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"Gaste, gaste, gaste", conclamou em manchete o jornal "The Nation", de Bancoc, ontem, 
quando o governo da Tailândia começou a distribuir dinheiro para 10,3 milhões de pessoas 
com baixa renda, na esperança de estimular o consumo e evitar turbulência social. 
 
Pelo programa batizado "help the nation" (ajude a nação), o governo dá cheque de US$ 60 
para quem ganha menos de US$ 500 por mês e mais US$ 15 mensais para quem tem acima 
de 60 anos, alcançando 15% da população. 
 
"Pelo bem da Tailândia, comprem", estampou em página inteira uma propaganda de 
supermercado, procurando atrair beneficiários dos cheques, mesmo com a quantia sendo 
considerada quase que uma "caridade". 
 
O governo argumenta que isso pode dar um fôlego ao comércio varejista, evitar 100 mil 
demissões e atenuar uma crise social maior. Em termos de PIB, vai gerar um miserável 0,2% 
de crescimento, mas o governo diz que outras medidas de estimulo ao consumo serão 
adotadas, num total de US$ 3 bilhões. 
 
A Tailândia sofre um baque enorme com a recessão global. As exportações representam mais 
de 60% do PIB e a queda da demanda externa por seus produtos desmorona seu crescimento. 
O país é o maior exportador mundial de arroz, como também exporta muitos carros e outros 
produtos de valor agregado. 
 
A estimativa mais otimista aposta numa contração de 3% do PIB este ano. A produção de aço 
no país deve cair 43% em 2009, com queda na demanda por todas as indústrias, com exceção 
do setor de alimentação enlatada. 
 
Ao contrário do programa lançado por Taiwan, pelo qual a pessoa que recebe o dinheiro é 
obrigada a gastá-lo, na Tailândia o beneficiário pode fazer o que quiser com a soma, inclusive 
depositá-lo na poupança. 
 
Mas, como ocorre em Taiwan, o governo espera que os tailandeses gastem bem mais do que o 
valor do bônus. 
 
Mas se depender de pessoas como Khamthong Thingchai, limpador de piscina, isso nem tem 
como ocorrer. Ele disse que só pensa em comprar muito leite para sua filha e no montante 
exato do que recebeu. "O que o governo está dando é muito pouco e eu não tenho dinheiro 
para comprar mais", afirmou. 
 
Wee Me, uma simpática guia turística que não cessa de gargalhar mesmo quando comenta a 
morte de um amigo, só contrai o sorriso quando fala do aperto em que passou a viver no 
rastro da crise financeira e econômica global. "A situação está feia e o que precisamos é de 
emprego", comentou, antes de retomar o sorriso. 
 
No Sudeste Asiático, existe um temor de turbulências sociais no rastro da recessão. Os países 
da região não têm um sistema de proteção social como Cingapura e Hong Kong, que também 
tiveram fábricas fechadas e muitos trabalhadores demitidos. 
 
Na Tailândia, o governo admite que o desemprego dobre e passe de mais um milhão de 
pessoas. Em outras crises, o setor agrícola servia como uma válvula de escape. Quem perdia o 
emprego na indústria, voltava para a lavoura. Agora, não mais. A agricultura também sofre, 
com falta de crédito. 
 
Também o turismo está abalado, com os estrangeiros e seus dólares mais raros. Um passeio 
pelos canais de Bancoc mostra dezenas de barcos estacionados, sem clientes. Vendedores em 
pequenas canoas ficam na sombra, lendo ou jogando damas com algum monge de passagem, 
na falta de cliente. 



 
Na Malásia, a queda na demanda por seus produtos eletrônicos e recursos minerais ameaça 
polarizar ainda mais o país que historicamente tinha taxas de crescimento de 5% ao ano e 
criava emprego suficiente para evitar as tensões entre sua maioria étnica malaia e as etnias 
minoritárias chinesa e indiana. Agora, a estimativa é de que mais de um milhão de pessoas 
vão perder o emprego. A única reação do governo até agora foi fechar dois jornais da 
oposição. 
 
Países como Indonésia e Filipinas, menos dependentes de exportações, mas igualmente sem 
programas fortes de proteção social, temem mais tensão social. Nas Filipinas, uma entre dez 
pessoas está desempregada, e milhares dos que trabalham em outros paises podem voltar 
para casa porque perderam o emprego. 
 
Os programas de mais gastos públicos, incluindo benefícios para pessoas de baixa renda, 
continuam sendo adotados, mas o problema é a demora na implementação. A Coreia do Sul 
anunciou esta semana que vai gastar US$ 13 bilhões num programa para evitar uma recessão 
quase certa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A15. 


