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Contra o tempo
● A economia americana está correndo contra o

tempo. Grande parte do crescimento econô-

mico está acontecendo por causa de estímulos

do governo e do Fed, mas esses suportes têm

data para acabar. O presidente Barack Obama

desfruta de popularidade pela morte de Bin

Laden, mas seu verdadeiro desafio é conseguir

manter a recuperação econômica.

O fato é que em pleno
mês de maio ainda não se
sabe qual será o crescimen-
to da maior economia do
mundo este ano. Há pre-
visões de 2% a 4%. Os mais
otimistas ficaram um pouco
enfraquecidos depois que
foram divulgados os dados
do começo do ano.

Monica de Bolle, da con-
sultoria Galanto, disse que o
primeiro trimestre mostrou
como a economia americana
é sensível à alta dos preços de
energia. O PIB desacelerou
muito com a queda do con-
sumo das famílias, provocada
pela elevação dos preços dos
combustíveis. Acha que o PIB
não crescerá mais de 3%.

Sérgio Vale, da MB Asso-
ciados, concorda que a eco-
nomia americana está com
dados confusos. Ele acha que
a base da retomada é a volta
da normalidade depois da cri-
se, mas admite que o petróleo
continua sendo um risco.

Obama está contando com
dois ativos: um bom momen-
to político e a oposição con-
servadora meio perdida. Para
se reeleger em 2012, no en-
tanto, precisará também de
mais fôlego na economia.

O presidente será obrigado
a negociar novamente em ju-
lho a redução do déficit pú-
blico. Ao mesmo tempo, o
Fed, banco central america-
no, não poderá fazer um novo
programa de expansão mo-
netária para injetar mais di-
nheiro na economia.

Por isso, a torcida dos de-
mocratas é para que o cres-
cimento comece a acontecer
com os atuais estímulos fis-
cais e monetários e que de-
pois a economia continue
com suas próprias pernas.
Masnãohánenhumagarantia
disso. Os números ainda são
muito conflitantes. Olhando
para o mercado de trabalho,
por exemplo, no mesmo dia
em que foi anunciada a cria-
ção de 244 mil postos em
abril, a taxa de desemprego
aumentou, de 8,8% para 9%.
Embora o setor privado tenha
gerado 800 mil postos este
ano, o tempo médio de de-
semprego tem sido de 40 se-
manas, ou 10 meses.

— Os indicadores confli-
tantes são típicos de uma
economia em recuperação,
mas em ritmo modesto. No
primeiro trimestre, o cresci-
mento desacelerou em rela-
ção ao 4o- trimestre, de 3,1%
para 1,8%. Isso refletiu a que-
da do poder de compra das
famílias, com o aumento dos
custos com combustíveis —
afirmou o economista-chefe
da Sul América Investimen-
tos, Newton Rosa.

Omercado imobiliárionun-
ca se recuperou completa-
mente. O preço das residên-
cias americanas caiu 3% no
primeiro trimestre, na com-
paração com o quatro tri de
2010. Para se ter uma ideia do
tamanho do problema, março

registrou a 57a- queda con-
secutiva do indicador medido
pelo website americano zil-
lou.com, especializado no se-
tor imobiliário. Foi também a
maior queda trimestral desde
2008. A desvalorização dos
imóveis faz com que as fa-
mílias que carregam dívidas
hipotecárias fiquem ainda
mais endividadas com a per-
da de valor dos ativos. Os
bancos também têm que re-
visar para baixo o valor dos
seus patrimônios. Essa foi a
origem da crise em 2008 e o
fenômeno não foi superado. A
estimativa da zillou.com é de
que o preço dos imóveis caia
9% este ano. Desde o pico de
2006, os preços estão 30%
menores, somando uma per-
da de patrimônio de US$ 10
trilhõesparaosbancosepara
as famílias. Cerca de 28% dos
proprietários devem mais
que o valor de seus imóveis.

O déficit público america-
no deve fechar 2011 em 11%,
segundo estimativa da RC
consultores. O Bank of Ame-
rica projeta déficit de 10%. Em
2012, deve ficar ainda alto, em
8%. A consultoria espera cres-
cimento do PIB de 2,3% este
ano e de 2% no ano que vem.
A utilização da capacidade
instalada industrial está bem
abaixo da média histórica, de
80%, na casa de 76%.

“Na essência, o paciente
ainda continua respirando
por aparelhos, como fica evi-
denciado na alta parcela do
crescimento da renda pessoal
que é resultado da política
fiscal mais frouxa do gover-
no”, diz o Bank of America.

O que o banco quer dizer é
que a renda das famílias está
crescendo não por melhorias
no mercado de trabalho, mas
porque o governo está pro-
movendo corte de impostos e
dando incentivos fiscais para
tentar retomar o consumo.
Isso tem acontecido de várias
formas: ampliação da segu-
ridade social; distribuição de
cupons-alimentação; aumen-
to do seguro-desemprego. O
problema é que o governo já
se endividou demais e não
poderá manter esses progra-
mas nos próximos anos.

“Retirando efeitos das
transferências do governo, a
renda das famílias estaria cer-
ca de 8% menor desde a re-
cessão que teve início em
2007”, diz o banco.

Alguns programas de su-
porte ao consumo, como se-
guro-desemprego e corte de
impostos, vão terminar no fi-
nal deste ano e no início do
ano que vem. A estimativa do
Bank of America é de que US$
100 bilhões deixem de entrar
no bolso das famílias:

“Um corte de US$ 100 bi-
lhões no rendimento das fa-
mílias no ano que vem teria
um impacto considerável
sobre o crescimento eco-
nômico de 2012.”

E, certamente, sobre a
política também.
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

MOBILE: Google lança nova versão do Android e

começa testes de serviço de música na nuvem

SEGURANÇA: Sony estuda proteção de dados para

usuários da América Latina

Skype deve permanecer gratuito e
com mesmo formato, dizem analistas
Segundo Microsoft, programa não será retirado de sistemas concorrentes

Enquanto tablets se expandem no
Brasil, livro digital ainda engatinha
Editoras pretendem mais que dobrar oferta de e-books este ano

Paulo Justus

● SÃO PAULO. Enquanto a base
de proprietários de tablets, co-
mo o iPad, cresce em ritmo
acelerado no Brasil, a oferta de
livros digitais engatinha, devido
a obstáculos que vão da re-
negociação de direitos autorais
à preocupação com pirataria.
Paulo Rocco, dono da editora
Rocco, conta que alguns agentes
cedem os direitos autorais para
o livro digital por apenas dois
anos, a título de experiência.

A editora começou a vender e-
books há um mês. São 50 títulos,
tirados dos contratos mais no-
vos, que preveem a cessão de
direitos para livros digitais.

Apesar das dificuldades, as
editoras querem dar este ano
um salto no número de e-books.
A LP&M, hoje com 200 títulos,

pretende chegar a 450. A Zahar
quer passar de 300 para 450, e a
Sextante, de 50 para 100.

— Se você procura um livro
digital que não existe, a chance
é maior que ele seja pirateado
— diz Marcos Pereira, editor e
sócio da Sextante.

Download é pouco se
comparado à venda impressa

O consumo ainda é modesto.
O best-seller “A cabana”, da
Sextante, atingiu em seis meses
mil downloads, contra 200 mil
cópias em papel vendidas no
período. Já “Comer, rezar e
amar”, da Objetiva, teve 75
downloads em abril, contra 10
mil impressos vendidos.

Na Zahar, que produz livros
digitais há dois anos, o fatu-
ramento destes é de apenas
0,1% do total. A editora, forte

em livros acadêmicos, vende
títulos por 30% menos que nas
livrarias e oferece capítulos se-
paradamente, por até R$ 1,90.

De olho na demanda futura,
LP&M, Objetiva, Planeta, Record,
Rocco e Sextante criaram em
2010 a Distribuidora de Livros
Digitais (DLD). Ela entrou efe-
tivamente em operação há um
mês, com catálogo de 400 obras,
vendidas por Saraiva e Livraria
Cultura e preço 30% menor que a
versão em papel. Roberto Feith,
diretor-presidente da Objetiva e
presidente do Conselho da DLD,
aposta na forte expansão quan-
do os e-readers forem acessíveis
à classe média.

Na Ediouro, a ênfase ainda é
nas classes A e B. Ela tem hoje
200 livros digitais. Já a Record
vem apostando em títulos para
o público jovem. ■

Estudo nos EUA
defende repensar
jornalismo on-line
● NOVA YORK. A Universidade de
Columbia divulgou ontem um
estudo sobre jornalismo digital
em que sugere que os jornais
precisam repensar seu relacio-
namento com os anunciantes.
Isso não significa dar aos anun-
ciantes o controle editorial, mas
apresentar alternativas ao es-
tabelecimento de preços basea-
do no impresso e criar conteúdo
valioso para a internet. Com esse
estudo, a Escola de Jornalismo
da universidade visa a ajudar
jornais, revistas e TVs a com-
petirem no mercado on-line.

— Sugerimos que os jorna-
listas tenham uma compreensão
melhor do porquê tantos dó-
lares em publicidade deixaram
as mídias tradicionais — diz Bill
Grueskin, diretor da escola e um
dos autores do estudo.

Isso, explica, ajudaria a mídia
a traçar estratégias para trazer
de volta esses dólares. O estudo
recomenda um investimento
mais consistente e veloz em ino-
vação, bem como que os jor-
nalistas tenham uma compre-
ensão melhor sobre como os
anunciantes usam redes sociais
e novas mídias para atingir os
consumidores. Outra sugestão é
que as grandes organizações jor-
nalísticas criem ou recriem equi-
pes digitais específicas.

Sobre a cobrança no acesso
on-line, o estudo vê limites. Mas
há otimismo com relação às as-
sinaturas para dispositivos mó-
veis. (The New York Times) ■

Rennan Setti e André Machado

● Analistas do setor de tecno-
logia acreditam que, mesmo de-
pois da aquisição pela Microsoft,
o formato do Skype deve per-
manecer o mesmo, gratuito e
disponível em diversas platafor-
mas. Mas há preocupações
quanto à qualidade futura do
serviço de comunicação on-line.

— Dado o histórico de com-
pras de empresas de tecnologia
pela Microsoft, nós, usuários,
podemos sair perdendo com a
aquisição do Skype a médio pra-
zo, talvez daqui a um ano —
criticou Daniel Schwabe, pro-
fessor do Departamento de In-
formática da PUC-Rio. — Deve
haver, por exemplo, uma inte-
gração com o Messenger. Quan-
do isso ocorrer, prevejo que o
Skype começará a decair, per-
dendo funcionalidades.

Como a Microsoft tem um
amplo portfólio de produtos
pagos, a maior preocupação
dos 170 milhões de usuários
ativos do Skype diz respeito à
gratuidade do serviço. Mas Ce-
lia Sarauza, gerente de Pes-
quisas da consultoria IDC Bra-
sil, diz que “não há motivo”
para que haja cobrança:

— O modelo de negócios do
Skype não deve mudar, pelo me-
nos num primeiro momento. A
característica da gratuidade está
muito ligada à marca, que é

muito forte, e não é vantajoso
para a Microsoft mudar isso. Vai
prejudicar a relação com os
clientes — afirmou a analista. —
O que é grátis hoje não deve ser
cobrado no futuro. Se a Micro-
soft for cobrar, será por fun-
cionalidades que acrescentar.

O presidente da consultoria
Teleco, Eduardo Tude, acre-
dita que deve haver integração
com outros produtos:

— Não haverá qualquer mu-
dança para o consumidor. O Sky-
pe foi comprado pelo eBay no
passado e nada mudou. Com a
Microsoft, o que deve haver são
melhorias e integração com ou-
tros produtos da empresa.

Fernando Lima, analista do
mercado de software da IDC,
não vê conflito entre a filosofia
de gratuidade por trás do Sky-
pe e a postura da Microsoft:

— A Microsoft já pratica uma
política de marketing que dá im-
portância a serviços gratuitos,
como o MSN. Por isso não deve
haver grandes mudanças no Sky-
pe nesse sentido. O que a Mi-
crosoft fez foi adquirir uma tec-
nologia para integrá-la aos seus
produtos. Ela quer se aproveitar
dos pontos fortes do Skype.

Durante o anúncio do negó-
cio, ontem, o diretor-executivo
da Microsoft, Steve Ballmer, es-
forçou-se para aplacar outro te-

mor dos usuários, de que o
programa seja banido de sis-
temas concorrentes como o da
Apple, o Linux e o Android.

— Continuaremos investindo
no Skype para dispositivos que
não são da Microsoft. Isso é
fundamental para o propósito da
comunicação — disse Ballmer,
que citou o Office para Mac
como exemplo dessa política. —
Os produtos e serviços que os
usuários conhecem hoje serão
ampliados e melhorados.

Números Online: Transit
oferece serviço concorrente

Para os usuários brasileiros
— a empresa não divulga quan-
tos são — a incerteza soma-se à
polêmica recente com o serviço
Números Online, que permite o
recebimento, no computador,
de ligações feitas a partir de
telefones fixos e celulares.

O Skype anunciou na segun-
da-feira parceria com o GT
Group para voltar a oferecer o
serviço, após ter dito que a
antiga sócia, Transit Telecom,
abandonara o negócio. A Tran-
sit — que acusara o Skype de
quebrar o contrato de exclu-
sividade — contra-atacou: co-
meça a oferecer hoje o Call Me,
serviço para os órfãos do Nú-
meros Online do Skype. A Tran-
sit promete portabilidade nu-
mérica e gratuidade por meio
de um sistema próprio. ■
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