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Quando há um bode fedido na sala exígua de uma casa
em que todos estão exaustos da companhia, a simples re-
moção temporária do animal soa grandioso. O anúncio
de acordo entre o Partido Republicano e os democratas
do presidente Barack Obama, evitando o calote da dívida
pública dos EUA a partir de hoje, é o bode de uma historia
que está longe do final. O acordo obtido no Senado e na
dependência do aval da Câmara, controlada pela oposi-
ção republicana, só transfere para fevereiro os profundos
impasses que os desunem.

Foi o possível num sistema político em que Parlamento
e Executivo governam sem amparo de acordos espúrios
(comuns em nome da chamada "governabilidade" no
Brasil), com uma divisão de responsabilidades que serviu
aos EUA nas últimas décadas, mas se tornou disfuncional.
A crise econômica aguçou cizânias ideológicas que sem-
pre existiram, mas que a representação bipartidária tem
se demonstrado incapaz de compor, sobretudo para a
parte da sociedade perplexa com a perda de seu estilo de
vida frente ao poderio econômico e militar do país.

A ala radical dos republicanos, minoritária, mas baru-
lhenta e sem medidas, capaz de imputar ao que seus líde-
res chamam de "parasitas" dos programas sociais os defi-
cits e o endividamento dos EUA, se vê como a reação legí-
tima dessa América inculta, religiosa ao extremo, empo-
brecida, mais visível nos grotões que nas grandes cidades.

Para ela, Obama e seu liberalismo, que nem é tanto as-
sim, encarna tudo o que ela repudia. É nessa radicaliza-
ção que está o problema maior dos EUA, não na dívida,
no deficit, na concorrência da China, no terrorismo de
raiz islâmica. Agregada em torno do Tea Party, a facção ex-
tremada de um partido tradicionalmente liberal na eco-
nomia e conservador nos costumes tomou o programa de
assistência médica, conhecido por Obamacare, aprovado
no Congresso, como símbolo do que despreza, e foi para o
tudo ou nada, aproveitando que sua vigência coincide
com o início do ano fiscal, agora em outubro. Foi assim.

Com maioria na Câmara, os republicanos não aprova-
ram alguns gastos neste ano fiscal de 2014, provocando o
fechamento, ou "shutdown", em inglês, parcial de várias
funções do governo. Mais: anunciaram a recusa em elevar
o teto da dívida pública, de US$ 16,7 trilhões. Os EUA, se-
gundo o Tesouro, estão com apenas US$ 30 bilhões em
caixa. Sem novas emissões, o país estará insolvente a par-
tir de hoje.

Acordo com data marcada
O tal Obamacare é o que está em jogo na queda de bra-

ço entre Obama e republicanos. Sua ala radical propôs
adiar por um ano o início do programa como condição
para aprovar o orçamento federal para 2014 e assentir ele-
var o teto da dívida pública. Se cedesse, o governo Obama
estaria virtualmente acabado há dois anos do término.

Diante do precipício da insolvência do emissor da
moeda que é meio de pagamento e reserva de valor glo-
bal, um mau acordo é melhor que nenhum acordo. E se
acordou que as partes vão continuar discutindo, mas com
data de validade. Conforme a proposta do Senado, que
tem a aprovação de Obama, o Congresso liberará um or-
çamento que cubra os gastos do governo até 15 de janeiro
de 2014, e um novo teto para o Tesouro poder ampliar a
dívida até 7 de fevereiro. Isto significa que a batalha conti-
nua e que Obama terá de entregar alguma coisa.

Os "liberais" do calote
O corte dos gastos fiscais, premissa para a redução da

dívida do governo, já está em curso, forçado por decisões
do Congresso e pela política econômica de Obama. De
8,1% do PIB em 2012, o deficit está previsto em 4,9% este
ano e 4% em 2014, algo como US$ 600 bilhões. A novidade
é que a oposição quer acelerar o processo e inverter a cur-
va de crescimento da dívida em relação ao PIB, que subiu
de 103% em 2012 para 105% este ano, na projeção do
Congresso. Tais reduções implicam crescimento menor,
até recessão, segundo o consenso entre a elite dos econo-
mistas nos EUA, mas não entre os que apoiam o Tea Party.
No limite, propõem o repúdio da dívida como solução, o
que para vários deles é meta e não tática no embate com
Obama. Escudam-se em estudos do Prêmio Nobel de
Economia de 1986, James Buchanan, morto no inicio do
ano — um expoente da escola liberal-libertária.

Viés de subversão global
Aonde isso vai levar? A mudanças profundas na econo-

mia dos EUA e no mundo. Não há desacordo de que a so-
lução é fiscal. O problema é o que fazer além de cortar gas-
to. Os democratas, com apoio de parte do empresariado,
como os bilionários Bill Gates e Warren Buffett, propõem
aumentar imposto dos ricos, enquanto os republicanos
falam em reduzi-lo. Sem maioria na Câmara, Obama só
tem a tesoura para se sustentar por ora. Em qualquer caso,
deficit menor dos EUA remete a dólar forte, juro alto e li-
quidez apertada — cenários que implicam rupturas no
mundo e revisão não cosmética da economia no Brasil.

Ônus da moeda universal
Por muito tempo os economistas, sobretudo do merca-

do, olham para a evolução fiscal dos EUA pelo viés do
equilíbrio orçamentário. Uns poucos estudam as conse-
quências geopolíticas do dólar mais forte e, sobretudo,
escasso, a tendência imposta pelo consenso de redução
do gasto público e da espiral do endividamento. Tal traje-
tória forçará a China a rever o modelo de moeda depre-
ciada à custa da aplicação de seus superavits comerciais
em títulos do Tesouro dos EUA.

Num primeiro momento, a crise entre o Capitólio, sede
do Congresso dos EUA, e a Casa Branca fará o dólar quei-
mar na mão e vai bagunçar os mercados. A recessão não é
certa, mas a retomada da economia vai ser em ritmo me-
nor do que o atual. Assentada a poeira, imagina-se o dólar
ainda com papel relevante, mas tendendo a perder a posi-
ção de capital de giro das transações globais. Está pouco
estudado é o que isso implica, sem outro país capaz de as-
sumir deficits crônicos e a liquidez substituta do dólar.
Até aos EUA foi meio involuntário.
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A Intenção de Consumo
das Famílias (ICF)
apresentou leve alta,
de 0,1%, em outubro

sobre setembro, para 126,3
pontos. O indicador é medido
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC). Na com-
paração com outubro de 2012,
houve queda de 6,3%. O nível
se mantém acima dos 100
pontos, o que indica nível fa-
vorável ao consumo.

Segundo o economista Bru-
no Fernandes, da CNC, “o alí-
vio na inflação tem contribuí-
do para melhorar a confiança
das famílias”. Por outra lado, o
menor otimismo em relação
ao emprego e a renda, além da
maior dificuldade na obten-
ção de crédito, evitaram uma
elevação ainda maior.

O componente Emprego At-
ual registrou recuo de 1,3% em

relação a setembro e queda de
40% na comparação com ou-
tubro do ano passado. O índi-
ce de 131,2 pontos é o nível
mais baixo da série, iniciada
em janeiro de 2010. Já o com-
ponente relacionado à renda
apresentou queda de 0,2% an-
te setembro, para 141,1 pon-
tos. Em relação a outubro de
2012, houve recuo de 2,6%.

"A desaceleração das con-
tratações,  o menor cresci-
mento real da massa salarial
e uma recuperação mais len-
ta da atividade,  vem com-
prometendo o nível de con-

fiança em relação ao empre-
go e à renda", afirmou a CNC,
por meio de nota.

Mesmo assim, as famílias se
mostraram mais otimistas em
relação ao mercado de traba-
lho no futuro, resultando em
avanço de 0,6% no indicador
de outubro na comparação
com setembro. O resultado
não foi suficiente para elevar o
otimismo em relação ao igual
período do ano passado (-
3,3%). Apesar do recuo anual,
a maior parte das famílias
(58,2%) considera positivo o
cenário para os próximos seis

meses. O índice situou-se em
125,1 pontos, indicando um
nível favorável de satisfação.

O componente Nível de
Consumo Atual apresentou
alta de 0,7% em outubro em
relação ao mês anterior. Con-
tra outubro de 2012, o item
recuou 7,3%. O índice está
posicionado aos 102 pontos.
O maior percentual de famí-
lias declarou estar com o nível
de consumo igual ao do ano
passado (34,4%). 

Após registrar alta devido
principalmente aos impactos
da adoção do programa Minha
Casa Melhor, o item Momento
para Duráveis apresentou re-
cuo de 1,9% na comparação
mensal. "Mesmo com a valori-
zação no último mês, um novo
patamar de taxa de câmbio
tem impactado os preços de
bens duráveis, mantendo a in-
tenção de consumo desses
bens em um nível inferior ao
mesmo período do ano passa-
do", informou a CNC.

Intenção de consumo das
famílias sinaliza melhora
Indicador sobe 0,1% em outubro sobre setembro e cai 6,3% ante igual mês de 2012. Apesar 
da queda anual, 58,2% dos consultados acham positivo o cenário para os próximos 6 meses

CNC

O alívio na inflação tem contribuído para
melhorar a confiança das famílias.”

Bruno Fernandes
Economista da CNC
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O Índice Geral de Preços-10
(IGP-10) avançou 1,11% em ou-
tubro em relação a setembro.
Foi a maior taxa mensal desde
agosto de 2012, quando havia
chegado a 1,59%. Apesar do pa-
tamar ainda elevado, o resulta-
do indica tendência de desace-
leração nos Índices Gerais de
Preços (IGPs), segundo o supe-
rintendente adjunto de inflação
da Fundação Getulio Vargas
(FGV), Salomão Quadros. 

Para ele, grande parte do efei-
to da desvalorização do câmbio
foi repassada aos preços e não
deve gerar novas pressões neste
e no próximo mês. "O repasse
foi praticamente concluído. Não
vejo mais o câmbio como um
assunto que vá ocupar o primei-
ro plano, por hora", afirmou. 

As exceções seriam os preços
ao consumidor, que seguirão
incorporando a alta do dólar
com certa defasagem. O Índice
de Preços ao Consumidor (IPC)
subiu 0,33%, contra 0,22% em
setembro, puxado por trans-
portes e habitação.

Quadros destacou a alta nos
eletrodomésticos e equipamen-
tos eletrônicos, em função do
aumento da demanda provoca-
do pelo programa Minha Casa

IGP-10 mostra alta de 1,11%

Melhor, que financia a compra
desses itens e de móveis para
beneficiários do Minha Casa Mi-
nha Vida. Os incentivos, aliados
a algum resquício da alta do dó-
lar, provocaram aumentos tanto
nos preços ao consumidor
quanto ao produtor.

No Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA), o avanço foi
de 1,48%, contra 1,46% de se-
tembro. As matérias primas
brutas, apesar da alta de 2,81%,
absorveram o efeito do câmbio
e agora sentem o alívio do pre-
ço da soja trazido pela confir-

mação da boa safra nos Estados
Unidos. Os bens intermediários
também cumpriram o ciclo e
até desaceleraram em outubro,
para 1,12%. Nesses estágios da
produção, as altas de preço de-
vem arrefecer, a não ser que a
moeda norte-americana ganhe
força ou haja choques de oferta,
prevê Quadros.

Os bens finais ainda sentem
algum rescaldo do câmbio, es-
pecialmente os alimentos pro-
cessados. Só a carne bovina teve
alta de 6,61%, contra queda de
1,57% na apuração anterior.
Com o dólar mais caro, há maior
estímulo às exportações do pro-
duto, o que diminui a oferta no
mercado interno. A alta deve ir-
radiar para o IPC e influenciar
outros itens da cesta de alimen-
tos, grupo que ensaiava uma de-
saceleração, afirmou Quadros.

O pão francês, destaque dos
índices de inflação nas últimas
semanas, avançou 2,25% em ou-
tubro. As altas acumuladas são
de 11,54% no ano e de 13,01%
em 12 meses. Apesar do resulta-
do elevado, Quadros frisou que
o item pode se manter estável
nos próximos meses, uma vez
que o preço do trigo está desa-
celerando, depois de sofrer com
choque de oferta no mercado e
desvalorização cambial.

Preços
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A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Se-
manal (IPC-S) acelerou para 0,45% na segunda quadrissemana
de outubro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resulta-
do ficou 0,07 ponto percentual acima do registrado na leitura
imediatamente anterior, quando o indicador apresentou varia-
ção de 0,38%.

Das oito classes de despesas analisadas, cinco apresentaram
acréscimo em suas taxas de variação: Alimentação (0,41% para
0,63%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,44% para 0,47%), Educa-
ção, Leitura e Recreação (0,11% para 0,32%), Despesas Diversas
(0,04% para 0,07%) e Comunicação (0,19% para 0,38%)

Apresentaram decréscimo em suas taxas de variação os grupos
Vestuário (1,05% para 0,91%) e Transportes (0,07% para 0,06%).
O grupo Habitação repetiu a taxa de variação verificada na últi-
ma leitura (0,54%).

IPC-S acelera a 0,45%
na 2a quadrissemana

CRÉDITO
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A demanda de empresas
por empréstimos teve a se-
gunda queda mensal conse-
cutiva em setembro, numa
indicação de enfraqueci-
mento da atividade produ-
tiva ao longo do terceiro tri-
mestre, informou ontem a
Serasa Experian.

A  p r o c u ra  d e  c o m p a -
nhias por financiamentos
diminuiu 5,4% no mês pas-
sado em relação a agosto,
quando já  t inha recuado
4,2% ante julho. 

Apesar da queda na mar-
gem, na comparação com
setembro de 2012, a deman-
da por crédito aumentou
6,9%, principalmente por-
que houve dois dias úteis a
mais  em setembro deste
ano.

Com este resultado, a va-
riação acumulada no ano

da demanda das empresas
por financiamento passou
de queda de 4% de janeiro a
agosto para recuo 3% de ja-
neiro a setembro.

Câmbio

Segundo os economistas
da Serasa Experian, o ter-
ceiro trimestre foi marcado
por "fortes oscilações da ta-
xa de câmbio, elevações das
taxas de juros e níveis de
confiança empresariais me-
nos expressivos".

A queda da busca das em-
presas por crédito em se-
tembro foi concentrada nas
micro e pequenas empre-
sas, com recuo de 5,8% em
relação a agosto. A deman-
da por médias empresas te-
ve oscilação mensal positi-
va de 0,1% e nas grandes
companhias houve cresci-
mento de 1,3%.

Demanda de empresas 
recua 5,4% em setembro
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  17 out.  2013, Primeiro Caderno, p. A3.




