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Artigo

Crescimento dos países do
G-20 acelera, aponta OCDE

A conexão Lansing-Pequim

WASHINGTON

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, e o líder re-
publicano na Câmara de Repre-
sentantes, John Boehner, tive-
ram no início da noite de ontem
uma reunião “franca”, que du-
rou cerca de 50 minutos, sobre o
abismo fiscal, disseram assesso-
res de ambos políticos ao fim do
encontro.

Mais cedo, em entrevista a
uma emissora afiliada à CBS em
Minnesota, Obama disse estar
confiante em alcançar um acor-
do, destacando que está dispos-
to a fazer mais corte de gastos

sempre e quando o aumento de
impostos dos americanos mais
ricos fizer parte do plano. “Já cor-
tamos US$ 1 bilhão em gastos”,
disse o presidente à WCCO.
“Quero fazer muito mais cortes,
mas também precisamos ter a
contrapartida com mais arreca-
dação.”

Antes do encontro, o líder re-
publicano acusou a Casa Branca
de “levar a economia em passo
lento”. “É claro que o presidente
não está levando a sério os cor-
tes nos gastos, mas os gastos pú-
blicos são o verdadeiro proble-
ma.”

Boehner afirmou ainda que o
Congresso nunca vai abrir mão
do poder sobre o orçamento e
que não está preocupado com
seu emprego como presidente
da Câmara.

O republicano voltou a frisar
que é inaceitável que os impos-
tos de todos os americanos su-

bam no ano que vem. Segundo
ele, o ppresidente Obama está
correndo o risco de perder uma
“chance de ouro” para fazer uma
reforma tributária.

Os líderes democratas e repu-
blicanos continuam a trocar far-
pas no processo de negociação
para evitar o abismo fiscal, uma
série de cortes de gastos e au-
mentos de impostos automáti-
cos que entrarão em vigor no co-
meço do ano que vem caso não
haja acordo no Congresso. Am-
bos os lados reconhecem que es-

tão longe de um acordo, mas ne-
nhum deles mostra vontade de
fazer concessões.

Tanto Boehner quanto a líder
da minoria no Partido Democra-
ta, Nancy Pelosi, alertaram que o
tempo para se alcançar um acor-
do está chegando ao fim. Pelosi
criticou fortemente a recusa da
Câmara em aprovar a medida, já
aceita pelo Senado, que estende
os cortes de impostos somente
para os americanos cuja renda
anual seja menor que US$ 250
mil. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

AChina tem um problema: a
crescente desigualdade. A
brecha entre lucros e salá-
rios é cada vez maior. Ape-

sar de alguns elementos do governo
terem desejado melhorar a renda dos
trabalhadores, foram impedidos por
grandes empresas e bancos que “não
querem dar mais lucro para o país e
deixar que o governo o distribua”, dis-
se Qi Jingmei, membro de um grupo
de especialistas do governo, ao The
Wall Street Journal.

Naturalmente, se a China autori-
zasse a criação de sindicatos, os salá-
rios aumentariam. Mas, por razões
políticas (sindicatos independentes
corroeriam a autoridade do Partido
Comunista), eles estão fora de ques-

tão. Por outro lado, os Estados Unidos
também têm um problema de defasa-
gem, cada vez maior, entre lucros e salá-
rios. A estagnação dos salários hoje é
um fato aceito por todo o espectro polí-
tico: analistas conservadores como Mi-
chael Gerson e David Brooks reconhe-
cem que a renda do trabalhador está
imóvel.

O que os conservadores não admi-
tem, e muitos analistas liberais não ava-
liam, é como o colapso do contrato cole-
tivo incapacitou os trabalhadores ame-
ricanos de negociar aumentos de salá-
rio por conta própria. Sim, a globaliza-
ção e a mecanização da mão de obra tive-
ram enorme impacto sobre a subsistên-
cia de milhões de trabalhadores ameri-
canos, mas isso não é tudo.

Cerca de 100 milhões dos 143 milhões
de trabalhadores do país têm empregos
que não podem ser transferidos para fo-
ra, que não estão concorrendo com os
metalúrgicos de São Paulo ou os monta-
dores de iPods em Shenzen. Os vende-
dores de lojas e livrarias, garçons, car-
pinteiros, todos utilizam tecnologia no
trabalho, mas não a ponto de se torna-
rem desnecessários.

Mas, embora seu trabalho não possa
ser dispensado, nenhum deles consegue
negociar aumentos. Hoje, menos de 7%

dosempregados no setorprivadosão sin-
dicalizados. Essa porcentagem pode di-
minuir um pouco mais com as novas leis
de “direito ao trabalho” em Michigan –
termo propagandista para um estatuto
legal que permite que os trabalhadores
se beneficiem de contratos formaliza-
dos pelos sindicatos sem precisar pagar
uma contribuição sindical.

Os defensores das leis trabalhistas
alegam que elas melhoram a economia
de um Estado com a criação de empre-
gos. Mas um amplo estudo feito pelo
economista Lonnie Stevans, da Hofstra
University, concluiu que os Estados
que aprovaram esse tipo de lei não re-
portaram nenhum aumento no número
de startups ou na taxa de emprego. Os
salários e rendas pessoais nesses Esta-
dos são menores do que naqueles em
que a lei não foi implementada, con-
cluiu Stevans, embora a renda dos pa-
trões tenha crescido. Em resumo, as leis
trabalhistas apenas redistribuem a ren-
da dos trabalhadores aos donos das em-
presas.

Por que então essas leis vêm sendo
aprovadas? A defasagem entre o rendi-
mento de capital e a renda do trabalha-
dor jamais foi tão ampla desde antes do
New Deal; por que ampliá-la ainda
mais? A resposta, tanto em Lansing, ca-

pital do Estado do Michigan, como em
Pequim, é política. Os republicanos que
assumiram o Estado do Michigan em
2010 acham que os soldados rasos dos
Democratas vêm desproporcionalmen-
te da classe trabalhadora. Os esforços
para reduzir a influência dessa classe
trabalhadora ajuda mais os republica-
nos politicamente do que qualquer em-
presa ou governos locais do Estado de
Michigan. (A legislação, que o governa-
dor republicano Rick Snyder ratificou
na terça-feira estabelece requisitos pa-
ra o direito ao trabalho também no se-
tor público.)

Aqueles que duvidam que a intenção
da legislação votada em Michigan é
mais política que econômica devem ana-
lisar dois tipos de sindicatos que estão
fora do alcance das novas regras: o da
polícia e o dos bombeiros. Os policiais e
bombeiros geralmente se aposentam
mais cedo que outros funcionários pú-
blicos e com uma aposentadoria genero-
sa. Mas em Michigan os sindicatos dos
bombeiros e da polícia com frequência
apoiam os republicanos. Reduzir seus
recursos financeiros e poder político su-
jeitando-os à lei trabalhista só prejudica-
ria as perspectivas eleitorais dos repu-
blicanos.

Com a ratificação da lei por Snyder,

Michigan se torna o segundo Estado
na outrora fortemente sindicalizada
região industrial do meio-oeste a ado-
tar uma tal legislação; neste momen-
to, essa nova legislação se restringe a
Estados do sul, das planícies e do
west mountain. O sindicato dos meta-
lúrgicos UAW foi outrora o colosso
da política de Michigan, mas o núme-
ro de membros caiu para 381 mil –
cerca de um quarto do tamanho há 35
anos. Foi vítima da globalização e dos
obstáculos culturais e legais enfrenta-
dos para conseguir novas adesões.

Os republicanos de Michigan vi-
ram uma possibilidade de debilitar o
UAW e o poder da classe trabalhado-
ra em tempo de eleição. Com isso, o
número de trabalhadores que conse-
guem negociar aumentos caiu ainda
mais. É interessante o fato de os con-
servadores reconhecerem que os sa-
lários estão estagnados. Mas eles não
conseguem elevar seu salário se não
puderem negociar coletivamente, e
tudo o que se tem escrito sobre o au-
mento da desigualdade é retórica
sem sentido, salvo se insistirmos –
tanto em Lansing como em Pequim –
no direito do trabalhador de criar sin-
dicatos poderosos. / TRADUÇÃO DE
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Líder republicano e
Obama têm encontro
sobre abismo fiscal

Defasagem crescente
entre lucros e salários
expõe o esvaziamento dos
sindicatos nos EUA
e sua ausência na China
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Investidor cobra
reação do mercado
às decisões do Fed
Em dois artigos, Mohamed El-Erian destaca a adoção de ‘gatilhos’
para mudanças na política monetária, anunciada por Ben Bernanke

PARIS

O crescimento do grupo das 20
maiores economia do mundo ga-
nhou força no terceiro trimestre,
mas houve uma disparidade de de-
sempenho entre os países, segun-
do dados preliminares divulga-
dos pela Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). No Brasil, hou-
ve aceleração do crescimento.

A entidade, com sede em Pa-
ris, disse ontem que o Produto
Interno Bruto (PIB) do G-20
cresceu 0,6% no terceiro trimes-
tre, mostrando uma ligeira acele-
ração em relação à alta de 0,5%
verificada no segundo trimestre.

A OCDE, no entanto, afirmou
que houve “padrões divergen-
tes” entre seus integrantes, com
crescimento maior no Brasil,
EUA, China e França, e desacele-
ração na Alemanha, África do
Sul, Turquia, Austrália, Canadá,
Indonésia e México. O PIB brasi-
leiro subiu 0,6% no terceiro tri-
mestre, após expandir 0,2% no
trimestre anterior.

No Japão, a economia teve
contração no terceiro trimestre,
após ficar estagnada nos três me-
ses anteriores. Já na Itália, o rit-
mo de queda do PIB diminuiu.

Dados antecedentes publica-
dos pela OCDE na última segun-
da-feira sugerem que a divergên-
cia vai continuar nos próximos
meses, com sinais de aceleração
nos EUA e China, desaceleração
no Canadá e Rússia, e mais con-
tração na zona do euro e Japão.

A China teve o melhor desem-
penho no terceiro trimestre, com
expansão de 2,2% ante o trimes-
tre anterior. Entre os países de-
senvolvidosdo G-20, o Reino Uni-
do teve o melhor desempenho,
com aumento do PIB de 1,0%.

Por outro lado, as economias
do Japão e da Itália recuaram
0,9% e 0,2%, respectivamente,
ante o segundo trimestre. Na
comparação anual, a economia
italiana apresentou de longe a
pior performance entre os paí-
ses do G-20 no terceiro trimes-
tre, com uma retração de 2,4%. /

DOW JONES NEWSWIRES

NOVA YORK

O executivo-chefe da Pacific
Investment Management Co.
(Pimco), Mohamed El-Erian,
questiona em artigo a falta de
uma reação mais robusta do
mercado às decisões anuncia-
das na quarta-feira pelo Fede-
ral Reserve (Fed, o banco cen-
tral americano). “Os analistas
terão dificuldades para expli-
car como os mercados fecha-
ram estáveis no dia de um
anúncio de política sem prece-
dentes do Fed. Em vez de re-
correr a clichês, eles deveriam
considerar as emoções confli-
tantes sentidas por um pacien-
te que toma um medicamento
experimental que ainda não
foi testado.”

No artigo, publicado na noite
de quarta em um blog da CNBC,
El-Erian diz que “a desculpa de
quea decisão era ‘esperada e, por-
tanto, estava precificada’ não
funciona”, porque um compo-
nente notável do anúncio do

Fed, a adoção de “gatilhos” quan-
titativos para mudanças na polí-
tica monetária, foi uma surpre-
sa. “A maioria esperava que isso
não acontecesse até março de
2013, pelo menos.”

Segundo El-Erian, “os investi-
dores profissionais deram boas-
vindas à notícia de que o Fed está
disposto a testar novas drogas
para estimular a economia” e
lembrou que o presidente do
Fed, Ben Bernanke, quer “pres-
sionar os investidores a assumir
mais riscos”. Ele acrescentou
que “à medida que o dia progre-
dia, os investidores perceberam

que, como qualquer droga expe-
rimental, existe o risco material
de complicações”.

Em outro artigo, publicado on-
tem no site da revista Fortune,
El-Erian enfatiza que “o anúncio
do Fed vai passar aos livros de
história”, porque “marca uma
evolução importante no envolvi-
mento e nas aspirações do banco
central”. “Também é uma medi-
da arriscada, que leva a institui-
ção a um território experimental
e politicamente carregado.”

A boa notícia, escreve El-
Erian, é a disposição reafirmada
pelo Fed de usar todas as ferra-
mentas disponíveis para estimu-
lar a economia. “A má notícia é
que o Fed, com ferramentas im-
perfeitas para o desafio à frente,
e com outras agências do gover-
no ausentes, pode estar assumin-
do uma carga insustentável”.

Ao examinar as decisões do
Fed, El-Erian volta a destacar os
“gatilhos” quantitativos e obser-
va que as compras de ativos
anunciadas foram dobradas, pa-

ra US$ 1 trilhão. El-Erian não che-
ga a examinar o duplo discurso
assumido pelo Fed: de um lado,
reafirmando que seu mandato é
duplo, consistindo em promo-

ver o nível máximo de emprego e
a estabilidade dos preços, e sua
meta de longo prazo para a infla-
ção continua a ser de 2%. Ao mes-
mo tempo, indica que na verda-

de a prioridade é fomentar o em-
prego, e o “gatilho” para mudan-
ças na política monetária foi fixa-
do em 2,5%, e não 2%. / AGÊNCIAS
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Didático. Boehner aponta gasto público como maior problema

Assessores definiram
reunião entre os líderes
como ‘franca’, mas mais
cedo houve recíprocas tro-
ca de farpas

Discurso. Ben Bernanke, presidente do BC americano, quer fazer investidor assumir mais riscos

● Gatilho
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2,5%
é o índice de inflação anual
previsto para acionar o
‘gatilho’ das medidas de
política monetária pelo
Federal Reserve, conforme
decisão adotada na quarta-feira
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