
Há pouco tempo, antes da crise fi-
nanceira e da recessão global que
ela desencadeou, os economistas
se referiam aos americanos como
os consumidores de última instân-
cia. Quando os EUA cresciam a
um ritmo saudável, seus cidadãos
eram compradores e impulsiona-
vam a demanda pelos produtos
que a China e outros países produ-
ziam. Eles mantinham a econo-
mia mundial em atividade.

Issopodejánãofuncionarassim,
como vai relatar reportagem da re-
vistaBloombergMarketsemsuaedi-
ção de janeiro. Em recuperação, os
EUA estão dando menos apoio ao
crescimentoglobaldoquenopassa-
do.Ademandaeaproduçãodomés-
ticas são fatores mais importantes
da maior economia do mundo do
que eram uma década atrás.

O menor déficit em conta-cor-
rente dos EUA desde 1999 mostra
a tendência. A descoberta de no-
vas fontes domésticas de petróleo
e gás a reforça. A exploração e a
produção estão contribuindo com
o crescimento e, com isso, o país
está gastando menos com a impor-
tação de energia. As matérias-pri-
mas e o combustível mais baratos
estão impulsionando também a
atividade fabril, tornando os EUA
cada vez mais um concorrente
dos países emergentes e cada vez
menos consumidor seguro dos
produtos desses países.

“O crescimento global está len-
tamente se tornando cada vez
mais um jogo de soma zero”, diz
Manoj Pradhan, economista de
mercados emergentes da Morgan
Stanley em Londres e ex-funcio-
nário do Fundo Monetário Interna-
cional. “O crescimento dos EUA
não está voltando ao modelo pré-
crise, que elevou todos os outros”.

O registro de 1 ponto porcen-
tual de crescimento econômico
dos EUA normalmente impulsio-
nou a expansão no restante do
mundo em 0,4 ponto porcentual,
segundo Gustavo Reis, economis-
ta sênior do Bank of America Mer-
rill Lynch. Agora, ele calcula, o be-
nefício para outros países está ca-
minhando para 0,3 ponto porcen-
tual, acrescentando US$ 48 bi-
lhões à economia do resto do mun-
do, em vez de US$ 64 bilhões.

“Uma economia americana
mais forte é parte importante de
nossa expectativa de crescimento
global mais saudável, mas o bene-

fício para o resto do mundo prova-
velmente será algo menor do que
no passado recente”, diz Reis.

Os EUA deverão crescer 2,6%
em 2014 e 3% em 2015, segundo a
mediana das previsões de econo-
mistas consultados pela Bloom-
berg News, acima de uma estimati-
va de 1,7% em 2013. Se isso não im-
pulsionar o crescimento no restan-
te do mundo, os investidores pro-
vavelmente darão preferência ao
dólar e às ações de países desenvol-
vidos mais do que a moedas e ati-
vos de mercados emergentes.

Isso foi o que aconteceu em
2013. O rand sul-africano perdeu
17% contra o dólar neste ano, até
27 de novembro, enquanto o real
brasileiro caiu 11%. O índice Stan-
dard Poor’s 500 das maiores em-
presas dos EUA deu retorno de
29% até 27 de novembro, contra
uma perda de 2,2% do índice MS-
CI Emerging Markets de 818 ações
de países em desenvolvimento.

Investir em mercados emergen-
tes de uma maneira geral, em vez
de escolher países específicos, cos-
tumava ser uma estratégia vence-
dora na década passada. Agora, os
investidores podem precisar ser
mais seletivos.

Michael Shaoul, presidente da
Marketfield Asset Management
em Nova York, diz que algumas
economias emergentes verão
mais saídas de capital nos próxi-
mos meses. Os investidores estão
separando os países bons dos
maus, diz ele. “Eu não acho que o
mercado baixista nos países emer-
gentes tocou o fundo do poço”,
diz ele. Sua empresa, que gerencia
cerca de US$ 17 bilhões, está apos-
tando contra ações e bônus do Bra-
sil e da Índia, entre outros países.

Os ganhos das ações america-
nas,ajudadaspelocrescimentoeco-
nômico sustentado, também me-
lhoraram as condições financeiras
globalmente, diz Andrew Kennin-
gham, economista da Capital Eco-
nomicsemLondres.Ospreçoscres-
centes das ações aumentaram a
confiança dos consumidores e das
empresas, diz ele. “Os EUA estão se
tornando menos dominantes, mas
ainda são o maior player”, diz ele.
Simon Kennedy, Bloomberg News
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US$48bi
Previsãodacontribuiçãoatualdos
EUAàexpansãoglobalequivalente
a0,3pontopercentualacada1de
crescimentonorte-americano.Esse
valorjáchegouaUS$64bilhões.

2,6%
Projeçãodecrescimento
dosEstadosUnidosem2014,
superioraos1,7%projetados
para2013einferior,aos3%
previstosporanalistaspara2015.

A exploração e a
produção doméstica
de petróleo e gás estão
contribuindo com
o crescimento do país
e, com isso, os Estados
Unidos estão gastando
menos com a
importação de energiaMichaelShaoul:algumaseconomiasemergentesverãomaissaídasdecapitaisnospróximosmeses
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 dez. 2013, Mundo, p. 28.




