%HermesFileInfo:B-7:20130801:

O ESTADO DE S. PAULO

QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2013

PIB dos EUA
cresce 1,7% e
supera previsão

RITMO LENTO
● Variação

do PIB nos EUA

POR TRIMESTRE DESASSONALIZADA, EM PORCENTAGEM
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Apesar de o ritmo continuar fraco, resultado é
maior que o 0,9% projetado por economistas

1,4
0

1,2

4º

2º

3º

4º

1º
2012

2º

3º

4º

1º
2013

2º

n
o
i
c

-1,3
WASHINGTON

A economia dos Estados Unidos se recuperou levemente
no segundo trimestre, apesar
de o ritmo de crescimento ter
continuado fraco com os cortes de gastos dos consumidores 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 Departamento do Comércio.
Economistasconsultadospela Dow Jones previam alta bem
menor, de 0,9%. O número representa recuperação em relação 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 crescimentoglobal,àincerteza política doméstica, aos impostos
maisaltoseaoscortesautomáticos de gastos federais.
Mesmo assim, alguns dados
sugerem maior recuperação da
economia nos próximos meses,
apoiadapelomercado imobiliário, pelos gastos das empresas e
pela redução dos efeitos das políticas 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
medidasque,segundoasautoridades,refletemmelhora economia. Pela primeira vez, o Departamento do Comércio divulgou
dados sobre ativos intangíveis
como pesquisa e desenvolvimento e artes. No segundo tri-
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mestre, essas categorias contribuíram com o PIB.
Mesmo com as revisões, os
consumidores continuaram
sendo o componente mais importante do PIB. Os gastos dos
consumidores, que represen-

tam mais de dois terços da demanda na economia, cresceram 1,8% no período, menos
que a alta de 2,3% no primeiro
trimestre. No entanto, um mer-
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cado de ações mais saudável e
ospreçosaltosdos imóveis,juntamentecomajustesnosimpostosmaisaltos,podemotivargastos nos próximos meses.
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FONTE: DEPARTAMENTO DE ANÁLISE ECONÔMICA DOS EUA
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Os investimentos residenciaisfixos,queincluemconstruções de imóveis e reformas,
cresceram13,4%nosegundotrimestre, após sólidos ganhos

s
if n

ed

p

nos últimos dois anos. O ritmo
de investimentos das empresas
também deu um salto, com aceleração nos gastos com equipamentos 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 números, porém, sugerem que o pior
dos cortes pode já ter passado.
Ocomércioexteriorfoiumponto positivo, com as exportações
subindo 5,4%, apesar do menor
crescimento global.
O índice de preços para gastos com consumo pessoal
(PCE) ficou inalterado, a uma
taxaanualizada,nosegundo trimestre,apósavançar1,1%notrimestre anterior, segundo relatório do PIB divulgado pelo Departamento do Comércio. / DOW
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Fed não dá pistas
sobre redução de
compra de ativos

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B7.

Altamiro Silva Júnior

O Federal Reserve (Fed, banco
central dos EUA) não deu nenhuma pista, ao contrário do
que Wall Street esperava, sobre
quando começa a reduzir o ritmo de compras de ativos no comunicado de sua reunião de política monetária encerrada ontem. Ao mesmo tempo, mostrou maior preocupação com a
inflação baixa dos Estados Unidos e com a recente alta dos taxas para hipotecas, o que agradou os economistas consultados 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 documento em relação ao da reunião de junho foi um aparente
reconhecimento do Fed do risco de deflação e seus efeitos negativos sobre o crescimento,
ponto que vinha sendo alvo de
contínuos comentários e análises do mercado em meses recentes.
Já o economista da Pantheon
Macroeconomics, Ian Shepherdson, avalia que o comunicadodo Fed, em termosde política monetária, é praticamente
idêntico ao emitido após a reunião de junho do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc,
na sigla em inglês).
O que muda é que o Fed passou a endereçar explicitamentequestõesque vinhampreocupando o mercado, que é o boom
no mercado imobiliário e a inflação sempre abaixo da meta.
Além disso, Shepherdson reconheceu que o crescimento
econômico dos Estados Unidos é menos intenso do que os
dirigentes do Fed mencionavam,ao trocara expressão “modesto” por “moderado”.

QUANDO UMA MARCA VIRA SINÔNIMO DO QUE FAZ,
NÃO ADIANTA CHAMAR DE OUTRO JEITO.
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