
 
Se a fantasia de Washington sobre as armas de destruição massiva foi essencial para 
sustentar o apoio público à invasão do Iraque, a utilização de estatísticas falsas tem 
desempenhado o seu próprio papel fundamental para convencer muitos americanos de 
que a economia dos EUA está mais forte, mais certa, mais produtiva, mais dominadora 
e mais rica de oportunidades do que na realidade está.  
 
A corrupção atinge os próprios valores que em maior grau condicionam a percepção 
pública da economia - o Índice de Preços no Consumidor (IPC) mensal, que serve 
como principal guia da inflação, o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral, que mede o 
crescimento global da economia dos EUA, e os números do desemprego mensais, que 
para o público em geral são talvez o indicador mais explícito da saúde ou não da 
economia. Não só essas referências são usadas pelos governos, pelos negócios e 
pelas pessoas nas suas decisões, como também revisões mínimas dos dados podem 
significar alterações substanciais nas condições das famílias - os valores da inflação 
servem para determinar as taxas de juro, os pagamentos dos juros federais na dívida 
nacional e os aumentos de custo de vida nos salários, pensões e benefícios da 
Segurança Social. E, evidentemente, as nossas estatísticas têm também 
consequências políticas. É uma ajuda para o governo se puder dizer umas banalidades 
sobre a "estabilidade" dos níveis de preços quando os custos da alimentação e da 
energia estão a subir.  
 
A verdade, embora por si não tornasse os americanos livres, abrir-lhes-ia pelo menos 
uma janela por onde teriam uma mais larga compreensão económica e política. Os 
leitores deviam perguntar-se como se teria sentido mais revoltado o eleitorado se os 
media, nos últimos cinco anos, tivessem falado em 8 por cento de desemprego (em vez 
de 5 por cento), em 5 por cento de inflação (em vez de 2 por cento), e num crescimento 
médio anual na ordem de 1 por cento (em vez de 3-4 por cento). Podíamos também 
reflectir sobre quem se aproveita de uma economia americana de baixo crescimento 
escondida debaixo da camuflagem da estatística. Será que são as elites políticas e 
abastadas de Washington ansiosas de enganar os eleitores, favorecer os mercados 
financeiros e reprimir  as despesas com o aumento de custo de vida nos salários e 
pensões?  
 
Deixem-me dizer-vos: o logro foi surgindo gradualmente, não teve propriamente origem 
em qualquer esquema cínico concertado. Não se tratou de uma grande conspiração, 
apenas uma acumulação de oportunismos. Como veremos, a condenação política 
desta lenta e aleatória distorção é bipartidária - tanto os governos Democráticos, como 
Republicanos têm a sua quota parte no estímulo à desonestidade política, à dívida 
irresponsável e à política de casino do sector financeiro. Para vermos como, teremos 
que revisitar quarenta anos de dissimulação económica e estatística. 
 
 
Dois Pontos de Vista sobre a Inflação no Consumo  



   

 
 
 
 
 
 
PEQUENA HISTÓRIA DA "DERIVA POLLYANNA" *     
 
A história começa depois da estreia de John F. Kennedy em 1961, quando elevados 
valores do desemprego toldavam a imagem de "Camelot-on-the-Potomac" e o novo 
governo nomeou uma comissão para pensar em alterações. O resultado, posto em 
prática anos mais tarde, foi considerar os americanos sem trabalho que tivessem 
deixado de procurar emprego - mesmo que isso se devesse à impossibilidade de o 
encontrar - sob a designação de "trabalhadores desmotivados" e passar a excluí-los 
das fileiras dos desempregados, onde muitos deles, senão a maior parte, estavam 
anteriormente classificados.  Lyndon Johnson, por sua parte, era frequentemente alvo 
de rumores sobre inspecções pessoais e eventuais retoques nos números do PIB antes 
da sua publicação. No ano fiscal de 1969, Johnson preparou um "orçamento unificado" 
combinando a Segurança Social com o resto das despesas federais, novidade esta que 
permitia às receitas excedentárias da primeira servirem de máscara para o emergente 
défice das últimas.  
 
Richard Nixon, além de prosseguir com o orçamento unificado, desenvolveu o seu 
gosto próprio pelo aperfeiçoamento estatístico. Propôs, embora sem êxito, que o 
Departamento do Trabalho, que preparava os números do desemprego, os 
sazonalmente ajustados e os não ajustados, deveria publicar o mais pequeno dos dois. 
Numa tentativa mais consequente, pediu ao seu segundo administrador da Reserva 
Federal, Arthur Burns, para desenvolver o que finalmente se tornou numa famosa 
distinção entre inflação "base" e inflação para título de jornal. Sendo o Índice de Preços 
no Consumidor calculado segundo um conjunto de preços, a chamada inflação base 



excluiria simplesmente, devido à "volatilidade", as categorias que se verificassem 
perturbadoras: na altura, alimentação e energia. A inflação base seria a preferida 
quando o número real fosse embaraçoso para os títulos de imprensa, como aconteceu 
em 1973 e 1974. (O comentador económico Barry Ritholtz brincou dizendo que a 
inflação base seria mais apropriadamente chamada "inflação ex-inflação"— isto é, 
inflação após exclusão da inflação.)  
 
Em 1983, na administração Reagan, a inflação foi manipulada um pouco mais quando 
o Bureau de Estatística do Trabalho (BET) decidiu que também a habitação estava 
exagerando o Índice de Preços no Consumidor. O BET substituiu-a por uma medida da 
"Renda Equivalente do Proprietário" totalmente diferente, baseada naquilo que o 
proprietário de uma casa pode esperar pelo seu aluguer. Esta metodologia, que foi 
polémica na altura, mas ainda hoje se mantém, contornava simplesmente o que estava 
a acontecer no mundo real dos custos dos proprietários. Como uma inflação baixa leva 
a taxas de juro baixas, que por sua vez tornam muito mais fáceis os empréstimos, a 
decisão do BET sem dúvida que estimulou durante o final dos anos 80 a grande e por 
vezes especulativa expansão da dívida privada, muita da qual envolvia a propriedade e 
alguma da qual evoluiu espectacularmente mal para os escândalos dos empréstimos, 
da propriedade e dos certificados-lixo entre 1989 e 1992. Do mesmo modo, no campo 
do desemprego, tal como Austan Goolsbee indicou no New York Times, a 
administração Reagan cortou ainda mais um pouco no respectivo índice, 
reclassificando os membros das forças militares como "empregados", em vez de 
excluídos da força de trabalho. 
 
As inclinações distorcionistas do próximo presidente, George H.W. Bush, tornaram-se 
notadas em 1990, quando Michael Boskin, o presidente do seu Conselho de 
Consultores Económicos, propôs reorientar as estatísticas económicas dos EUA 
principalmente no sentido de reduzir a taxa de inflação medida. A sua grande ambição 
confessada era deixar o cálculo segundo as velhas metodologias da era industrial para 
outro próprio da emergente economia de serviços e dos sectores retalhista e financeiro 
em expansão. Os cépticos contudo responderam que o objectivo subjacente, 
provocado pelo medo do défice do orçamento federal, era reduzir a taxa de inflação de 
modo a reduzir os pagamentos federais, desde os juros da dívida nacional até às 
compensações de custo de vida para os funcionários públicos, pensionistas e 
beneficiários da Segurança Social.  
 
Ficou para a administração Clinton a aplicação destas complicadas medições do IPC, 
reiteradas em 1996 através de uma comissão encabeçada por Boskin e promovida pelo 
presidente da Reserva Federal Alan Greenspan. Os clintonistas alargaram também a 
deriva Pollyanna aos números relativos ao emprego no país.  Embora riscados das 
fileiras dos desempregados, os trabalhadores "desmotivados" tinham apesar de tudo 
sido contados para a força de trabalho global. Porém, em 1994, o Bureau de Estatística 
do Trabalho redefiniu a força de trabalho de forma a incluir apenas a pequena 
percentagem dos desmotivados que tivessem procurado trabalho durante menos de 
um ano. Os desmotivados de mais longo prazo (uns 4 milhões de americanos adultos) 
desapareceram da contagem mensal. Há quem lhes chame "desempregados ocultos". 
Durante os seus últimos quatro anos, a administração Clinton também reduziu a 
amostragem económica mensal das famílias de 60.000 para 50.000, residindo uma 
quantidade desproporcionada das famílias afastadas nas cidades do interior. Julga-se 
que a redução da amostragem (juntamente com uma nova fórmula de ajustamento) 



terá diminuído as estimativas do desemprego dos negros e aliviados os números sobre 
a pobreza.  
 
Apesar da tendência geral da actual administração Bush para a manipulação de dados 
(exemplos: Iraque e alterações climáticas), ainda lhe falta igualar a anterior nas 
revisões económicas. Em 2002, contudo, a administração falhou durante dois meses a 
publicação do relatório das Estatísticas dos Despedimentos em Massa, dada a sua 
natureza embaraçosa após a recessão de 2001 supostamente ter terminado, introduziu 
nesse mesmo ano um novo cálculo "experimental" do Índice de Preços no Consumidor, 
que limpava mais 0,3 por cento do IPC oficial, e deixou desde 2006 de publicar os 
números relativos à emissão de dinheiro M-3, os quais denunciavam  o crescente 
ímpeto inflacionário da actividade bancária ligada ao crédito. Em 2005, Bush propôs, 
embora o Congresso não tenha aceite, uma nova base histórica salarial mais curta 
para o cálculo dos futuros benefícios da Segurança Social dos reformados.   
 
No fim do ano passado, as sondagens Gallup anunciaram que a confiança pública no 
governo federal tinha caído ainda mais fundo do que os níveis pós-Watergate. Que o 
lôgro da estatística tenha desempenhado um papel directo não é claro, mas parece que 
os cidadãos captaram correctamente a ideia geral. Depois de quarenta anos de 
manipulação, poucos indicadores da economia dos EUA foram distorcidos sem se dar 
por isso. 
 
Que Significa "Desemprego"?  

 
source: US Bureau of Labor Statistics 



 
 
A CRISE DE "OPACIDADE"  DA AMÉRICA   
 
A transparência  é a  imagem de marca da democracia,  mas  encontramo-nos agora  
com estatísticas económicas  tão opacas e tão vulneráveis ao  jogo duplo como uma 
obrigação de dívida de alto risco. Dos "três grandes" índices estatísticos, comecemos 
pelo desemprego. A maior parte das pessoas cansadas de procurar trabalho, conforme 
referido, já não são contadas na força de trabalho, embora apareçam num dos 
números auxiliares do desemprego. O BET tem seis medidas diferentes para os sem 
emprego normais — U-1, U-2, U-3 (normalmente o que é citado), U-4, U-5, e U-6. Em 
Janeiro de 2008, as séries U-4 a U-6 produziram números do desemprego desde 5,2 
até 9,0 por cento, todos acima do valor "oficial". A série mais próxima das condições do 
mundo real é, sem surpresa, a mais elevada: U-6, que inclui trabalhadores temporários 
à procura de emprego a tempo inteiro, assim como outros membros dos 
"marginalmente ligados", novo palavrão que significa os que não procuram trabalho, 
mas dizem que querem trabalho. Contudo, nem essa série inclui os americanos que, 
como Austan Goolsbee diz, foram "comprados às listas do desemprego" por programas 
do governo como o dos deficientes da Segurança Social, cujos beneficiários são 
classificados fora da força de trabalho.  
 
O segundo é o Produto Interno Bruto, que em si representa algo de confuso: até 1991, 
os economistas federais usavam o Produto Nacional Bruto quando os custos da 
crescente dívida externa dos EUA tornaram o estabelecimento do PIB mais aceitável. 
O PIB tem sido sujeito a muitas habilidades posteriores, das quais a mais fantasiosa 
são os ajustamentos feitos tendo em conta os supostos arranques e encerramentos de 
actividade (equação "nascimento/morte dos negócios") e as verbas que o Bureau de 
Análises Económicas "imputa" aos dados sobre o rendimento pessoal nacional, 
conhecidos por amplificadores fantasma do rendimento ou imputações (por exemplo, o 
rendimento imputado por se viver na própria casa, ou o benefício que se recebe de 
uma conta à ordem, ou o valor dos prémios de seguro de vida e de saúde pagos pela 
entidade patronal). Durante 2007, acreditem ou não, o rendimento imputado contava 
para 15 por cento do PIB. John Williams, economista estatístico, despreza abertamente 
os valores do PIB do último quarto de século. "Crescimentos positivos enviesados à 
custa do modelo do PIB desde os anos 80 levaram este importante indicador a ter uma 
importância quase nula", escreveu ele em 2004. "As recessões de 1990/1991 e 2001 
foram muito mais extensas e profundas do que correntemente descritas e as crises 
menores de 1986 e 1995 não deixaram qualquer marca."  
 
Nada, contudo, consegue igualar a tortuosa evolução do terceiro número chave, o de 
certo modo mal designado Índice de Preços no Consumidor. Os próprios economistas 
governamentais admitem que as revisões efectuadas durante os anos Clinton 
trabalharam para a redução dos valores da inflação corrente em mais de um ponto 
percentual, mas que a distorção global foi bastante mais importante. Só a manipulação 
de 1983, que substituiu por "renda equivalente do proprietário" os custos da 
propriedade da habitação, serviu para subestimar ou reduzir a inflação durante a 
recente explosão da habitação em 3 a 4 pontos percentuais. Além disso, desde os 
anos 90, o IPC foi sujeito a três outros ajustamentos, todos em baixa e todos 
duvidosos: substituição de produtos (se o bife de alcatra se torna muito caro, supõe-se 
que as pessoas mudam para hambúrguer, mas nunca para lombo), ponderação 
geométrica  (bens e serviços para os quais os preços aumentam muito rapidamente 



ficam com menor ponderação devido à suposta redução no consumo) e, o mais bizarro 
de todos, o ajustamento hedónico, um invulgar cálculo através do qual se atribui 
qualidade adicional a determinado produto ou serviço.  
 
O ajustamento hedónico, em particular, é tão difícil de calcular como de levar a sério 
(que tenha sido lançado durante o mandato do proeminente hedonista da Sala Oval, 
William Jefferson Clinton, só ajuda ao absurdo). Não será pequena a parte dessa 
condenação que está ligada à oportunidade. Se há melhorias de qualidade a 
considerar, teriam que começar nos anos 50 e 60, quando produtos e serviços como o 
ar condicionado, os transportes aéreos e a transmissão automática (estes os primeiros 
da lista; NT - em inglês, todas estas designações começam por A) melhoraram a 
satisfação dos consumidores a um nível igual ou superior ao das inovações mais 
recentes. Que a alteração apenas tenha sido feita no fim dos anos 90 tresanda a 
política e a oportunismo, não a rigor de medida. Na maior parte das vezes, o 
ajustamento hedónico é usado para reduzir o custo efectivo dos bens, o qual por sua 
vez reduz a taxa de inflação declarada. Invertendo a teoria, contudo, a decrescente 
qualidade dos bens e serviços deveria ajustar os preços efectivos e portanto aumentar 
a inflação, mas esse lado da equação normalmente não aparece. "Tudo somado," 
assinala Williams, "se eliminássemos as alterações efectuadas no IPC desde os anos 
Carter, veríamos o IPC actual 3,5 a 4 por cento mais alto," o que significa que, devido 
aos aumentos no IPC que ficaram pelo caminho, os cheques da Segurança Social 
seriam 70 por cento mais elevados do que actualmente são.  
 
Além disso, quando discutem a pressão sobre os preços, os funcionários do governo 
falam invariavelmente da inflação "base", a qual exclui precisamente as duas 
categorias, alimentação e energia, agora em vias de nova vaga de preços no estilo dos 
anos 70.  Já vimos este ano grandes empresas americanas alimentares e da 
distribuição, entre as quais a Kellogg and Kraft, anunciarem um nítido declínio nos 
lucros devido ao aumento de preços dos cereais e lacticínios. Os bancos centrais da 
Europa e do Japão receiam que os maiores aumentos da inflação dos dez a quinze 
últimos anos possam barrar o caminho à redução das taxas de juro compatível com as 
economias enfraquecidas. Até o Departamento do Trabalho dos EUA reconheceu que 
em Janeiro o preço dos bens importados tinha aumentado 13,7 por cento comparado 
com um ano antes, a maior vaga desde o início dos registos em 1982. Do Maine à 
Austrália, do Alasca ao Médio Oriente, encontra-se à solta uma inflação com cabeça de 
hidra, excitada por muitos anos de crescimento rápido na emissão de dinheiro dos 
bancos centrais mundiais (não dos menores a Reserva Federal dos EUA), assim como 
pela criação massiva de dívida pública e privada. 
  
A ECONOMIA DOS EUA EX-DISTORÇÃO  
 
Os números verdadeiros seriam para a maior parte dos americanos atentos à 
economia um duche de água fria. Com base nos critérios em vigor há um quarto de 
século, a taxa actual de desemprego dos EUA estará algures entre 9 e 12 por cento, a 
taxa de inflação chegará a 7 ou mesmo 10 por cento, o crescimento económico desde 
a recessão de 2001 tem sido medíocre, apesar de uma grande vaga de riqueza e 
rendimentos dos super-ricos, e estamos a cair em recessão. Se o que nos venderam 
nos últimos anos foi uma enganadora "deriva Pollyanna", aquilo de que precisamos 
hoje realmente é de um quadro da nossa economia sem distorção. Porque, o que se 
revelaria é um país em grandes dificuldades, não apenas interna, mas globalmente.  
 



A subavaliação da inflação, em particular, pende sobre as nossas cabeças como uma 
guilhotina. Reconhecê-lo atiraria com as taxas de juro por aí acima e portanto 
ameaçaria a viabilidade do massivo crescimento da dívida pública e privada que 
impulsiona a economia americana (11 mil milhões de dólares em 1987 passaram para 
49 mil milhões no passado ano). Além disso, ao custo crescente das pensões, dos 
benefícios, dos empréstimos e dos pagamentos de juros, todos eles indexados ou 
relacionados com a inflação, juntar-se-ia o custo das injecções financeiras de liquidez, 
o que rebentaria com o orçamento federal. Como a inflação e as taxas de juro têm sido 
artificialmente contidas, os Estados Unidos têm estado atados ao volátil sector 
financeiro, com a respectiva predilecção pela especulação e aventura do risco.  
 
Aparentemente, a desmontagem já começou. Como Robert Hardaway, professor na 
Universidade de Denver, mostrou em Setembro último, a crise do crédito de alto risco 
"pode ser directamente reconduzida à passada [1983] decisão do BET de excluir do 
IPC o preço da habitação... Com a ilusão de que uma taxa de inflação baixa induzia as 
entidades de crédito a oferecerem empréstimos a 6 por cento, não só a especulação 
galopou na expectativa de preços da habitação sempre crescentes, como os milhões 
de compradores de casa foram seduzidos a comprar casas ainda que apenas com 
capacidade para as taxas mais reduzidas." Se as taxas de juro normais saltassem para 
a gama dos 7 a 9 por cento, o que poderia acontecer se a inflação despertasse novas 
preocupações, tanto Washington como Wall Street passariam a andar em areias 
movediças. A economia do faz-de-conta das últimas duas décadas, com as suas 
bolhas de activos, empréstimos massivos e crescente distorção dos dados ficaria em 
sério risco. O dólar americano, mais de 40 por cento atrás do euro desde 2002, poderia 
descambar por uma ravina mais agreste ainda.  
 
Os mercados do crédito estão receosos e os mercados financeiros nervosos. Se a 
confusão continua, o nosso iludido país pode verdadeiramente lamentar ter perdido de 
vista a história, o perigo e o senso comum. 
 
* N.T.: Pollyanna é a jovem heroína ingenuamente optimista da novela homónima de 
Eleanor Porter) 
 
Tradução: Jorge Vasconcelos 
 
 
 
 
 
 
 


