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Estoques garantem alta
do PIB trimestral
dos EUA, em %
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bilhões da economia e levar o
país para uma nova recessão.
Economistas consultados pela
Reuters esperavam que o crescimento do PIB fosse elevado a
2,8%. Os estoques empresariais
somaram 0,77 ponto percentual
ao crescimento do PIB do terceiro trimestre. A estimativa preliminar para essa leitura havia sido de uma retração de 0,12 ponto percentual.
Excluindo estoques, o PIB
cresceu a uma taxa revisada de
1,9%, destacando demanda fraca. As vendas finais de bens e
serviços produzidos nos Estados
Unidos foram previamente estimados com um aumento de
2,1%. A produção no trimestre
entre julho e setembro também
foi revisada, para mostrar um déficit comercial menor, ao passo
que o crescimento das exportações superou o aumento das importações. Mas a tendência nas
exportações não deve ser sustentada dada a desaceleração da demanda global, especialmente na
China e Europa.
O comércio contribuiu com
0,14 ponto percentual ao crescimento do PIB, em vez de subtrair 0,18 ponto percentual como previamente reportado.
Fora as exportações, outros detalhes do relatório foram fracos.
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A economia norte-americana
cresceu mais rápido do que o inicialmente estimado no terceiro
trimestre, mas há a preocupação de que a dinâmica pode não
se se sustentar, uma vez que o
país prepara-se para grandes
cortes em gastos do governo e
aumentos tributários no começo do ano que vem, o chamado
“abismo fiscal”. O anúncio da
alta do PIB coincidiu com o encontro entre Obama e Mitt Romney, candidato republicano derrotado na eleição presidencial
do dia 6 passado, que almoçaram, ontem, na Casa Branca.
Um acordo parlamentar para
evitar o “abismo fiscal” fez parte do cardápio.
O Produto Interno Bruto
(PIB) expandiu a uma taxa anual
de 2,7%, informou o Departamento do Comércio, à medida
que a acumulação mais rápida
de estoques e o crescimento das
exportações compensaram gastos fracos do consumidor e a primeira queda em investimento
empresarial em mais de um ano.
O ritmo de crescimento foi
muito mais rápido do que a taxa
de 2,0% que o governo estimou
no mês passado e o melhor des-

de o quarto trimestre de 2011.
Contudo, analistas temem que
esse ganho possa ser perdido no
quarto trimestre, diante dos temores sobre uma política austeridade, que resultaria no chamado “abismo fiscal” (aumento de
impostos e corte de gastos públicos) em 2013.
Legisladores e a administração Obama estão engajados em
negociações para evitar o abismo
fiscal, que pode sugar US$ 600
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Lucia Mutikani, Reuters
Washington
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Alta foi garantida pela formação de estoques para as vendas
de fim de ano, mas há o temor de que o ritmo não se sustente
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PIB dos Estados Unidos
surpreende e cresce 2,7%

-10

-8,9
1º/08

3º/12

Fontes: Depto. Comércio EUA
e Brasil Econômico

Obama e Romney ontem na Casa Branca: “abismo fiscal” no cardápio

Os gastos do consumidor, que
são responsáveis por cerca de
70% da atividade econômica
norte-americana, foram reduzidos para uma taxa de crescimento de 1,4% - a menor desde o segundo trimestre de 2011, e abaixo do ganho de 2% previamente
reportado. Os gastos do consumidor subiram a uma taxa de
1,5% no segundo trimestre.
Os gastos empresariais foram
revisados para mostrar reduções
muito mais profundas, derivadas dos temores de aperto da po-

lítica fiscal no ano que vem. O investimento empresarial caiu para uma taxa revisada de 2,2%. Essa foi a primeira queda desde o
primeiro trimestre de 2011. Parte da queda dos investimentos
empresariais, que tem sido uma
fonte de fortalecimento para a
economia, teve origem em equipamentos e software, nos quais
os gastos foram os menores desde o segundo trimestre de 2009.
O crescimento do investimento imobiliário teve ligeira redução para 14,2% ante 14,4%. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Mundo, p. 36.
Hazrat Ali Bacha/Reuters
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Obama apela para o Twitter
contra o “abismo fiscal”
População é chamada a dizer o
que é possível fazer com US$ 2
mil, que pagará a mais de IR

O presidente dos EUA, Barack
Obama, abriu na quarta-feira
no Twitter uma nova frente na
batalha entre democratas e republicanos a respeito da melhor forma de evitar o “abismo
fiscal” no fim do ano, lançando
uma campanha na rede social
pedindo aos usuários do Twitter que incluam a “hashtag”
“#my2k” em mensagens dizendo o que é possível fazer com
US$ 2.000.

Essa é aproximadamente a
quantia que uma família de quatro pessoas de classe média precisará pagar a mais em imposto
de renda caso o Congresso não
chegue a acordo para evitar o
fim dos benefícios tributários
que vigoram há dez anos. A conjunção disso com cortes de gastos públicos também previstos
para o final deste ano pode retirar cerca de US$ 600 bilhões da
economia americana.
O Twitter, com suas velozes
mensagens de 140 caracteres, é
uma forma testada e aprovada de
falar com a população. “Hashta-

gs” são etiquetas do assunto da
mensagem, que permitem buscas específicas. O governo espera que, em grande volume, esses
tuítes pressionem o Congresso a
buscar um acordo.
Obama e o restante do seu
Partido Democrata se opõem a
cortes significativos em programas sociais, e querem aumentar impostos dos americanos
mais ricos, poupando a classe
média. Já a oposição republicana quer cortes profundos nos
gastos públicos, sem nenhum
aumento tributário. ■ Alina
Selyukh, Reuters

