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Preços em tempo real
Novo índice de inflação mostra variação diária

Variação em cada índice de preços de alimentos desde fevereiro 
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Índice de preços
ao consumidor, alimentos

Empresa lança nos EUA
um novo índice de
inflação em tempo real
Sudeep Reddy
The Wall Street Journal

O mundo dos dados econômi-
cos pode estar rumando para
uma fase nova e substancial-
mente diferente.

Empresas privadas estão im-
plantando novas tecnologias pa-
ra reformular a abordagem, que
já tem mais de meio século, para
monitorar as variações na eco-
nomia global, prometendo ofe-
recer indicadores constante-
mente atualizados para orientar
as grandes corporações, gover-
nos e fundos de hedge.

A mais recente a entrar no se-
tor, Premise Data, é a primeira a
criar dados da inflação em tem-
po real, recorrendo a centenas
de pessoas, no mundo todo, que
diariamente tiram fotos de pra-
teleiras de lojas e carrinhos de
supermercado para acompa-
nhar as mudanças de preços.

A nova firma, com apoio dos in-
vestidores Google Ventures, An-
dreessen Horowitz e Harrison Me-
tal, será apresentada hoje, depois
de passar quase dois anos montan-
do discretamente sua estrutura.

A Premise colocou em campo
700 funcionários com smartpho-
nes, em 25 cidades, para captar
imagens de produtos, acompa-
nhando a mudança diária dos pre-
ços. O software registra automati-
camente a localização dos produ-
tos e de cada loja e analisa as ima-
gens de mercadorias como carne e
verduras para medir as diferenças
de qualidade. O usuário que visua-
liza as informações pode ampliar
as imagens dos produtos em cada
varejista, tornando assim o pro-
grama uma versão do Google Stre-
et View para prateleiras de lojas.

Os computadores da Premise
também percorrem sites para cap-
turar automaticamente os preços
de lojas on-line, processo que ain-
da fornece cerca de 80% dos dados
que a firma usa para criar indica-
dores de inflação em tempo real.

Em contraste, o Departamen-
to do Trabalho dos Estados Uni-
dos levanta dados de preços en-
viando seus funcionários para
coletar o valor dos produtos
uma vez por mês. As informa-
ções são então compiladas num
relatório mensal de inflação.

Inovações tecnológicas como
redes de abastecimento eficientes
e entregas “j u s t - i n - t i m e” “altera -
ram completamente a atividade
econômica humana”, disse David
Soloff, fundador e executivo prin-
cipal da Premise. “Contudo, os in-
dicadores que as pessoas exami-
nam pararam numa outra época.”

Quando planejou a estreia da
empresa, Soloff não sabia que o
governo americano estaria en-
trando na terceira semana de uma
paralisação parcial que suspende-
ria a divulgação da maioria dos
dados econômicos oficiais. A bri-
ga política em Washington cha-
mou a atenção para indicadores
do setor privado, como uma me-
dida muito conhecida de aumen-
to salarial, produzida pela Auto-
matic Data Processing, as tendên-
cias de gastos com cartões de cré-
dito, coletadas pela MasterCard, e
dados de habitação fornecidos
por empresas privadas.

Mesmo quando o governo fede-
ral está funcionando normalmen-
te, receber índices atualizados so-
bre o desempenho da uma econo-
mia pode deixar os usuários per-
plexos. Os relatórios sobre a infla-
ção, o emprego e os gastos do con-
sumidor, em geral baseados em
“instantâneos” mensais, são divul-
gados com uma defasagem de se-
manas ou meses e podem ser corri-
gidos meses depois. Essas deficiên-

cias criam problemas para investi-
dores e legisladores, que têm de
agir em tempo real mesmo que a
economia esteja mudando mais
rápido do que os métodos existen-
tes conseguem medir.

“Ainda há um elemento da
Guerra Fria nas nossas estatísti-
cas”, disse Alan Krueger, profes-
sor da Universidade Princeton e
ex-principal economista da Casa
Branca, contratado como consul-
tor da Premise há duas semanas.
“Estamos numa espécie de com-
passo de espera. Em muitas situa-
ções, eu me vi desejando ter da-
dos mais atuais e mais amplos.”

Mesmo considerando todas as
dificuldades que as empresas e os
legisladores enfrentam para ana-
lisar os dados econômicos dos
EUA, os desafios em muitos ou-
tros mercados — incluindo a qua-
lidade dos dados e as lacunas nos
números — são muito maiores.

Há anos, observadores exter-
nos questionam os dados de in-
flação da Argentina. Isso inspi-
rou Alberto Cavallo, economista
do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts, a criar suas pró-
prias medidas a partir de 2007.

O esforço acabou se tornando
uma iniciativa acadêmica cha-
mada Projeto Um Bilhão de Pre-
ços, que coleta dados de varejis-
tas on-line em todo o mundo pa-
ra criar medidas diárias da infla-
ção. Em 2010 o projeto deu ori-
gem à PriceStats, que distribui
ferramentas para aferição da in-
flação através da firma de servi-
ços financeiros State Street para
cerca de 7.500 clientes.

Pioneiro no campo, Cavallo
disse que vê como um fato positi-
vo a chegada de outras firmas
que buscam melhorar os dados
disponíveis. Assim como outros
economistas e executivos, ele jul-
ga que os indicadores do setor
privado complementam, não
substituem as medidas oficiais.

“Tenho muito respeito pelo
que as agências de estatística fa-
z e m”, disse ele. “Elas estão muito
interessadas em ver como essas
técnicas podem ser incorporadas
aos seus próprios métodos.”

Soloff reconhece os méritos
dos avanços da PriceStats no
campo. Ele disse que o objetivo
da Premise é fornecer informa-
ções ainda mais profundas — até
o nível do produto, não apenas
das categorias de produtos. A fir-
ma deseja ainda fornecer uma
plataforma tecnológica para
uma ampla gama de indicadores
econômicos, além da inflação.

Mesmo assim, a elaboração de
indicadores precisos e confiáveis é
uma tarefa que enfrentará inúme-
ras dificuldades. Os economistas
lutam há décadas com os erros de
amostragem nos relatórios econô-
micos tradicionais. Uma aborda-
gem tipo “crowdsourcing”, usando
pessoas do público geral com trei-
namento limitado, poderia levar
anos de trabalho para eliminar os
ruídos no sistema. Já os coletores
de preços da Premise trabalham
em tempo parcial, algumas horas
por dia, ganhando de US$ 0,10 a
US$ 0,30 por imagem capturada.

A empresa diz que já conseguiu
seis clientes, antes mesmo de co-
meçar a divulgar seus serviços, in-
cluindo uma grande fabricante de
produtos de consumo diário, um
banco de investimentos, dois fun-
dos de hedge e uma firma de priva-
te equity. As informações também
são distribuídas através dos termi-
nais da Bloomberg, embora, ao
que parece, poucos assinantes as
estejam usando até agora.

Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Risco de default Fitch rebaixa a perspectiva de rating da dívida dos EUA

Impasse abala confiança
na economia americana
Sergio Lamucci
De Washington

O impasse fiscal nos EUA está
causando estragos sérios na con-
fiança dos americanos, além de
já colocar em risco a avaliação de
crédito do governo americano.

O índice de confiança econômi-
ca do Gallup caiu para -39 na se-
mana passada, atingindo o nível
mais baixo desde o fim de novem-
bro de 2011. Houve queda de 17
pontos nas duas primeiras sema-
nas da interrupção parcial das ati-
vidades do governo, marcadas ain-
da pelo impasse sobre o teto da dí-
vida americana, que, se não resol-
vido, pode levar o país ao calote.

Ontem, foi a vez da Fitch Ra -
tings rebaixar para negativa a
perspectiva da nota de crédito
dos títulos do Tesouro dos EUA,
citando a possibilidade de falta
de acordo para elevar o nível de
endividamento do governo ame-
ricano no “tempo adequado”.

A queda na confiança pode afe-
tar a recuperação da economia,
uma vez que consumidores ten-
dem a gastar menos e as empresas,
a segurar investimentos. O indica-
dor do Gallup leva em conta a ava-
liação dos americanos sobre as
condições econômicas atuais e a
percepção sobre se a economia es-
tá melhorando ou piorando. Na
semana passada, só 14% disseram
que a situação atual era boa ou ex-
celente, enquanto 46% a conside-
ravam fraca. Dos mais de 3.500 en-
trevistados, 71% disseram que a
economia estava piorando, en-
quanto 25% viam melhoras.

Uma pesquisa do Pew Research
Center divulgada ontem mostrou
resultados parecidos, com cres-

cente pessimismo dos americanos
em relação à condições econômi-
cas atuais. Na enquete, realizada
entre os dias 9 e 13 deste mês, 48%
disseram que a situação corrente é
fraca, acima dos 32% em setembro.
Só 13% descrevem as condições
econômicas como boas ou exce-
lentes, enquanto 39% as descre-
vem como apenas razoáveis. Se-
gundo a pesquisa do Pew, 57% se
dizem muito preocupados com o
impacto econômico da suspensão
parcial dos serviços públicos.

Na pesquisa do Pew, impressio-
na a ampla insatisfação dos ameri-
canos com o “estado da nação”.
Nada menos que 81% se dizem in-
satisfeitos, com apenas 14% felizes
com a situação. “O único momen-
to na história recente em que a sa-
tisfação pública caiu abaixo dos
níveis atuais foi em outubro de
2008, durante as profundezas da
crise financeira, quando só 11% es-
tavam satisfeitos com o estado da
n a ç ã o”, aponta o relatório do Pew.

A suspensão parcial de ativida-
des do governo, o “shutdown”, está
em sua terceira semana. Já o Tesou-

ro americano pode ficar sem re-
cursos se o Congresso não renovar
a autorização para a emissão de
novas dívidas. Depois de amanhã,
o governo ficaria com US$ 30 bi-
lhões em caixa, quantia insuficien-
te para honrar os compromissos
da administração americana.

Alguns analistas, como os do
Deutsche Bank, estimam que o Te-
souro ainda teria recursos para
bancar despesas até o fim do mês,
mas a incerteza causada por uma
não elevação do teto tenderia a
provocar prejuízos consideráveis.
No relatório em que rebaixou a
perspectiva da nota de crédito dos
EUA, a Fitch diz acreditar que o ní-
vel de endividamento será modifi-
cado em breve, mas que a “indefi -
nição política e a reduzida flexibi-
lidade financeira podem elevar o
risco de um calote americano”. Lei-
lão de notas de três e seis meses do
Tesouro teve demanda fraca.

Um pouco mais da metade dos
americanos considera “absoluta -
mente essencial elevar o teto da dí-
vida para evitar uma crise econô-
m i c a” até amanhã, segundo a pes-

quisa do Pew. No entanto, uma fa-
tia expressiva dos entrevistados, de
36%, considera que o país pode ul-
trapassar esse prazo sem grandes
problemas — entre os republica-
nos, essa parcela chega a 52%.

No caso dos simpatizantes do
movimento ultraconservador Tea
Party, um percentual de também
52% diz que simplesmente não há
necessidade de elevar o teto da dí-
vida do governo, apesar dos repeti-
dos alertas do Tesouro americano e
de instituições como o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) de que
isso pode jogar os EUA numa re-
cessão e causar grandes turbulên-
cias na economia global.

A enquete do Pew mostra que os
republicanos continuam a ser vis-
tos como os principais culpados
pelo impasse fiscal: 46% apontam a
oposição como responsável pela
indefinição quanto ao “shutdown”
e ao aumento do teto da dívida, ao
passo que 37% responsabilizam o
governo de Barack Obama. Na se-
mana anterior, 38% culpavam os
republicanos e 30%, Obama. Há
ainda 13% que colocam a respon-
sabilidade nos dois lados; uma se-
mana antes, eram 19%.

A taxa de aprovação do desem-
penho de Obama e dos líderes de-
mocratas e republicanos no Con-
gresso segue em queda, embora os
números do presidente sejam me-
lhores do que os dos parlamenta-
res dos dois partidos. Aprovam o
trabalho de Obama 43%; 51% desa-
provam. No caso dos líderes repu-
blicanos, apenas 20% veem de mo-
do favorável a sua atuação, ao pas-
so que 72% avaliam o desempenho
como negativo. Os democratas se
saem um pouco melhor — 31% de
aprovação e 62% de desaprovação.

China avança no seu acordo comercial na Ásia
Demetri Sevastopulo, Shawn
Donnan e Ben Bland
Financial Times,
de Hong Kong, Londres e Jacarta

Com o presidente Barack Oba-
ma sem poder sair de Washington
na semana passada, o primeiro-
ministro da China, Li Keqiang,
aproveitou sua ausência para en-
corajar os líderes da Cúpula do
Leste Asiático a concluir um acor-
do comercial regional rival da Par-
ceria Transpacífico (TPP, na sigla
em inglês), liderada pelos EUA.

“Muitos países do Leste Asiático
usam hashis [para comer]. Qual-
quer um que use hashis sabe que é
difícil comer com [só] um e que é
preciso de um par. E se você junta
os hashis, eles são muitos difíceis
de partir”, disse Li, acrescentando
que a China vai empenhar-se em

concluir o tratado conhecido co-
mo Parceria Econômica Regional
Abrangente (RCEP) em 2015.

Alguns especialistas dizem que
a ausência de Obama deu às nego-
ciações da RCEP uma vantagem
em relação à TPP. “Obama ter dei-
xado de vir aqui significa que a TPP
provavelmente não teve o grande
empurrão que estava por ganhar”,
disse Ganeshan Wignaraja, diretor
de análise do Instituto do Banco de
Desenvolvimento Asiático.

A RCEP vem sendo negociada
pela Associação de Nações do Su-
deste Asiático (Asean) e seis países
com os quais possui acordos co-
merciais bilaterais: China, Japão,
Índia, Coreia do Sul, Austrália e
Nova Zelândia. Criaria o maior
bloco comercial do mundo, com
40% do comércio internacional.

Os EUA trabalham pela TPP, um

ambicioso pacto entre 12 países
do Pacífico, incluindo o Japão, mas
não a China, que são responsáveis
por 30% do comércio mundial.
Obama alçou a TPP à condição de
prioridade de seu segundo man-
dato, dentro dos esforços para
criar empregos e para que sirva de
base econômica para o “g i r o” es -
tratégico dos EUA em direção à
Ásia, com a ideia de neutralizar a
ascensão da China.

Para Patrick Low, um dos vice-
presidentes de análise do Fund
Global Institute e ex-economista-
chefe da Organização Mundial do
Comércio (OMC), a TPP tem uma
“dose pesada de geopolítica” e há
“um elemento de rivalidade” entre
os dois tratados comerciais.

Tan Khee Giap, professor da Uni-
versidade de Cingapura e presi-
dente da Comissão Nacional de

Cingapura pela Cooperação Eco-
nômica no Pacífico, disse que o en-
tusiasmo chinês, em parte, se deve
às crescentes tensões com o Vietnã
e as Filipinas por territórios con-
testados no mar do Sul da China.
“A China está encarecidamente ne-
cessitada de amigos em sua vizi-
nhança, uma vez que os EUA conti-
nuam a ‘confabular ’ com os gran-
des vizinhos da China, incluindo o
Japão e a Austrália”, disse.

Embora a TPP e a RCEP possam
ser rivais em termos geopolíticos,
analistas dizem que seus objetivos
são diferentes. Shen Minghui, es-
pecialista em comércio na Acade-
mia Chinesa de Estudos Sociais,
disse que a TPP tem por objetivo
criar a próxima geração de normas
de comércio exterior, enquanto a
RCEP tenta erigir um merca-
do unificado.

Falta de acordo político
eleva tensão sobre dívida
De Washington

O Congresso americano fracas-
sou ontem mais uma vez em che-
gar a um acordo para elevar o teto
da dívida do governo e colocar um
fim à suspensão parcial de serviços
públicos, em vigor desde o dia 1o.
Com isso, permanece o risco de os
parlamentares não aumentarem o
nível de endividamento dos EUA
antes de amanhã, quando estará
esgotada a autorização do Tesouro
para emitir novas dívidas.

No começo da noite, o presi-
dente da Câmara dos Deputados,
o republicano John Boehner, de-
sistiu de colocar em votação no
plenário um projeto que reabriria
agências governamentais até 15
de dezembro e autorizaria o go-
verno a se endividar mais até 7 de
fevereiro do ano que vem. A pro-
posta forçaria ainda o presidente
Barack Obama, os parlamentares
e as equipes do Congresso a pagar
mais pelo seu plano de saúde,
além de proibir que o Tesouro
lançasse mão de “medidas ex-
traordinárias” para esticar a sua
autorização para emitir dívida.

A linha dura republicana e mes-
mo alguns deputados moderados
do partido se opuseram ao proje-
to, por considerar que não conse-
guiriam quase nada do governo.
Ao mesmo tempo, a proibição de
conferir flexibilidade ao Tesouro
para estender a sua capacidade de
levantar recursos no mercado era
rechaçada pelos democratas.

Com o novo impasse, a bola vol-
tou para o Senado, onde as pers-
pectivas são mais favoráveis. O lí-
der da maioria democrata, Harry
Reid, e da minoria republicana,
Mitch McConnell, retomaram as
negociações. Adam Jentleson, por-
ta-voz de Reid, disse que os dois es-
tavam otimistas em relação à pos-
sibilidade de chegar a um acordo.

Na segunda-feira, os líderes do
Senado ficaram perto de um acor-
do que elevaria o teto da dívida até
7 de fevereiro e garantiria recursos
para o funcionamento do governo
por três meses, até 15 de janeiro.
No entanto, essas negociações fo-
ram colocadas de lado ontem, à es-
pera de que a Câmara, de maioria
republicana, aprovasse o seu pro-
jeto, o que não ocorreu. (SL)

AP

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano John Boehner

O índice varia entre um mínimo teórico de -100 (todos os americanos acreditam que a economia está mal e vai piorar) a um 
máximo teórico de +100 (todos acham que a economia vai bem e vai melhorar). O índice analisa a confiança na situação atual 
e na expectativa em relação ao futuro.

Americanos mais pessimistas
Índice de confiança econômica do instituto Gallup*
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




