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Fed não dá pistas
sobre redução de
compra de ativos

PIB dos EUA
cresce 1,7% e
supera previsão
Apesar de o ritmo continuar fraco, resultado é
maior que o 0,9% projetado por economistas
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O Federal Reserve (Fed, banco
central dos EUA) não deu ne-
nhuma pista, ao contrário do
que Wall Street esperava, sobre
quando começa a reduzir o rit-
mo de compras de ativos no co-
municado de sua reunião de po-
lítica monetária encerrada on-
tem. Ao mesmo tempo, mos-
trou maior preocupação com a
inflação baixa dos Estados Uni-
dos e com a recente alta dos ta-
xas para hipotecas, o que agra-
dou os economistas consulta-
dos pelo Broadcast, serviço em
tempo real da Agência Estado.

O estrategista de câmbio da
Brown Brothers Harriman,
Marc Chandler, avalia que a
principal mudança no docu-
mento em relação ao da reu-
nião de junho foi um aparente
reconhecimento do Fed do ris-
co de deflação e seus efeitos ne-
gativos sobre o crescimento,
ponto que vinha sendo alvo de
contínuos comentários e análi-
ses do mercado em meses re-
centes.

Já o economista da Pantheon
Macroeconomics, Ian She-
pherdson, avalia que o comuni-
cado do Fed, em termos de polí-
tica monetária, é praticamente
idêntico ao emitido após a reu-
nião de junho do Comitê Fede-
ral de Mercado Aberto (Fomc,
na sigla em inglês).

O que muda é que o Fed pas-
sou a endereçar explicitamen-
te questões que vinham preocu-
pando o mercado, que é o boom
no mercado imobiliário e a in-
flação sempre abaixo da meta.

Além disso, Shepherdson re-
conheceu que o crescimento
econômico dos Estados Uni-
dos é menos intenso do que os
dirigentes do Fed menciona-
vam, ao trocar a expressão “mo-
desto” por “moderado”.

WASHINGTON

A economia dos Estados Uni-
dos se recuperou levemente
no segundo trimestre, apesar
de o ritmo de crescimento ter
continuado fraco com os cor-
tes de gastos dos consumido-
res e do governo federal. O
Produto Interno Bruto (PIB)
do país cresceu a uma taxa
anualizada de 1,7% entre
abril e junho, segundo o De-
partamento do Comércio.

Economistas consultados pe-
la Dow Jones previam alta bem
menor, de 0,9%. O número re-
presenta recuperação em rela-
ção ao crescimento revisado de
1,1% no trimestre anterior.

O desempenho geral mostra
que a economia americana está
com dificuldades para ganhar
força em meio ao fraco cresci-
mento global, à incerteza políti-
ca doméstica, aos impostos
mais altos e aos cortes automáti-
cos de gastos federais.

Mesmo assim, alguns dados
sugerem maior recuperação da
economia nos próximos meses,
apoiada pelo mercado imobiliá-
rio, pelos gastos das empresas e
pela redução dos efeitos das po-
líticas de gastos do governo.
“Muitos esperam que o ritmo
de atividade vai se recuperar
nos últimos seis meses de
2013”, disseram economistas
do Royal Bank of Scotland.

O governo dos EUA revisou
os números para incluir novas
medidas que, segundo as autori-
dades, refletem melhor a econo-
mia. Pela primeira vez, o Depar-
tamento do Comércio divulgou
dados sobre ativos intangíveis
como pesquisa e desenvolvi-
mento e artes. No segundo tri-

mestre, essas categorias contri-
buíram com o PIB.

Mesmo com as revisões, os
consumidores continuaram
sendo o componente mais im-
portante do PIB. Os gastos dos
consumidores, que represen-

tam mais de dois terços da de-
manda na economia, cresce-
ram 1,8% no período, menos
que a alta de 2,3% no primeiro
trimestre. No entanto, um mer-

cado de ações mais saudável e
os preços altos dos imóveis, jun-
tamente com ajustes nos impos-
tos mais altos, pode motivar gas-
tos nos próximos meses.

Os investimentos residen-
ciais fixos, que incluem constru-
ções de imóveis e reformas,
cresceram 13,4% no segundo tri-
mestre, após sólidos ganhos

nos últimos dois anos. O ritmo
de investimentos das empresas
também deu um salto, com ace-
leração nos gastos com equipa-
mentos e estruturas.

Já os gastos do setor público
recuaram 0,4%, ante queda de
4,1% no trimestre anterior, mas
ainda representando um peso
sobre o crescimento. Os núme-
ros, porém, sugerem que o pior
dos cortes pode já ter passado.
O comércio exterior foi um pon-
to positivo, com as exportações
subindo 5,4%, apesar do menor
crescimento global.

O índice de preços para gas-
tos com consumo pessoal
(PCE) ficou inalterado, a uma
taxa anualizada, no segundo tri-
mestre, após avançar 1,1% no tri-
mestre anterior, segundo rela-
tório do PIB divulgado pelo De-
partamento do Comércio. / DOW
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● Variação do PIB nos EUA
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INFOGRÁFICO/ESTADÃO/MCTFONTE:  DEPARTAMENTO DE ANÁLISE ECONÔMICA DOS EUA
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B7.
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