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O fabuloso milagre de produtividade dos Estados Unidos continua a ser um alicerce-chave de 
muita coisa especial na economia americana. Com a produtividade no setor de negócios não 
agrícolas numa espantosa alta de 6,8% (taxa anualizada) no segundo trimestre de 2003 e 4,1% 
em relação ao ano anterior, fica difícil negar que algo extraordinário está acontecendo. Do meu 
ponto de vista, o que é especial é uma arbitragem da mão-de-obra global cada vez mais poderosa 
entre o fluxo doméstico e estrangeiro que deu origem a um surto de crescimento na terceirização 
no exterior.  
 
O resultado é uma recuperação sem a criação de empregos, construída sobre uma fundação cada 
vez mais tênue de "produtividade importada". A verdadeira questão é se esta nova espécie de 
melhoria na produtividade é sustentável.  
 
Tenho minhas dúvidas.  
 
Superficialmente, não há como negar o caráter singular desta recuperação conduzida pela 
produtividade. Nos primeiros 6 trimestres depois que a economia americana oficialmente foi ao 
fundo do poço, no quarto trimestre de 2001, a produtividade dos negócios não agrícolas registrou 
um aumento cumulativo de 6,7%. Esta é a mais rápida reviravolta pós-recessão em 6 trimestres 
desde aquela ocorrida após o término da recessão no quarto trimestre de 1970. Igualmente 
impressionante, porém, é a extraordinária escassez na criação de empregos desde o fim da última 
recessão, em novembro de 2001. A folha de pagamento das empresas não agrícolas privadas 
sofreu uma contração de cerca de 1% (o que representa 1,1 milhão de trabalhadores) nos 22 
meses seguintes desde essa recessão cíclica. Isso representa um contraste agudo em relação aos 
ganhos registrados de cerca de 5% em média em relação a períodos comparáveis das 6 
recuperações anteriores no ciclo de negócios. Na realidade, se o atual ciclo tivesse adquirido os 
contornos do modelo do ciclo anterior, a contagem de empregos de hoje seria de mais 4,3 
milhões de trabalhadores.  
 
Essa mesma comparação entre os ciclos nos permite calcular alguns cenários hipotéticos de 
produtividade com base nos caminhos alternativos do emprego da economia dos EUA. Se, por 
exemplo, a folha de pagamento das empresas não agrícolas tivesse traçado o caminho sugerido 
pelo modelo dos 6 ciclos anteriores, nossos cálculos sugerem que a produtividade teria subido 
apenas 2% em relação ao 6 trimestres encerrados no segundo trimestre de 2003 - menos que um 
terço do ritmo realmente registrado. Alternativamente, se as contratações tivessem fechado 
apenas metade da brecha entre o atual ciclo e o modelo dos 6 trimestres, nossas estimativas 
teriam posto o aumento da produtividade em 4,3% no decorrer dos 6 trimestres encerrados no 
segundo trimestre de 2003.  
 
Estas são estimativas complicadas e polêmicas. Em particular, pressupõem que os expedientes de 
trabalho - a quantidade da média de horas trabalhadas por semana - continuem fixos nos níveis 
reais para os dois cenários alternativos de emprego. Noutras palavras, avaliamos o fluxo de mão-
de-obra - o denominador do coeficiente de produtividade - como o produto dos níveis de emprego 
e das horas semanais trabalhadas. A única coisa que modificamos neste cálculo foi o número de 
pessoas - não a semana de trabalho. Isso nos possibilitou isolar a reação da produtividade a 
trajetórias alternativas de contratação.  
 
Dos dois cenários, o que eu acho mais intelectualmente atraente é o que chamaria de "alternativa 
intermediária" - o resultado da produtividade prevista num curso de contratação que fique a meio 
caminho entre o atual resultado e o modelo que teria sido sugerido pelos ciclos anteriores. Esta 
alternativa é coerente com o caráter fora dos padrões da atual recuperação do PIB real - ganhos 
médios de 2,7% nos primeiros 6 trimestres desta recuperação, versus os aumentos médios 
anualizados de 5,7% em períodos comparáveis de melhorias econômicas anteriores. Noutras 



palavras, no caso de uma recuperação do PIB que tenha sido a metade da seu modelo cíclico, faz 
sentido considerar as implicações da produtividade de uma trajetória de contratação alternativa 
que teria diminuído cerca de metade da lacuna entre o ciclo atual e aqueles do passado.  
 
Nessa base, podemos avaliar melhor os impactos desta recuperação sem empregos sobre a 
produtividade dos Estados Unidos - resultados que provêm de uma mudança na relação 
fundamental entre a demanda agregada e o fluxo de mão-de-obra.  
 
Se esse pressuposição estiver correta, então um terço da chamada melhoria de produtividade 
desta recuperação pode ser atribuída a uma escassez na contratação de mão-de-obra doméstica. 
Na ausência deste golpe de sorte, o aumento da produtividade nos primeiros seis trimestres desta 
expansão na realidade teria ficado bem aquém do seu perfil de recuperação típico.  
 
Obviamente, não tem sido esse o caso nesta recuperação sem empregos. Mas isso não significa 
necessariamente que a demanda agregada esteja sendo suprida por meio de modos mais 
eficientes de produção global que requeiram redução na mão-de-obra. Em vez disso, cortesia da 
arbitragem de mão-de-obra através das fronteiras, isso pode simplesmente significar que tem 
havido uma substituição do fluxo de mão-de-obra doméstica pelo fluxo de mão-de-obra 
estrangeira.  
 
Para os Estados Unidos, isso tem o efeito de um crescimento doméstico da produtividade que 
tende para o lado otimista. Isso porque medidas convencionais registram para menos o fluxo total 
de mão-de-obra - tanto estrangeiro quanto doméstico. De modo inverso, para os terceirizadores 
estrangeiros, o crescimento da produtividade pode muito bem pender para o lado negativo, pois o 
emprego de baixo salário incentiva esquemas de produção de mão-de-obra mais intensiva.  
 
Isso tem profundas implicações no caráter da recuperação econômica nos Estados Unidos e na 
economia global. Para começar, deu origem a uma grande perda de geração de renda doméstica. 
Os desembolsos de salários por hora e salários mensais estão basicamente inalterados em termos 
reais nos 21 meses dessa recuperação; em contraposição, nessa conjuntura das últimas 6 
recuperações econômicas, a renda real do salário subiu em média 9%.  
 
Calcula-se que a diferença entre o atual ciclo e o modelo dos ciclos anteriores tenha resultado 
num déficit de US$ 320 bilhões em termos reais, ou 4,4% do atual nível de renda pessoal real 
disponível.  
 
Noutras palavras, a terceirização para o exterior da demanda doméstica via produtividade 
importada deu origem a uma fuga significativa na renda que já teve um impacto concreto sobre o 
poder aquisitivo dos indivíduos. Na ausência de outras fontes de sustentação, este déficit de 
geração de renda impulsionado internamente poderá acabar trazendo graves problemas para o 
consumidor americano superendividado, com poupança escassa. Em resumo, há um bom motivo 
para duvidar da capacidade de sustentação de uma recuperação construída sobre o alicerce da 
produtividade importada.  
 
O outro lado desta saga é bastante benéfico para a América empresarial.  
 
Atender a demanda com o fluxo de mão-de-obra estrangeira de baixo custo se tornou uma tática 
importante para aumentar a eficiência operacional das empresas americanas. Embora isso tenha 
resultado numa significativa melhoria dos ganhos das empresas, a força de trabalho americana 
não está partilhando desses benefícios.  
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