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Faith Su, uma assistente administrativa de 25 anos, hesitava em comprar um novo telefone 
celular até receber um presente inesperado: um cupom de US$ 106 que o governo de Taiwan 
deu a cada um dos 23 milhões de habitantes do país para gastar no comércio, afim de 
combater a recessão. 
 
Su decidiu então adquirir um aparelho mais moderno do que pensava e mais caro do que a 
soma recebida. Para isso, complementará o pagamento com sua poupança. É exatamente o 
que busca o governo de Taiwan com a injeção de 85,7 bilhões de dólares taiwaneses (US$ 2,5 
bilhões) nas mãos dos consumidores: dar um empurrão para eles abrirem a bolsa e 
consumirem em meio a crise. 
 
"Sem o cupom do governo eu acho que não iria comprar nada agora", disse uma sorridente 
Faith Su, que como os taiwaneses e chineses em geral poupam em média 26% do que 
ganham, mais habituados a acumular do que a gastar. 
 
A mais dramática recessão global dos últimos 50 anos atingiu duramente países asiáticos cujas 
exportações representam até 70% do PIB, duas vezes mais dependentes de vendas externas 
do que o resto do mundo. A demanda estrangeira despencou entre 30% e 50%, dependendo 
do país, e a única maneira de reativar a economia asiática é através da demanda doméstica. 
 
Taiwan é o país que sofre o maior choque, de acordo com o monitoramento feito pela revista 
"The Economist" em 55 países. É uma nação rica, tem US$ 300 bilhões de reservas 
internacionais, mas sua fragilidade é a enorme dependência de exportações, que representam 
mais de 65% de seu PIB. Com a queda na demanda por seus produtos de tecnologia da 
informação, a economia passou de crescimento médio de 7,8% para contração recorde de 
8,3% no quarto trimestre do ano passado, e a estimativa é de queda entre 3% e 11% este 
ano. O desemprego bate recorde de 4,3% e os salários tiveram queda real de 5%. 
 
Taiwan foi o primeiro a distribuir dinheiro para gerar consumo interno, e a onda pegou, apesar 
de todo mundo admitir que se trata de um paliativo e um elemento a mais em pacotes de 
estímulo. 
 
O Japão, que tinha adotado a mesma medida na crise de 1999, agora está distribuindo US$ 
130 para adultos e US$ 200 para crianças e idosos, num pacote total de US$ 20 bilhões. 
Cidades da China mais atingidas pela queda de demanda externa, como Hangzhou e Nanjing, 
dão cupons de US$ 30 para gastar em restaurantes e hotéis.  
 
A Tailândia começa a distribuir neste fim de março a soma de US$ 60 para quem ganha menos 
de US$ 500 por mes e US$ 15 mensais para quem tem mais de 60 anos, além de corte de 
impostos, subsídios para transporte, água e energia, o que deixa mais dinheiro para consumir. 
O ministro de Finanças tailandês, Korn Chatikavanij, diz que sem estímulo a contração da 
economia chegaria facilmente a 9% este ano. 
 
A Austrália decidiu dar US$ 8,6 bilhões em dinheiro para agricultores e trabalhadores pobres. A 
Coreia do Sul também examina dar cupom aos consumidores. Em Hong Kong, uma pesquisa 
mostrou que mais de 50% da população defende a adoção pelo governo copie da iniciativa da 
vizinha Taiwan. 
 
O modelo de cupom de Taiwan é o mais próximo de dar algum resultado por uma razão 
simples: a pessoa precisa realmente gastar e no prazo, até setembro. Já no Japão, a pessoa 
pode usar o dinheiro como quiser, e críticos acham que no máximo vai dar um pequeno fôlego 
temporário ao consumo no segundo trimestre. Acreditam que só 25% do dinheiro vai para o 
consumo e os 75% vão direto para a poupança, diante do temor de desemprego e outras 
desgraças. 
 



Alguns governos locais montam planos complementares para estimular o consumo. A cidade 
de Nagano planeja dar cupons com 10% a mais para quem gastar no comércio local o dinheiro 
recebido do governo federal. 
 
Em Taiwan, a distribuição de dinheiro teve efeito imediato na demanda, com varejistas 
registrando altas entre 10% e 30% nas vendas nas primeiras semanas. 
 
O comércio agitou as promoções envolvendo cupons. Na loja sueca de imóveis Ikea, quem 
gasta o cupom dado pelo governo recebe outro com o mesmo montante, mas que só pode 
usá-lo depois se comprar dez vezes mais. O supermercado Carrefour teve a mesma ideia, mas 
só exige que o consumidor compre o dobro do que cupom suplementar que oferece. 
 
A Prefeitura de Pen Hu criou uma loteria, pelo qual a pessoa que gasta o cupom na cidade 
concorrerá ao direito de usar uma ilha durante um ano. Também para atrair consumidores 
para suas regiões, outras prefeituras oferecem notebooks, carros, ouro, apartamentos de luxo. 
 
O site da China Airlines foi tomado de assalto quando ofereceu redução de um terço em voos 
mais próximos, para o Japão ou Tailândia, por exemplo. Mas consumidores decepcionados 
descobriram que a promoção tinha poucos assentos disponíveis. Daí surgiu uma série de 
websites explicando como gastar melhor os cupons e desmontar armadilhas de comerciais. 
 
Hospitais estão sob pressão. É que também os bebês que nascerem até o final de março 
podem receber o cupom de US$ 106 Médicos reclamam que muitos casais pressionam para 
acelerar o parto, na esperança de embolsar mais.  
 
Também surgem histórias tristes. Três irmãos juntaram os cupons para comprar o caixão do 
pai que acabara de morrer. E há brigas, sobretudo envolvendo mulher que pega a identidade 
do marido para receber o dinheiro. Estrangeiros reclamam que pagam muitos impostos, mas 
não tiveram direito ao cupom do governo. 
 
Para Yu-Tzu Chiu, analista de questões ambientais, pouco mudou apesar da distribuição dos 
cupons, que tem a semelhança das notas de dólares taiwaneses. "Eu recebi também cupons de 
familiares, e só os utilizo se recebo desconto, não gasto nada a mais", disse Chiu, enquanto 
reclamava que o governo deu muito cupom de 500 dólares taiwaneses, o que exige compra 
maior, já que as lojas não dão troco. 
 
"Eu não dou troco e nem desconto, quem quiser que pague o preço", disse Tsung-Chih Tsou, 
vendedor de chá, altamente consumido em Taiwan. 
 
A oposição acusa o governo de ter se endividado para distribuir dinheiro e desviar a atenção 
da população, que pagará mais tarde o empréstimo com juros. E insistem que não é com 
medida temporária que a economia sairá da crise. 
 
"Não é muito dinheiro que está sendo dado, mas para o comércio é muito importante para 
atrair consumidores", contemporiza York Y. C. Liao, economista-chefe do Conselho para 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, espécie de Ipea de Taiwan. O governo diz que 50 
mil empregos foram salvos no comercio varejista. Além do cupom, o governo oferece subsídios 
para compra de ar condicionados, geladeiras, máquinas de lavar ou motos elétricas etc.  
 
Até agora, 70% dos cupons foram utilizados. Mas o que se constatava nos últimos dias no 
comércio de Taiwan era uma enorme apatia. As lojas estavam praticamente desertas. "Muitas 
pessoas hesitam, estão preocupados em como sair do desemprego", diz Michael Chia-Hao Liu, 
vice presidente de Taipei Financial Center  
 
Agora, a própria oposição começa a sugerir uma nova distribuição de dinheiro. O governo 
recusa, mas sinaliza que será necessário esperar até setembro para avaliar os resultados da 
primeira distribuição, pela qual espera um ganho de 0,6% no crescimento.  
 



Taiwan em todo caso tirou lições da crise atual. A primeira é de que o país não pode continuar 
privilegiar só um setor industrial é o maior produtor mundial de chips e detém 40% das telas 
flat de televisão e computador. "Numa crise, produto de luxo, como produzimos, é a primeira 
coisa que é cortada. Nos concentramos demais e demos privilégios demais a poucos setores", 
diz Liao, comparando com a diversificação efetuada pela Coreia do Sul. 
 
Agora, o país decidiu desenvolver setores de serviços médicos, energia verde e biotecnologia e 
na nova geração de internet sem fio. Um pacote de investimentos de quatro anos totaliza 
dezenas de bilhões de dólares. 
 
O governo vê sinais de que o fundo do poço já foi atingido. Taiwan Semiconductor 
Manufacturing, o maior produto mundial de chips para outras companhias, decidiu chamar de 
volta trabalhadores a quem impusera férias coletivas sem pagamentos desde que as vendas 
despencaram no ano passado. 
 
Mas a crise global não atingiu todos os paises asiáticos da mesma maneira. Enquanto China, 
Taiwan, Cingapura, Malásia e Tailândia são altamente dependentes de exportações, outros 
como Vietnã e Filipinas dependem mais do mercado doméstico. 
 
O Vietnã tem um mercado doméstico em expansão, baixas taxas de juros e inflação pequena. 
O crescimento é projetado para 5% este ano e mais pessoas chegam a classe média. 
 
Nas Filipinas, as exportações só representam 30% do PIB, comparados aos 70% na Tailândia. 
O país depende mais das remessas de milhões de filipinos que trabalham no estrangeiro, e o 
governo prefere acreditar que o montante cairá pouco. 
 
Na Indonésia e nas Filipinas, onde o consumo doméstico representa dois terços do PIB, uma 
queda na taxa de inflação já age como um pacote econômico, dizem economistas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A14. 


