
Os cortes gerais nos gastos do
governo foram ordenados for-
malmente pelo presidente ame-
ricano, Barack Obama, depois
que ele e congressistas republi-
canos não conseguiram chegar
a um acordo para evitar as redu-
ções automáticas que poderiam
diminuir o crescimento econô-
mico e reduzir a prontidão mili-
tar dos Estados Unidos.

Agências do governo vão co-
meçar a cortar um total de
US$ 85 bilhões de seus orça-
mentos a partir de agora até 30
de setembro sob reduções auto-
máticas conhecidas como “se-
questro”. Metade dos cortes cai-
rá sobre o Pentágono.

No início do mês, a Casa Bran-
ca divulgou um estudo do im-
pacto provocado pela aplicação
do corte automático. O panora-
ma apresentado pelo documen-
to é trágico: 10 mil postos de tra-
balho na área do ensino estão
em risco; inspeções de alimen-
tos podem ser cortadas; 373 mil
pacientes mentais perderiam o
tratamento e os promotores po-
dem ser dispensados.

Além disso, o FBI perderia
mais de mil agentes, os emprés-
timos para pequenas empresas
seriam cortados em US$ 540 mi-
lhões e quase 600 mil mulheres
e crianças poderiam perder a
ajuda alimentar de emergência
financiada pelo governo, segun-
do a Casa Branca.

No Pentágono, quase 800
mil funcionários serão obriga-
dos a tirar licença sem receber
o salário.

Esse cenário, contudo, não é
novo. Em 2011, alguns meses
depois que os republicanos assu-
miram o controle da Câmara de
Representantes, o país enfren-
tou a ameaça, como em 1995 e
1996, de ver fechados os servi-
ços não-essenciais. ■ AFP

Os cortes de gastos automáticos
que entraram em vigor na sexta-
feira nos Estados Unidos levarão
a uma revisão para baixo das pre-
visões de crescimento do país,
trazendo como consequência
um forte impacto na recupera-
ção da economia mundial, se-
gundo avaliação do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI).

“Haverá efeito no crescimen-
to mundial. Os países mais afeta-
dos serão aqueles que têm laços
comerciais mais profundos com
os Estados Unidos” e principal-
mente a União Europeia, infor-
mou William Murray, do FMI.

O FMI revisará para baixo
suas previsões de crescimento
do país, que atualmente são de
uma expansão de 2,0% em
2013. “Segundo nossa avalia-
ção, uma aplicação integral dos
cortes orçamentários levará a re-
duzir o crescimento americano
0,5 ponto porcentual este ano”,
disse, acrescentando que as no-
vas previsões mundiais do Fun-
do serão publicadas em abril.
“Quanto às consequências, tu-
do dependerá de se os cortes se
aplicam em sua totalidade”.

Segundo cifras oficiais publi-
cadas na quinta-feira, o cresci-
mento econômico nos EUA te-
ve uma expansão apenas de
0,1% no quarto trimestre.

“A economia americana car-
rega com ela muitas outras e
qualquer efeito de redução de
seu PIB tem impacto mundial”,
pondera Cristina Helena Pinto
de Mello, professora do curso
de Administração da ESPM.
“Mas evitar o crescimento da dí-
vida é hoje uma prioridade dos
Estados Unidos e não há qual-
quer saída agradável para solu-
cionar esse problema”, diz.

Pela ótica dos investidores,
contudo, os sinais dessa deci-
são são dúbios, conforme expli-
ca Diogo Costa, professor de Re-
lações Internacionais do Ib-
mec. “Tanto se apresenta um
imbróglio político, que salienta
a dificuldade de diálogo entre
governo e oposição, quanto é
possível avaliar que, afinal, o
governo está começando a le-
var a sério a questão da dívida,
buscando soluções para ela”,
afirma Costa.

Na falta de um acordo políti-
co, foi definido na sexta-feira
que o orçamento dos Estados
Unidos sofrerá um corte de
US$ 85 bilhões até o final de se-
tembro e de US$ 109 bilhões
anuais nos próximos dez anos.

‘Muita gente vai sofrer’
“Eventualmente, muita gente
vai sofrer, é por isso que deve-
mos continuar trabalhando, para
reduzir nosso déficit de forma
equilibrada, uma fórmula que é
apoiada pela maioria
do povo dos Estados
Unidos”, declarou
ontem o presidente
americano Barack
Obama ao oficializar
a nomeação de três
novos membros do
governo (leia mais
na página ao lado).

Obama também afirmou que
as agências do governo precisa-
rão tomar “decisões muito difí-
ceis” como resultado dos fortes
cortes de gastos que passaram
a valer na semana passada, ad-
vertindo também que famílias

serão impactadas e o cresci-
mento da economia sofrerá.

“Vamos administrar isso da
melhor forma que pudermos pa-
ra tentar minimizar os impac-
tos para as famílias americanas,
mas não é o caminho que deve-
mos seguir sobre a redução do
déficit”, afirmou Obama.

O presidente acrescentou
que continuaria tentando fazer
com que os republicanos con-
cordassem com um plano para
amenizar os cortes. Líderes re-

publicanos têm afir-
mado que não vão
negociar enquanto
o presidente insistir
que aumentos de
impostos façam par-
te de uma solução
do problema.

Há tempos o pre-
sidente americano

vem alertando que os cortes ge-
neralizados de gastos, conse-
quência de acordos anteriores
entre partidários e adversá-
rios, “desacelerarão nossa eco-
nomia e farão desaparecer em-
pregos bem pagos”.

Obama havia pedido repeti-
das vezes ao Congresso que evi-
tasse esse corte automático de
gastos e defendeu a implementa-
ção de uma redução “inteligen-
te” do déficit para ajudar a man-
ter o crescimento da economia.
“Depois de tudo, como aprende-
mos nos anos 90, nada reduz o
déficit mais rápido que uma eco-
nomia em crescimento, que ge-
ra bons empregos para a classe
média”, disse Obama.

A agência de classificação de
risco Standard and Poor's, que ti-
rou o “triplo A” dos Estados Uni-
dos em 2011, estimou que os cor-
tes terão um efeito “limitado” na
economia do país, “desde que
não se prolonguem pelo tempo”.

Prevê-se ainda que essa crise
deve se somar muito em breve
a outra, ainda mais ameaçado-
ra: o financiamento do Estado
federal para os últimos meses
do exercício 2013, que deverá
ser objeto de um voto no Con-
gresso antes de 27 de março e
sem o qual os serviços públicos
deverão fechar pura e simples-
mente. ■ Com AFP e Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Destaque,  p. 4.




