraço
de afogados. Considerando o vaivém
das negociações anteriores, a maior par-
te das apostas é de que se chegará a um
acordo, se bem que só na última hora –
ou mesmo um pouco depois dela, com a
prorrogação dos incentivos vigentes
por um mês ou dois e chances razoáveis
de que seja temporário.

Não custa lembrar que o problema
central não reside apenas em encontrar
uma fórmula para manter estímulos fis-
cais sem agravar o déficit público, que
está em queda lenta e ainda se encontra
nas alturas de 7% do PIB. Não fosse a
divisão política do país, sacramentada
pelos números eleitorais, bastaria au-
mentar impostos mais do que propor-

cionalmente à redução de gastos públi-
cos, como preferem os democratas – ou
vice-versa, como reza a cartilha republi-
cana. Com vedações de lado a lado, o
balé da negociação requer uma coreo-
grafia complexa.

Um acordo, com base não em eleva-
ções puras de alíquotas de tributos, mas
em aumentos do volume de arrecada-
ção, com extinção ou corte parcial em
isenções e deduções, parece o roteiro
mais provável. Um acordo desse teor
proporcionaria mais espaço para aten-
der aos compromissos republicanos de
evitar aumentos de impostos, sem ferir
a característica democrata em favor de
taxações mais progressivas. Poderia
também atender aos compromissos de
Obama com programas sociais, princi-
palmente na área da saúde.

É claro que pode acontecer de tudo
até o novo quadro ficar definido. Cres-
centemente aceita, no entanto, é a ideia
de que, a construção da ponte para
transpor o abismo fiscal custará algo
em torno de 1% do PIB em cortes sobre
o montante de estímulos em vigor. Nes-
se caso, em lugar dos US$ 600 bilhões,
os incentivos fiscais, em 2013, soma-
riam US$ 450 bilhões.

Supondo a superação favorável do im-
passe fiscal, o que viria depois do abis-
mo? Analistas apontam, em primeiro lu-
gar, impactos positivos com a redução
das incertezas quanto ao futuro da eco-
nomia. Alguns chegam a prever um in-
cremento adicional de mais de dois mi-
lhões de empregos, em 2013.

Mas ainda são muitos os que não se
mostram tão otimistas, e uma das ra-

zões vem das dúvidas em relação a
novas extensões dos limites da dívi-
da pública. O endividamento do go-
verno americano já se encontra próxi-
mo da fronteira de US$ 16,4 trilhões –
equivalente a mais de 100% do PIB –
e, se não for novamente ampliado,
exigiria ajustes orçamentários além
do abismo fiscal.

As tensões derivadas da evolução
da dívida pública não são as únicas
que colaboram para enevoar o hori-
zonte da recuperação econômica
nos Estados Unidos. Acorrentado
por sérios constrangimentos políti-
cos, o impulso que o setor fiscal pode-
ria proporcionar fica visivelmente
prejudicado. Isso significa que conti-
nuará cabendo à política monetária o
grosso do serviço de limpeza do terre-
no para a retomada.

Até aqui o Federal Reserve conse-
guiu a façanha de minimizar a crise e
impedir uma depressão. Não parece,
contudo, capaz de assegurar expan-
são franca do nível de atividades,
mesmo na economia com os mais al-
tos índices de produtividade. Com ju-
ros próximos de zero, a política mo-
netária perde potência. Mesmo num
cenário sem abismo fiscal, mas empa-
redada por impasses políticos, uma
virada consistente da economia ame-
ricana pode demorar.

Chegada de imigrante eleva o PIB
Estudo indica que entrada líquida de 1 milhão de estrangeiros no País possibilitaria ampliação do PIB potencial em 0,5 ponto porcentual
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PORTUGUESES
BUSCAM EMPREGO
NAS EX-COLÔNIAS
Para escapar da crise do euro, portugueses
migram para países como Moçambique

Depois do abismo

Repeteco. Desemprego crescente e corte nos programas sociais criam onda migratória

Com vedações da lado a lado,
o balé da negociação requer
uma coreografia complexa

● Milagre
Na época do Milagre, a taxa mé-
dia de investimento era de 19%
do PIB e o potencial de cresci-
mento girava em 10% ao ano, por
causa da oferta de mão de obra e
dos ganhos de produtividade.

JOSÉ PAULO
KUPFER

Marcia De Chiara

A economia tem um novo obs-
táculo pela frente para voltar
a crescer: a falta de mão de
obra, provocada pelo menor
aumento populacional, aler-
tam economistas. A saída
mais rápida para acelerar o
crescimento, sem inflação, é
importar trabalhadores de paí-
ses desenvolvidos e até mes-
mo dos vizinhos, onde o de-
semprego é alto. O governo já
sinalizou que quer facilitar o
acesso ao Brasil de trabalhado-
res estrangeiros qualificados.

Um estudo feito pela LCA
Consultores mostra que, se o
Brasil conseguisse atrair por ano
1 milhão de trabalhadores estran-
geiros, liquidamente, isto é, des-
contados os que deixam o País,
seria possível ampliar em 0,5
ponto porcentual o Produto In-
terno Bruto (PIB) potencial. “O
impacto seria praticamente ins-
tantâneo”, diz o economista-che-
fe da consultoria e autor do estu-
do, Bráulio Borges. O PIB poten-
cial é a capacidade de a econo-
mia ampliar a oferta de bens e
serviços sem provocar inflação.

Para chegar a esse número,
Borges avaliou como anda o PIB
potencial, levando em conta ape-
nas o estoque de capital disponí-
vel, que é o investimento acumu-
lado ao longo dos anos. Con-
cluiu que uma taxa de investi-
mento próxima de 20% do PIB,
que é que o Brasil tem hoje, seria
suficiente para fazer a economia
crescer 4,5% ao ano, consideran-
do influência zero dos demais fa-
tores de produção, como mão de
obra e produtividade. “Então,

por que o PIB potencial hoje é
menor; está em 4%, na nossa con-
ta, e 3,5%, na projeção de outros
agentes do mercado?”

Segundo o economista, o prin-
cipal limitador do PIB potencial
é a oferta de mão de obra, já que a
taxa de crescimento da produti-
vidade total da economia brasi-
leira, na faixa de 1,5% ao ano, ape-
sar de ser baixa, é uma questão
que só pode ser resolvida no lon-
go prazo, com políticas voltadas
à inovação e pesquisa.

A escassez de mão de obra tam-
bém é apontada como um obstá-
culo ao crescimento pelos econo-
mistas Fabio Giambiagi, do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), e Armando Cas-
telar, do Instituto Brasileiro de
Economia (Ibre) da FGV, no li-
vro intitulado Além da euforia,
de autoria de ambos.

Giambiagi explica que, em
2011, as taxas de crescimento da
População Economicamente Ati-
va (PEA), da População Ocupa-
da (PO), da população com ida-
de entre 15 e 64 anos cresceram
num ritmo bem menor do que a
média anual entre 2003 e 2010.
Ele diz que a taxa de desemprego
está perto do piso e talvez possa
cair um pouco mais. “Com o de-
semprego em torno de 5%, não
hánovos desempregados para se-
rem absorvidos.”

O economista ressalta que, no
passado recente, o emprego não
foi limitado pela PEA, por isso
cresceu a taxas elevadas. Já nós
próximos anos Giambiagi acredi-
ta que o emprego será limitado
pela PEA, e esta vai crescer só 1%
ao ano. Com a taxa de crescimen-
to da PEA limitada a 1% e se a
economia não tiver um salto de
eficiência, o País terá problemas
para crescer 4% ao ano.

As alternativas para tirar esse
obstáculo do caminho são, na
opinião de Borges e de Giambia-
gi, estimular a imigração e am-
pliar a produtividade, que leva
mais tempo para ocorrer, obser-
va o economista-chefe da LCA.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




