
%HermesFileInfo:A-22:20110414:

A22 Internacional QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Websfera O melhor da internet

EL PAÍS

US$ 1 milhão
custará um anúncio publicitário
no programa final de Oprah
Winfrey, que vai ao ar no dia 25
de maio. O casal Obama está
entre os últimos convidados

THE WASHINGTON POST
AMERICANA

Foram-se os tempos que agen-
tes da CIA se aposentavam dis-
cretamente e levavam para casa
os segredos de anos de trabalho.
Desde o 11 de Setembro, pelo me-
nos 91 agentes, geralmente os de
maior hierarquia, prestes a dei-
xar o serviço de inteligência ame-

ricano, foram contratados por
empresas. No governo, ganham
no máximo US$ 180 mil por ano.

Beatificação papal custa
a Roma€3,6 milhões

DER SPIEGEL BBC

Rodrigo Cavalheiro Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

A população de abelhas e outros
insetos polinizadores, como bor-
boletas, tem diminuído na Grã-
Bretanha. Para reverter o qua-
dro, uma reserva natural inves-
tiu mais de R$ 150 mil no plantio
de flores em corredores que fun-
cionam como “vias expressas”.

Britânicos fazem trilha
para salvar abelhas

●✽
MOISES
NAIM
THE WASHINGTON POST

O alemão Meinhard von Gerkan
foi criticado em seu país por acei-
tar projetar o maior museu do
mundo, na Praça da Paz Celes-
tial, em Pequim. “A China atual
não se compara à Alemanha
Oriental. Há mais liberdade”,
respondeu o arquiteto.

Pela riqueza,
tolera-se o regime
autocrático chinês
Classe média está cada vez mais disposta a ser flexível

●✽
ANDREW
JACOBS
THE NEW YORK TIMES

Roma espera 1 milhão de fiéis pa-
ra a beatificação de João Paulo
II, no dia 1.º. A estrutura para re-
cebê-los: 3,5 mil voluntários,
400 banheiros químicos e um
hospital de campanha. Roma de-
ve gastar€3,6 milhões em limpe-
za, transporte e segurança.

Arquiteto recebe críticas
por trabalho na China

No decorrer dos 40 anos
desde que o presiden-
te Richard Nixon esta-
beleceu relações diplo-
máticas com a China,
políticos americanos

não desistiram da ideia de que a cres-
cente massa de empreendedores chi-
neses e outros indivíduos combati-
vos de nível universitário um dia
acharia a democracia eleitoral irresis-
tível. Mas um passeio por um dos lu-
xuosos shopping centers de Pequim
acaba rapidamente com esses concei-
tos idealistas – e em vez disso nos faz
pensar se os autocratas da China não
terão descoberto um modelo flexível
de governo duradouro.

No Oriental Plaza, jovens profissio-
nais vestindo Nike e Abercombie &
Fitch declaram sua admiração pelo go-
verno do Partido Comunista. “Qual-
quer mudança no sistema político atira-
ria a China na desordem”, disse Guo
Ting, assistente de escritório, de 30
anos. “Nossos líderes estão fazendo um
excelente trabalho.”

Trabalhadores de colarinho branco,
com formação universitária, como a sra.
Guo, são representantes emblemáticos
de uma classe média chinesa cada vez
mais confiante e disposta a ser mais fle-
xível com o governo, apesar de suas res-
trições e imperfeições. Esse grupo consi-
dera que tais falhas são compensadas
pelo contínuo crescimento econômico

de dois dígitos, enquanto aprendeu a
apreciar a estabilidade social sob um re-
gime autocrático. Isso não quer dizer
que a oposição à situação não exista. Os
camponeses expropriados continuam
fazendo manifestações. Os dissidentes
não deixam de reivindicar o pluralismo,
embora as autoridades tratem de silen-
ciá-los, temendo que aqui ocorra uma
“revolução de jasmim”. E jovens insatis-
feitos compartilham online ásperas crí-
ticas a seus líderes – enquanto os censo-
res não deletam as mensagens.

Mas a maioria dos especialistas oci-
dentais concorda que os comunistas no
governo não correm o risco de ser depos-
tos tão cedo. “Eles se mostraram muito
mais flexíveis do que os governos dos
Egitos e das Tunísias deste mundo”, dis-
se Kevin O’Brien, da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, dizendo-se ma-
ravilhado com “sua capacidade de se
adaptar a novas circunstâncias”.

Essa capacidade darwiniana de evoluir
nasceu da experiência de quase morte do
partido, em 1989, quando estudantes e
intelectuais ocuparam a Praça Tianan-
men durante sete semanas exigindo elei-
ções livres, o fim das restrições à impren-
sa, da corrupção e do nepotismo. Nos
anos que se seguiram à violenta repres-
sãodos protestos,o regime descobriuco-
mosatisfazermuitosduranteamaiorpar-
te do tempo – o suficiente para dissuadir
amaioriados cidadãos de optarpelas ma-
nifestações pró-democracia.

Até pouco tempo atrás, os líderes da

China também prometiam progressi-
vas reformas políticas, embora os recen-
tes tumultos árabes, associados aos pre-
parativos de uma mudança na alta cúpu-
la, em 2012, tenham efetivamente acaba-
do com essas perspectivas. Mas, inde-
pendentemente de como sejam inter-
pretados os cálculos, a vida sem dúvida
melhorou para a maioria dos chineses.
Nos últimos 20 anos, a renda urbana
per capita anual mais que triplicou, che-
gando a US$ 3.100 ao ano; a expectativa
de vida deu um salto de mais de seis
anos, chegando a uma média de idade
de 75 anos; e o número dos adultos anal-
fabetos foi reduzido em 46 milhões. As
cidades chinesas, com seu excitante bur-
burinho comercial e grandes extensões
de enormes e reluzentes prédios resi-
denciais, são o retrato do otimismo do
país. “Um crescimento de 10% resolve
muitos problemas”, diz o professor
O’Brien.

Mas, por si mesmo, o crescimento
econômico não explica a ampla aversão
às mudanças políticas detectada entre
intelectuais e profissionais. Para os 70
milhões de membros do Partido Comu-
nista e para a crescente classe empresa-
rial chinesa, o atual acordo traz grandes
vantagens para aqueles que jogarem de
acordo com as regras. Os benefícios po-
dem incluir empréstimos a juros baixos
oferecidos por bancos estatais e o favo-
recimento junto a uma burocracia oni-
potente capaz de esmagar qualquer em-
presa que tente decolar fora do clube

privilegiado dos grandes empreendi-
mentos de propriedade governamen-
tal.

O arranjo atual incentiva a lealda-
de ao partido, ainda que tenha como
base o instinto de sobrevivência e
uma dose considerável de ganância.
Li Fan, diretor do World and China
Institute, uma ONG de Pequim que
estuda a reforma política, disse que
uma democracia eleitoral ameaçaria
os benefícios que as elites empreen-
dedoras desfrutam sob o sistema
atual. “Aqueles que prosperaram
com a reforma econômica não estão
interessados em partilhar o poder
nem os espólios da prosperidade
com aqueles que estão nas camadas
inferiores da sociedade”, disse.

O mesmo pode ser dito dos 300
milhões de membros da crescente
classe média chinesa, muitos dos
quais parecem temer que o sufrágio
universal conceda a seus compatrio-
tas camponeses uma fatia despropor-
cional do poder. A demonização da
democracia emana de líderes do alto
escalão como Wu Bangguo, principal
legislador do partido, que no mês pas-
sado alertou o país para o risco de
uma democracia eleitoral levar a Chi-
na “a cair no abismo da desordem in-
terna”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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✽

É JORNALISTA

A s cerejeiras em flor e
as passeatas contra a
globalização foram du-
rante muitos anos o
pano de fundo e os ri-
tuais inevitáveis da

primavera em Washington. Hoje, as
cerejeiras continuam florescendo,
mas as manifestações de rua mur-
charam. Os protestos de primavera
eram provocados pelas reuniões se-
mestrais do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e do Banco Mun-
dial, realizadas regularmente no iní-
cio de abril. Os manifestantes, mui-
tos vindos de longe, queriam protes-
tar abertamente contra o livre mer-
cado, a pobreza mundial, a deterio-

ração do meio ambiente ou a política
externa americana.

Frequentemente, faziam reivindica-
ções específicas: o fim da imposição
de reformas econômicas impopulares
(austeridade fiscal, privatização, libe-
ralização do comércio, desregulamen-
tação) aos países pobres em troca de
financiamentos do FMI e do Banco
Mundial; o cancelamento da dívida
dos países pobres com bancos interna-
cionais; o fim dos acordos de livre co-
mércio; a proteção do ambiente. Em
geral, pediam o fim das pressões por
medidas que, segundo eles, promo-
viam o capitalismo selvagem e a globa-
lização desumana.

Agora, embora ainda devam ocorrer

vigílias e comícios nas proximidades
das sedes das reuniões, não se parece-
rão com os tumultuados e gigantescos
espetáculos de outrora, com uso abun-
dante de gás lacrimogêneo. Aonde fo-
ram os manifestantes? O aparente fim
dos protestos contra o FMI e o Banco
Mundial é um reflexo de transforma-
ções mais abrangentes na economia
internacional, transformações que tor-
naram essas instituições financeiras
globais menos temíveis e menos rele-
vantes.

Em primeiro lugar, as medidas eco-
nômicas e as condições dos emprésti-
mos que as duas agências antes costu-
mavam impor às nações pobres deixa-
ram de ser tão controvertidas.

Muitos países em desenvolvimento
adotaram reformas próprias favorá-
veis ao mercado, enquanto o FMI e o
Banco Mundial se tornaram menos
dogmáticos. Na reunião deste ano, por
exemplo, o FMI está adotando uma po-
sição muito mais flexível em relação
aos controles da movimentação de ca-
pitais internacionais impostos por al-
guns países – controles que costuma-
va condenar de maneira intransigen-
te. Do mesmo modo, as negociações
globais dos acordos de livre comércio,
há muito tempo um ponto extrema-
mente sensível para os grupos de ati-
vistas, não saem do impasse há uma
década.

Além disso, as novas realidades da
economia global levaram a uma mu-
dança fundamental dos papéis e dos
programas das instituições financei-
ras internacionais – e dos seus críti-
cos. Desde o final dos anos 80, e na
maior parte da década seguinte, os paí-
ses em desenvolvimento participaram
das reuniões do FMI para obter novos
empréstimos e negociar mudanças
das estratégias que eles deveriam ado-
tar para obter os recursos.

Muitos países pobres agora estão
sentados sobre cofres repletos de di-
nheiro, enquanto nações ricas são os
novos pedintes internacionais. Os
mesmos países que antes davam aula
de economia agora precisam pôr or-
dem em suas casas fiscais e aplicar pro-
fundas reformas. Por exemplo, desde
2000, as economias dos países em de-
senvolvimento cresceram em média
6,1% ao ano; ao mesmo tempo, as eco-
nomias avançadas cresceram míseros
1,8% em média. Consequentemente,
enquanto em 2000 os países em desen-
volvimento representavam um quinto
da economia global, hoje sua participa-
ção aumentou para mais de um terço
do total da produção mundial.

Os economistas concordam que es-
sas tendências continuarão e merca-
dos emergentes de forte crescimento,
como China e Índia, já superaram ou
em breve superarão as potências eco-
nômicas tradicionais. Essa expansão
impressionante tirou milhões de pes-
soas da pobreza e está ampliando rapi-
damente a classe média dessas nações.

Além disso, mercados emergentes
como China, Índia, Brasil e Indonésia
enfrentaram a recente crise financeira
muito melhor que os países ricos. Eles
não estão atolados numa profunda re-
cessão como a Espanha; não foram
obrigados a salvar seu sistema bancá-

rio como nos EUA; não pediram a
ajuda internacional como Irlanda
ou Portugal; e não fizeram cortes
draconianos em seus gastos públi-
cos como a Grã-Bretanha. Os presi-
dentes de bancos de investimentos
agora não saem dos corredores dos
bancos centrais e dos Ministérios
das Finanças de Pequim, Brasília e
Nova Délhi.

Esse novo mundo dificilmente se
ajusta ao mundo que levava os mani-
festantes a se reunir em Washing-
ton na primavera.

Finalmente, após toda catástrofe
financeira global – como a crise do
peso mexicano de 1994 e a crise fi-
nanceira asiática do final da década
de 90 –, os líderes mundiais começa-
ram a se reunir em cúpulas e a pro-
meter reformas drásticas do siste-
ma financeiro internacional a fim
de assegurar que não haveria mais
crises. Mas, depois que a sensação
de emergência passou e as econo-
mias em dificuldades começaram a
se recuperar, tornaram-se eviden-
tes os custos e as complicações da
revisão do sistema financeiro inter-
nacional – e a vontade política de
empreender importantes reformas
evaporou-se.

Em reconhecimento dessa reali-
dade, os apelos para uma nova arqui-
tetura financeira depois da grande
recessão de 2008 foram substituí-
dos por promessas mais modestas
de modernização das “artérias” do
sistema financeiro: endurecimento
das regras aplicadas às instituições
bancárias, revisão das normas con-
tábeis, exame do papel dos fundos
hedge e das agências de classifica-
ção de crédito e outras medidas.

Essa é mais uma razão pela qual,
nesta primavera (no Hemisfério
Norte), Washington mais uma vez
verá as cerejeiras em flor e banquei-
ros e burocratas internacionais,
mas menos manifestantes em con-
fronto com a polícia antimotim. /
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É EX-DIRETOR EXECUTIVO DO BANCO MUN-

DIAL, É MEMBRO SÊNIOR DO CARNEGIE

ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE

Manifestantes contra
globalização sumiram
Poucos vão marchar contra o livre mercado, a pobreza mundial ou a deterioração
do meio ambiente durante a próxima reunião do FMI e do Banco Mundial

CIA perde agentes
para empresas

VISÃO
GLOBAL
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Muitos países pobres agora
têm dinheiro e nações ricas
são os novos pedintes

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A22.




