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N
um recente jantar
de encerramento
anual de seu diálo-
go estratégico e
econômico em ní-

velministerial emWashington,
dirigentes dos Estados Unidos
e da China expressaram seu
compromisso com uma atitude
cooperativa com um entusias-
mo maior que nos quase 40
anos desde que os dois países
retomaram contato em 1971. É
bomquesejaassim,poisapróxi-
madécada testemunharádesa-
fiosradicais à suaadaptabilida-
de e visão.

O diálogo anual, tal como é,
se concentra inevitavelmente
nos problemas do momento.
Pormais proveitoso que seja, o
desafio mais profundo para
umarelaçãodescritapelopresi-
dente Barack Obama como tão
importantequantoqualquerou-
tra no mundo, é alcançar uma
visão com respeito à ordem
mundial emergente.

A suposição de que o fim da
recessão vai restaurar o siste-
ma econômico global familiar,
ignora a subversão psicológica
e política que ocorreu.

Uma vasta maré de liquidez
combinadacomoapetiteameri-
cano por bens de consumo en-
viouquantidadesimensasdedó-

lares para a China que, por sua
vez, a China nos emprestou de
volta para um consumo ainda
maior.

Antes da crise, a China en-
vioulegiõesdeespecialistasaos
Estados Unidos e investiu em
grandes instituições financei-
ras americanas para aprender
os segredos do sistema que pa-
recia produzir umcrescimento
global permanente com pouco
risco.

Acriseeconômicaabaloues-
saconvicção.Osdirigenteseco-
nômicos chineses perceberam
queosistema financeiroameri-
cano submeteu uma década de
suaspoupançasaflutuaçõespo-
tencialmente catastróficas.

Para proteger o valor de seu
investimento em títulos do Te-
souro e para sustentar sua pró-
pria economiamovida a expor-
tações, aChinasevêobrigadaa
continuar aumentando a posse
desses títulos para perto de
US$ 1 trilhão.

A ambiguidade é a conse-
quência inevitável tantonaChi-
na como nos EstadosUnidos.

Por outro lado, as duas eco-
nomias se tornaram cada vez
mais dependentes uma da ou-
tra.AChinatemgrandeinteres-
se numa economia americana
estável – e de preferência em
crescimento.Mas aChina tam-
bémtemum interesse crescen-
te em reduzir sua dependência
das decisões americanas.

Como tanto a inflação como
adeflaçãoamericanassetorna-
ram pesadelos tão graves para
a China quanto são para os Es-

tados Unidos, os dois países se
defrontam com o imperativo
decoordenarsuaspolíticaseco-
nômicas.

Como maior credora dos
EUA, a China tem um grau de
alavancagem econômica sem
precedentes na experiência
americana.Aomesmotempo, a
buscapelaampliaçãodoescopo
dedecisão independente existe
numacombinaçãoambivalente
emambos os lados.

Algumas iniciativas chine-
sasrefletemessatendência.Au-
toridades chinesas se sentem
maislivresparaoferecerconse-
lhospúblicos eprivadosaosEs-
tados Unidos do que antes. A
China começou a fazer comér-
cio com Índia, Rússia e Brasil
em suas própriasmoedas.

Aproposta dopresidente do
banco central chinês de criar
gradualmente uma moeda de
reservaalternativaéoutropon-
to em questão. Muitos econo-
mistas americanos fazem pou-
co dessa ideia. Mas ela aflora
emtantos fóruns, eaChina tem
umhistórico tão consistente de
perseguir seus projetos com
grande paciência, que deveria
ser levada a sério.

Para evitar uma deriva gra-
dual para políticas antagôni-
cas,a influênciachinesanosme-
canismos globais de tomada de
decisões econômicas precisa
ser reforçada.

Asabedoriaconvencionalde
uma nova ordem econômica
mundial cria outro imperativo
decoordenaçãodepolíticaseco-
nômicas de longo alcance. Se-

gundo ela, a economia mundial
recuperará sua vitalidade as-
simque aChina consumirmais
e os EUA consumirem menos.
Masàmedidaqueambosospaí-
ses aplicarem essa prescrição,
isso inevitavelmente alterará a
estrutura política.

Uma América que consome
menosimportarámenosdaChi-
na. À medida que as exporta-
çõeschinesasparaosEUAdimi-
nuíremeaChinamudar a ênfa-
se de sua economia para um
maior consumo e um aumento
nos gastos com infraestrutura,
umaordemeconômicadiferen-
te surgirá. A China serámenos
dependentedomercadoameri-
canoeseupadrãodemudanças
comerciais,enquantoacrescen-
te dependência de países vizi-
nhos demercados chineses au-
mentaráa influênciapolíticada
China.Atécertoponto,acoope-
ração política terá de compen-
sar essamudança.

Uma definição cooperativa
para um futuro longo não será
fácil.

Historicamente, China e Es-
tados Unidos têm sido potên-
ciashegemônicascapazesdees-
tabelecer suas próprias agen-

das de forma essencialmente
unilateral.

Elas não estão acostumadas
aaliançasestreitasouaproces-
sos consultivos que restrinjam
sua liberdadede açãonumaba-
sede igualdade.Quandoestive-
ramemalianças,elastenderam
a dar como certo que o manto
de liderança lhes pertencia e
exibiram um grau de domina-
ção inconcebível numa emer-
genteparceriasino-americana.

Para fazer esse esforço fun-
cionar, os líderes americanos
precisamresistiraocantodese-
reia de uma política de conten-
çãoextraídadomanualdeestra-
tégia da Guerra Fria. A China
precisa evitar uma política vol-
tada para reduzir alegados de-
sígnios hegemônicos america-
noseatentaçãodecriarumblo-
coasiáticoparaessefim.Nofim
das contas, um confronto esgo-
tará as duas sociedades em de-
trimento do bem-estar global
como a 2ªGuerra fez com aEu-
ropa. Questões que só podem
ser tratadas numa base global,
como energia, meio ambiente,
proliferação nuclear e mudan-
çaclimática,requererãoumavi-
são comumdo futuro.

Nooutroextremo,algunsar-
gumentam que Estados Uni-
dos e China deviam se consti-
tuir numG-2.Umórgão gover-
nante global sino-americano
tácitonãoé, porém,do interes-
se de nenhum dos dois países
ou do mundo. Os países que se
sentirem excluídos poderiam
derivar para um nacionalismo
rígido no precisomomento em
quese requerumaperspectiva
universal.

A grande contribuição dos
EstadosUnidos nos anos 50 foi
tomar a frente no desenvolvi-
mento de um conjunto de insti-
tuições pelas quais a região
atlântica pudesse lidar com su-
blevações sem precedente.
Uma região até então dilacera-
daporrivalidadesnacionaisen-
controumecanismosparainsti-
tucionalizar um destino co-
mum, reduzindo, em grande
medida, as perspectivas de
guerra,e levando,comotempo,
a uma ordem mundial muito
mais benigna.

O século 21 hoje requer uma
estrutura institucional apro-
priada para este tempo. As na-
ções que margeiam o Pacífico
têmumsensode identidadena-
cional mais forte que o dos paí-
ses europeus que saíram da 2ª
Guerra. Elas não devem deri-
var para uma versão do século
21 da clássica política de equilí-
brio de poder. Será particular-
mente pernicioso se blocos an-
tagônicos se formarem em ca-
da lado do Pacífico.

Enquanto o centro de gravi-
dade dos assuntos internacio-
nais pende para aÁsia, e os Es-
tadosUnidosdescobremumno-
vo papel diferente da hegemo-
nia,mas compatível com a lide-
rança, precisamos de uma vi-
sãodeestruturadoPacíficoba-
seada numa cooperação estrei-
ta entre os Estados Unidos e a
China,mas também suficiente-
menteamplaparapermitirque
outros países que margeiam o
Pacíficoconcretizemsuasaspi-
rações. ●
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Para onde caminha a televi-
são?Qual é o futurodessemeio
de comunicação, diante de tan-
tas mudanças de paradigmas,
doprocessodeconvergênciadi-
gital, da fusão crescente com a
internet, da popularização len-
ta das imagens de alta defini-
ção,dasperspectivasdaTVtri-
dimensional (TV3D), dachega-
da dosBlu-ray discs, das novas
e revolucionárias tecnologias
para monitores, tornando-os
cadavezmaiores e commelhor
qualidade?

Sintetizo a seguir as respos-
tas a essas perguntas, a partir
de entrevista exclusiva feita
com Romulo Pontual, um dos
maiores especialistas do mun-
do na área de TV por assinatu-
ra, vice-presidente executivo e
diretor de tecnologia da Direc-
TV, do Grupo Murdoch, enge-
nheiro brasileiro radicado nos
Estados Unidos há mais de 15
anos. Pontual esteve em São
Paulo e falou no Congresso da
Associação Brasileira de TV
por Assinatura (ABTA 2009),
de 11 a 13 de agosto.

Nos EUA, a DirecTV aposta
naubiquidade,ouseja,napossi-
bilidadederecepçãodeconteú-
dos em qualquer lugar, via ter-
minais e dispositivos portáteis,
como celulares e laptops. Para
Pontual, “é preciso levar o con-
teúdo Premium aonde o assi-

nanteestiver,mesmoqueelees-
teja longe do televisor”. Assim,
assinantes que eventualmente
tenham comprado o pacote de
jogosdaLigadeFutebolAmeri-
cano (NFL, na sigla em inglês)
poderão assistir aos jogos tam-
bém em seus computadores,
laptops ou celulares.

É quase certo que, a longo
prazo,aTVpagatendeasubsti-
tuir a TV aberta, em especial
nos países mais desenvolvidos.
No Brasil, o fenômeno parece
mais distante, pois aTV aberta
ainda está presente emmaisde
95% dos domicílios enquanto a
TVpaga está em apenas 10%.

BLU-RAY NÃO DECOLA
“OBlu-raynãovaidecolarnem,
muito menos, reeditar o suces-
so do DVD convencional, como
produto de massa”, prevê Pon-
tual. “Na melhor das hipóteses
será incorporado aos home
theaters demelhor padrão.”

Quase três anos depois de
lançado,oBlu-rayaindaseman-
tém muito caro para a maioria
dosconsumidoresdeclassemé-
dia, nos Estados Unidos. E não
atrai a grandemaioria dos con-
sumidores, que preferem a TV
de alta definição, seja por assi-
naturaouemTVaberta(broad-
casting).Aprevisãodoexecuti-
vo é a de que, no futuro, o Blu-
ray deverá ocupar apenas um

nicho de mercado, na melhor
das hipóteses.

HDTV E MONITORES
A tecnologia dos monitores de
TVvempassandopor transfor-
mações radicais e revolucioná-
rias nos últimos anos, sendo a
principal delas o televisor pla-
no,deplasmaoudecristal líqui-

do (LCD). “Com isso, explica
Pontual, o consumidor tende a
comprar o maior televisor que
seu poder aquisitivo permitir.
SedispõedeR$3mil,porexem-
plo, para comprarhoje umtele-
visor de 42 polegadas, daqui a
dois anos, com osmesmos R$ 3
mil, poderá comprar um de 50
polegadas. Alémdisso, a queda

depreçoséhojebemmaisacele-
rada do que no passado.”

Ograndeavançoatualdemo-
nitores e televisores decorre
das novas tecnologias da ima-
gem, como a de diodo emissor
de luz (LED sigla de Light Em-
mitting Diode), que consome
menos e temmaior contraste e
luminosidade. Superior à TV
deLEDserá a deLEDorgânico
(OLED, Organic Light Emmit-
tingDiode).

3D NÃO SEDUZ
“Pessoalmente,aindanãoacre-
ditono impactonemnosucesso
da televisão tridimensional
(TV3D)”, afirma Pontual. “Fal-
tamaiorvolumedeconteúdopa-
raadultos, embora já surjamos
primeirosfilmesdeboaqualida-
de com imagememtrês dimen-
sões. Diferente é o mercado in-
fantil, com jogos em 3D que en-
cantam a garotada, desenhos
do tipo Godzilla, ou cartoons
em que o garoto se sente parte
do espetáculo. O uso de óculos
especiais para assistir a filmes
emTV3Dnãomepareceserum
problema.”

Quantoà tecnologiadisponí-
vel, nãohádificuldadedetrans-
missão nemde se oferecer con-
teúdoparaTVpagaem3Dhoje.
Pontual afirma que, nas trans-
missões da DirecTV, certos ti-
posdeprogramassãomaisacei-

tos em3Ddoque outros – espe-
cialmente os de ação, esporte
ou desenhos de alto padrão.

WEB É COMPLEMENTO
AsrelaçõesentreaTVeainter-
net se aprofundam a cada dia
mais e ambos os setores podem
fundir-se em diversos segmen-
tos.A internet é ummeio de co-
municação com distribuição
pontoaponto. Seucustodedis-
tribuição é maior do que os de
broadcasting. “Vejo a internet
comoumaalternativaparamer-
cados de nicho”, diz Pontual. E
issoquandoatecnologiadeban-
da larga permitir uma qualida-
decompatívelcomoníveldeexi-
gência do público.

ÉmaisprovávelqueaTVvia
internetvenhaaserumcomple-
mento da televisão – tanto por
assinaturaquantoembroadcas-
ting,comonarecepçãodeeven-
tosesportivosnocelular.Esseé
um dos filões oferecidos pela
convergência–emespecialada
mobilidade e da internet.

A interatividade avançada
na TV parece ter poucas pers-
pectivas de sucesso nos próxi-
mos 10 anos, na opinião dePon-
tual.Hoje, umadas formas inci-
pientes de interatividade é a do
acesso às grades de programa-
çãoeàs informaçõessobrecon-
teúdodaprópriaTVporassina-
tura ouTVdigital aberta. ●
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