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OPINIÃO

No vai e vem das teorias econômicas, algumas velhas
idéias ainda se mostram interessantes. Uma delas de-
riva de um antigo economista francês, Albert Afta-
lion, que desenvolveu o princípio da aceleração no co-
meço do século XX. Em termos de teoria econômica
seria considerada anterior a era dos dinossauros. Mas
segundo o autor, quando uma economia vai aumen-
tando sua renda média, e se isso acontece rapidamen-
te, é normal percebermos um crescimento exagerado
de consumo de bens de maior valor. Assim, uma ren-
da pequena que vira uma renda média predispõe sua
população a passar da demanda de alimentos para
bens de crédito, subindo de valor justamente a cada
aumento de renda. Começa com eletrônicos em geral,
passa por automóveis e chega a imóveis.

A China é o exemplo bem acabado dessas teses.
Uma pesquisa recente de um economista chinês, Wang
Xiaolu, mostra que ainda há muita renda naquele país
fora das estatísticas oficiais e, mais ainda, 80% dessa
renda escondida seria detida pelos 20% mais ricos.
Não estranha, assim, o alto padrão de consumo que se
vê por lá. Por exemplo, em vários lugares os preços de
imóveis se encontram compatíveis com os lugares mais
caros nos EUA e, mesmo assim, existe uma demanda
reprimida muito forte. Algo que poderia ser estranho
para um país de renda per capita ainda baixa.

Isso tudo nos faz lembrar o Brasil, onde padrão seme-
lhante tem sido observado. Nos últimos anos, o aumento
rápido do padrão de renda permitiu que bens antes ina-
cessíveis começassem a ser possíveis de ser comprados.
Automóveis e imóveis são os maiores exemplos. No pri-
meiro caso, basta lembrar os resultados da Pnad 2009,
que mostrou 32 milhões de domicílios brasileiros sem
automóveis ainda. Domicílios estes que possuem uma
renda média de quase R$ 1.100 mensais. Considerando
que essa faixa deve ser a classe média de amanhã, nota-
se o espaço que ainda há para crescimento do setor nos
próximos anos. A mesma coisa vale para imóveis, cujos
pífios 3% do PIB de crédito imobiliário dão indicação de
como o setor ainda tem espaço para crescer.

Mas o que isso tudo tem a ver com o título deste arti-
go? Justamente as medidas do Banco Central divulga-
das na sexta-feira para conter o crédito. Foi uma das
medidas mais acertadas do BC este ano, pois tenta colo-
car o pé no freio em setores com aquecimento excessi-
vo. Por exemplo, o aumento do fator de ponderação de
risco nas operações de crédito visa moderar o setor au-
tomotivo, cujos prazos de pagamento estavam ficando
perigosamente elevados e colocavam sob suspeita a
verdadeira capacidade dos bancos de suportar os riscos
dessas operações. O aumento por si só do compulsório
também é positivo e leva a crer, por exemplo, que o BC
postergará o aumento de juros para janeiro, como,
aliás, já fez em março desse ano, quando começou o
aperto de política monetária com medidas prudenciais.
Em meio às críticas que o BC sofreu em 2010, ele parece
fechar o ano com chave de ouro, faltando apenas a si-
nalização esperada de um maior preocupação com a in-
flação nos documentos oficiais do banco. ■
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Cada vez mais as empresas estão caindo nas chamadas
redes sociais. As organizações perceberam que a inter-
net oferece um oceano de oportunidades, um espaço em
que podem expor e promover discussões sobre seus pro-
dutos e serviços. Entre muitos outros benefícios, essa
plataforma de relacionamento aproxima consumidores
de produtores sem intermediários e estima a inovação
por reunir uma espécie de inteligência coletiva.

Em contrapartida, as redes sociais, por estimularem
o diálogo aberto, sem controles e sem censura, podem
ser uma ameaça à reputação das empresas. Nas redes
sociais, as empresas não têm mais o controle sobre o
processo de geração e disseminação das informações,
conforme demonstra pesquisa recente da Deloitte.

Diante desse cenário, as empresas começam a in-
cluir as redes sociais em suas estratégias de negócio e
de comunicação. De um lado, querem aproveitar as
imensas oportunidades que elas oferecem e se tradu-
zem em maior exposição de seus produtos e serviços,
maior aproximação com clientes e consumidores, pes-
quisa sobre hábitos de consumo e conhecimento das
percepções sobre a própria empresa e a marca, entre
outras. Por outro lado, precisam proteger sua reputa-
ção num ambiente fora de controle.
As empresas, portanto, chegaram à conclusão de que
não podem desconhecer a força e o potencial das redes
sociais e de que não poderão ficar fora desse ambiente.

Um dilema, contudo, preocupa os executivos.
Como incentivar os funcionários a aproveitar todo esse
potencial das redes sociais e, ao mesmo tempo, impe-
dir que a inserção deles no Facebook, no Orkut, no
Twitter, nos blogs e em outros canais, fóruns de dis-
cussão on-line e aplicativos não prejudique os negó-
cios e a reputação da empresa?

As organizações já estão incluindo em seus códigos
de ética e de conduta algumas normas para disciplinar
o uso da internet. Há, por exemplo, o consenso de que
o funcionário não pode usar o e-mail corporativo para
assuntos particulares. Algumas empresas simples-
mente proíbem o acesso à rede social durante o expe-
diente, por temer, sobretudo, queda de produtividade.

Mais do que o estabelecimento de normas, os exe-
cutivos devem incluir as redes sociais no planejamento
estratégico da empresa. Antes, é necessário estimular
uma grande discussão interna para se identificar a im-
portância da redes sociais para o negócio, as necessi-
dades, oportunidades e ameaças. E, sobretudo, definir
uma política de atuação, elencar os canais que serão
trabalhados, estabelecer a forma de interagir nas re-
des, os objetivos a serem alcançados e os papéis e res-
ponsabilidades de cada um nesse processo.

Só a partir daí será possível definir normas para o uso
pessoal das redes, como estabelecer se é ou não conve-
niente o executivo levar aspectos corporativos para sua
página do facebook, por exemplo. Outro exemplo: o
executivo pode participar de fóruns de discussão sobre
temas que incomodam a empresa? Outro: um executi-
vo de uma empresa pode manifestar suas convicções
políticas no Twitter? Voltarei ao assunto. ■
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O Banco Central já alertou para o excessivo endivi-
damento das famílias brasileiras em 2010. Dados di-
vulgados pelo BC mostram que, nos últimos cinco
anos, o número de brasileiros com dívidas superiores
a R$ 5.000 saiu de 10 milhões para 25,7 milhões. Na
média, cada tomador teria uma dívida de R$ 20.185,
o equivalente a quase 40 salários mínimos. A maior
parte das dívidas se concentra no chamado emprés-
timo pessoal e se referem ao crédito consignado e às
operações tradicionais, com débito em conta-cor-
rente ou mesmo em carnês, em seguida os veículos e,
por fim, os financiamentos para casa própria.

O BC deixou o alerta de que o número de endivida-
dos pode ser maior, já que o estudo só avaliou a popu-
lação bancarizada. Analistas temem que um percen-
tual não desprezível desses endividados possam ter
contraído dívidas superiores as suas capacidades de
pagamento. Agora é a vez do Ipea mostrar que, em ou-
tubro, 51,4% das famílias estavam endividadas. Revela
também que as famílias que ganham entre cinco e dez
salários mínimos e as que recebem de dois a quatro es-
tão mais endividadas: 57,7% e 57,6%, nesta ordem.

O estudo revela outro aspecto curioso. Mostra que o
percentual daqueles que se dizem muito endividados é
maior entre os que afirmam não ter renda (16,7%).
Entre os mais endividados estão famílias com renda
maior do que dez salários mínimos: 11,9% afirmam
estar muito endividados. Entre os que recebem de um
a dois salários mínimos, este percentual chegou a
49,9%. Entre os que ganham de quatro a cinco salá-
rios, o percentual atingiu 54,7% e, dos que ganham
acima de dez, 48,8% têm dívidas.

Essa situação é agravada com a aproximação das festas
de final de ano. Estudo realizado pelo Instituto de Pesqui-
sas Fractal aponta que mais 30% da renda dos entrevista-
dos estão comprometidas com pagamentos de emprésti-
mos até o Natal. Além disso, 11% dos endividados declara-
ram que não será possível pagar suas dívidas. Os resultados
apontam para um consumo movido a crédito e para uma
inflação de demanda sustentada pelo estímulo ao endivi-
damento excessivo. Poupança e investimentos individuais
foram ao longo dos últimos anos desestimulados. As famí-
lias consumiram muito. Entretanto, os números apontam
para sua fragilidade financeira. A elevação das taxas de ju-
ros pode agravar o quadro dessas famílias e tornar a ina-
dimplência um fenômeno expressivo em 2011.

Mas o Ministério da Fazenda insiste em afirmar que
o endividamento das famílias é um dos menores do
mundo. Compara nosso grau de endividamento ao dos
países desenvolvidos e conclui que a proporção do en-
dividamento das famílias em relação ao PIB é baixa,
embora, tomado os últimos anos, o mercado creditício
brasileiro tenha crescido a uma taxa de 15% ao ano.

As iniciativas de solução ao problema do crédito fica-
ram cingidas aos agentes privados que têm empreendi-
do esforços para ensinar as famílias, principalmente às
de menor poder aquisitivo, como estruturar sua saúde
financeira e abrir possibilidades para a formação de suas
poupanças, evitando o endividamento excessivo. ■
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