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Internacional

Devagar e longe Retomada fraca e inflação baixa permitem segurar juros

Ciclo de expansão nos EUA
pode ser dos mais longos
Rich Miller e Steve Matthews
B l o o m b e rg

O ritmo modesto da recupera-
ção econômica dos Estados Uni-
dos tem ao menos um ponto posi-
tivo: a expansão dá sinais de que
poderá durar quase duas vezes
mais que a média. No quarto ano
de crescimento, a economia não
está registrando muitos dos exces-
sos que sempre pressagiam o co-
meço das contrações. A inflação
está em queda, assim como a dívi-
da das famílias. O mercado de tra-
balho está frouxo, e não apertado.

A demanda reprimida tam-
bém é um bom augúrio à longevi-
dade da recuperação, que vem
mostrando um crescimento
anual médio de cerca de 2% desde
seu começo, em junho de 2009.
Confrontados com uma taxa de
desemprego elevada e a depres-
são do mercado imobiliário resi-
dencial, os americanos adiaram
casamentos e a compra de mora-
dias e automóveis. Agora, com os
preços das casas aumentando e
com as folhas de pagamento cres-
cendo mais rapidamente, o com-
portamento está mudando.

“A atual expansão poderá conti-
nuar por outros quatro a cinco
anos”, diz Robert Gordon, profes-
sor da Northwestern University,
em Evanston, Illinois, que também
é membro da comissão do Natio-
nal Bureau of Economic Research
(NBER) que determina quando as
recessões começam e acabam.

Isso fará da atual retomada a se-
gunda mais longa já registrada,
perdendo apenas para o período
de dez anos que atravessou a déca-
da de 1990. A média desde o fim da
Segunda Guerra é de pouco menos
de cinco anos (58 meses).

Num reflexo do ritmo firme e
lento da recuperação, as folhas

de pagamento aumentaram em
175 mil pessoas no mês passado,
em linha com a média do último
ano, segundo mostram números
do Departamento do Trabalho
divulgados em 7 de junho.

“Se a economia continuar cres-
cendo nos próximos três a cinco
anos, os lucros [das empresas] au-
mentarão, e o mercado de ações
s u b i r á”, diz Allen Sinai, diretor-
presidente da Decision Economics
de Nova York. Segundo ele, o índi-
ce Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
poderá chegar aos 1.750 pontos
neste ano e nos 2.000 em 2015.

O crescimento econômico vai
acelerar para 2,9% no ano que
vem e 3,2% em 2015, ante 1,9% em
2013, segundo o Goldman Sachs.
“Poderemos ter um cenário de
bom crescimento por um longo
p e r í o d o”, disse o economista Jan
Hatzius à Bloomberg Television
em 3 de junho, na Global Macro
Conference promovida pelo
Goldman Sachs em Londres.

Embora as perspectivas cícli-
cas para os EUA pareçam boas, a
economia do país será prejudi-
cada no longo prazo por obstá-
culos estruturais, como o enve-
lhecimento da população, a es-
tabilização do desempenho es-
colar e o aumento da desigual-
dade social, afirma Gordon.

Um choque também poderá
tirar a recuperação do rumo, se-
gundo acredita Mark Zandi, eco-
nomista-chefe da Moody’s Ana-
lytics. Entre as possibilidades, es-
tão: um colapso do mercado de
ações, uma alta súbita das taxas
de juros de longo prazo ou um
confronto militar dos EUA com o
Irã que eleve os preços do petró-
leo. A maior produção energética
dos EUA tornou o país menos
vulnerável a uma alta dos preços
do petróleo, mas mesmo assim a

economia sofreria um golpe se
isso ocorresse, acrescenta Zandi.

As autoridades econômicas se-
riam duramente pressionadas a
enfrentar as consequências de
uma mudança súbita, continua
ele. As taxas de juros de curto pra-
zo controladas pelo Federal Reser-
ve (Fed), o banco central america-
no, já estão próximas de zero, e o
déficit fiscal do país continua alto
pelos padrões históricos. O déficit
de US$ 642 bilhões que o Escritório
de Orçamento do Congresso espe-
ra para 2013 se compara a uma
média anual de cerca de US$ 200
bilhões no último meio século.

Mas Zandi continua otimista:
“Não há desequilíbrios significa-
tivos na economia privada”, justi-
fica. “Descontando algum cho-
que imprevisto, acho que esta-
mos muito bem.”

As expansões passadas com fre-
quência foram interrompidas por
apertos de crédito pelo Fed. Quan-
do a economia se deparava com
restrições de capacidade e a infla-
ção começava a subir, as autorida-
des monetárias aumentavam as ta-
xas de juros para conter a pressão
sobre os preços, prejudicando o
crescimento no processo. Foi isso
que aconteceu em 1957, 1960,
1980, 1981 e 1990, afirma Gordon.

Mas não está acontecendo ago-
ra. Esta expansão poderá durar
mais porque a inflação continua
baixa e o banco central continua
estimulando o crescimento,
acrescenta ele. Os preços ao con-
sumidor subiram 1,1% em abril,
relação ao mesmo período do
ano passado. Foi o menor aumen-
to desde 2010, segundo dados do
Departamento do Trabalho.

No momento, o Fed está com-
prando US$ 85 bilhões em ativos
por mês, num esforço para man-
ter baixas as taxas de juros de lon-

go prazo. O BC também prome-
teu manter os juros de curto pra-
zo próximos de zero enquanto a
taxa de desemprego permanecer
acima de 6,5% e as perspectivas de
inflação não excederem 2,5%.

O desemprego em maio ficou
em 7,6%, bem acima da marca de
5% que prevaleceu no começo da
última recessão, em dezembro
de 2007. O desemprego elevado
vem segurando a alta dos salá-
rios, o que restringe a inflação.

“O mercado de trabalho ainda
está muito fraco, com o desem-
prego alto e uma participação
muito baixa”, afirma Robert Hall,
professor de economia da Uni-
versidade Stanford, na Califórnia,
e presidente da comissão de data-
ção de recessão do NBER. “Te m o s
um longo caminho a percorrer
antes do aparecimento de qual-
quer tipo de excesso no mais im-
portante de todos os mercados.”

Há também poucos sinais de
que o setor privado esteja toman-
do muitos empréstimos e conce-
dendo crédito demais, diz Zandi.
A dívida das famílias caiu 1% no
primeiro trimestre, para US$ 11,2
trilhões, “c o n s i d e r av e l m e n t e
a b a i x o” do pico de US$ 12,7 bi-
lhoes estabelecido em 2008, se-
gundo informou o Federal Reser-
ve Bank de Nova York, em relató-
rio divulgado em 14 de maio.

“Muitos ciclos anteriores termi-
naram por causa dos excessos do
setor da construção, tanto na área
residencial como na comercial”,
diz Gordon. “Esta foi uma grande
causa da Depressão de 1929-1933
e também aconteceu em 2007-
2008. Certamente não tivemos um
excesso de construções durante
2008-2013, pelo contrário. Os Es-
tados Unidos estão construindo
moradias e automóveis abaixo da
necessidade de reposição.”

Crescimento menor já
eleva casos de greves e
protestos na China
Liyan Qi
The Wall Street Journal, de Pequim

A onda de greves e protestos de
trabalhadores no cinturão de ex-
portação no sul da China é um
novo sinal de que a desaceleração
do crescimento e o aumento dos
salários começaram a pressionar
o mercado de trabalho no país.

O China Labour Bulletin, uma
ONG com sede em Hong Kong que
defende os direitos dos trabalha-
dores na China, registrou 201 ca-
sos de disputas trabalhistas, in-
cluindo greves, nos primeiros qua-
tros meses do ano, quase o dobro
do número de casos no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Só na região
de Shenzhen, um centro exporta-
dor, foram registrados 17 casos.

As fábricas do país, que foram
um elemento fundamental no
crescimento da China nos últimos
dez anos, estão sob pressão por
causa dos aumentos salariais, da
apática demanda dos mercados
interno e externo e da valorização
do yuan. Algumas estão fechando
as portas ou se transferindo para o
interior da China — ou, em alguns
casos, para outros países — para
conter o aumento nos custos, fre-
quentemente com poucas com-
pensações para os empregados.

Até agora, os líderes chineses
têm resistido à pressão de adotar
uma política de estímulo econô-
mico. Na reunião que teve no últi-
mo fim de semana com o presi-
dente Barack Obama, o presidente
chinês, Xi Jinping, sinalizou que
está satisfeito com o ritmo lento de
crescimento, segundo um site do
governo. Mas, se os desgastados
mercados de trabalho provocarem
uma agitação social crescente, essa
visão pode começar a mudar.

A situação ainda não parece tão
ruim como no fim de 2008, quan-
do a crise financeira global desen-
cadeou uma onda de falências e le-
vou dezenas de milhões de traba-
lhadores chineses ao desemprego.

Quando os funcionários da
Jinshuntai Arts Factory voltaram
do feriado do Dia do Trabalho,
em maio, eles encontraram um
aviso no portão da empresa in-
formando que a unidade de
Shenzhen tinha sido fechada de-
vido a “dificuldades de gestão”.
Nenhuma palavra foi dita quan-
to a indenizações aos trabalha-
dores, disse Li Geming, um ex-
funcionário de 45 anos.

“Eu trabalhei aqui por 15 anos.
Só quero a minha indenização
por ter trabalhado aqui todos es-
ses anos”, disse ele, que trabalha-
va no armazém da empresa.

A Jinshuntai Arts, criada em
1992, fabricava uma série de
brinquedos e produtos de deco-
ração de Natal, segundo o site da
Agência de Supervisão do Merca-
do do Município de Shenzhen.

A empresa pertence a Zheng
Rongwen, empresário de Taiwan e
ex-presidente da Associação Co-
mercial de Taiwan em Shenzhen.
Ele não atendeu o celular, que de-
pois foi aparentemente desligado,
e funcionários do seu escritório em
Taiwan disseram que ele não havia
entrado em contato com eles.

Mais de 200 ex-funcionários se
reuniram na unidade em várias

ocasiões para protestar contra o fe-
chamento abrupto, a mais recente
delas no último dia 20 de maio.
Mas a disputa continua sem solu-
ção, disse Li, um dos muitos traba-
lhadores migrantes do interior da
China que foram atraídos para as
fábricas do sul do país.

A Federação de Sindicatos de
Shenzhen informou que já inter-
veio na disputa, mas não forne-
ceu mais detalhes.

O Produto Interno Bruto da Chi-
na cresceu 7,7% no primeiro tri-
mestre, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2012, o que não é um de-
sempenho ruim pelos padrões in-
ternacionais, mas sim quando se
considera a média chinesa. O cres-
cimento econômico foi de 7,9% no
quarto trimestre do ano passado e
os economistas têm reduzido suas
estimativas para este ano.

Os indicadores econômicos
mais recentes contribuíram para o
clima pessimista, com o cresci-
mento das exportações recuando
para 1% em maio em comparação
com o mesmo mês do ano passado
— um sinal da fraca demanda pe-
los bens produzidos por muitas
das fábricas na costa chinesa.

À medida que a demanda das
exportações desacelera, as fábricas
da China estão também se tornan-
do menos competitivas. A média
do salário mensal pago aos traba-
lhadores no fim de 2012 era de
2.290 yuans (US$ 374), 11,8%
maior que em 2011, segundo a
Agência Nacional de Estatísticas.

O yuan também se valorizou
fortemente em comparação ao dó-
lar, afetando as vendas dos expor-
tadores e espremendo seus lucros.

Mas nem todos os sinais vindos
do mercado de trabalho da China
são negativos. Fortes aumentos
salariais seguidos indicam uma
forte demanda por mão de obra.

Dados de maio do Zhao-
pin.com, o principal website de
recrutamento da China, mos-
tram um novo recorde no núme-
ro de vagas anunciadas. Isso indi-
ca que o ritmo de contratação é
forte fora do setor industrial.

Ainda assim, especialistas di-
zem que os operários chineses
enfrentarão problemas no futu-
ro próximo. “À medida que o po-
tencial de crescimento da China
diminui e os custos aumentam, o
número de disputas trabalhistas
vai sem dúvida aumentar no fu-
t u r o”, disse Liu Cheng, especialis-
ta em legislação trabalhista da
Shanghai Normal University.

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Fontes: NBS, CEIC The Wall Street Journal  

Situação do emprego na China
Segundo Índice de Gerentes de Compra

2011 2012 2013

52

47

48

49

50

51

Resultado acima de 50 pontos aponta 
contratações; abaixo, indica demissões

Novo conselheiro econômico
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O presidente dos EUA, Barack Obama,
indicou ontem Jason Furman como
novo presidente do Conselho de
Assessores Econômicos. O conselho é
um dos dois principais órgãos
consultivos do presidente — o outro é
o Conselho Econômico Nacional, do
qual Furman era vice-diretor. “Jas on
Furman é uma das mentes
econômicas mais brilhantes da sua
g e ra ç ã o”, disse Obama. Segundo ele,
Furman “jamais se esquece das
pessoas pelas quais estamos lutando:
as famílias de classe média”. Formado
na Universidade Harvard, Furman, de
42 anos, trabalhou no governo de Bill
Clinton (1993-2001) e é conhecido por
sua defesa dos estímulos fiscais para
a criação de empregos e por suas
pesquisas sobre política fiscal e
tributária, Previdência Social e
política monetária. Se aprovado pelo
Senado, Furman substituirá Alan
Krueger, que voltará à Universidade
Pr i n c eto n .

Pressão nos EUA por extradição de
funcionário que denunciou grampo
Agências internacionais

Líderes republicanos no Con-
gresso dos Estados Unidos pedi-
ram ontem a extradição de
Edward Snowden, responsável por
um dos maiores escândalos de va-
zamento de informações da histó-
ria americana. Funcionário há
quatro anos da Agência Nacional
de Segurança (NSA), ele cedeu na
semana passada ao jornal britâni-
co “The Guardian” dados que com-
provam que o governo americano
tem acesso quase irrestrito a dados
de empresas de telefonia, como a
Ve r i z o n , e de internet, como o Fa -
cebook, o Google e o Ya h o o.

Há dez dias em Hong Kong,
Snowden vem concedendo en-
trevistas diárias ao “Guardian”,
que disse ter revelado sua identi-
dade anteontem após a autoriza-
ção do próprio informante.

“Se Edward Snowden, de fato,
vazou dados da NSA, como diz, o
governo dos Estados Unidos deve
persegui-lo até o limite da lei e ini-
ciar procedimentos de extradição
o mais rápido possível”, disse o de-

putado republicano Peter King,
presidente da Subcomissão de Se-
gurança Interna da Câmara ao diá-
rio britânico. “Esta é uma questão
de consequências extraordinárias
para a inteligência americana.”

Para o também republicano Mi-
ke Rogers, chefe da Comissão de
Inteligência da Câmara, Snowden
“liberou informação o suficiente
para ser [considerado] literalmen-
te perigoso”. Segundo o jornal
americano “The Washington Post”,
EUA e Hong Kong têm um tratado
de extradição, mas ele “faz exce-
ções a delitos políticos”.

Ao “Guardian”, Snowden disse
ter ficado decepcionado com o al-
to nível de vigilância do governo
nos EUA. “O governo deu a si pró-
prio um poder a que ele não tem
direito. O resultado é que pessoas
como eu têm a liberdade de ir mais
longe do que nós estamos autori-
zados a ir”, afirmou, referindo-se
ao seu trabalho na NSA. “Minha
única motivação é informar o pú-
blico sobre o que é feito em seu no-
me e o que é feito contra ele.”

Ao comentar o vazamento na

semana passada, o presidente
Barack Obama defendeu a políti-
ca de vigilância do governo ame-
ricano e disse que a perda de pri-
vacidade consequente dessas
medidas é um custo a ser pago
em nome da segurança do país.

A Casa Branca não se pronun-
ciou sobre uma possível extradi-
ção. Mas as informações reveladas
por Snowden irritaram líderes de
outros países, que tiveram seus ci-
dadãos supostamente vigiados.
Peter Schaar, comissário de prote-
ção de dados da Alemanha, disse
ser inaceitável que autoridades
dos EUA tenham acesso a dados de
cidadãos da União Europeia. E que
o nível de proteção desses dados é
menor do que o assegurado a cida-
dãos americanos. Segundo o
“Guardian”, a premiê “Angela Mer-
kel deve grelhar Obama na sema-
na que vem”, durante um encontro
de cúpula em Berlim”.

Snowden, de 29 anos, também
ganhou elogios de entidades de-
fensoras de liberdades civis den-
tro e fora dos EUA, que o classifi-
caram como um herói.

Curtas

PIB japonês
O PIB do Japão cresceu ao ritmo

anualizado de 4,1% no primeiro
trimestre, ante uma leitura preli-
minar de 3,5%, indicando que as
medidas econômicas anunciadas
pelo governo começam a fazer
efeito. Em abril, o Japão registrou
superávit em transações correntes
de cerca de US$ 7,5, pouco mais do
que o dobro do esperado pelos
analistas ouvidos pela Dow Jones.

Indústria francesa
A produção industrial da Fran-

ça aumentou 2,2% entre março e
abril, acima do previsto por analis-
tas, que apostavam em uma alta
de 0,3%, segundo dados oficiais. O
resultado foi puxado pelo cresci-
mento de 5,7% da produção de
materiais de transporte.

PIB italiano
A economia italiana encolheu

0,6% nos três primeiros meses do
ano, em relação ao trimestre fi-
nal de 2012, e caiu 2,4% na com-
paração com o mesmo período
do ano passado, revelou ontem a
agência oficial Istat.

OCDE vê aceleração nas
economias desenvolvidas
Dow Jones Newswires

As taxas de crescimento em al-
guns países, sobretudo os desen-
volvidos, devem se acelerar nos
próximos meses, mas a um ritmo
limitado, disse a OCDE (Organi-
zação para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico), ao
divulgar ontem sues indicadores
antecedentes compostos.

Os dados continuaram a apon-
tar para uma melhora no cresci-
mento de Estados Unidos e Japão.
E ainda sugerem que a zona do
euro — há muito o ponto fraco da
economia global — deve voltar a
crescer no final deste ano, sob a li-
derança da Alemanha.

Mas os indicadores para várias

economias em desenvolvimento
mostram que o crescimento deve
manter-se na chamada “taxa de
t e n d ê n c i a”, sem uma aceleração
significativa. Pelo critério da OC-
DE, uma leitura de 100 para um
indicador antecedente significa
que o crescimento econômico de-
ve se manter na taxa de tendên-
cia, que tem grandes variações de
acordo com o país. A taxa para a
China, por exemplo, é muito
maior do que a alemã.

Para as economias desenvolvi-
das, o índice subiu de 100,5 para
100,6. Já para Brasil, Índia e Chi-
na o indicador ficou inalterado,
um pouco abaixo de 100. Para a
Rússia, a taxa de tendência caiu
de 99,1 para 98,5 pontos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




