
Trata-sedoInstitutoSuperiordeInovaçãoeTecnologia
(Isitec)queteráinvestimento inicialdeR$4milhões
daFederaçãoNacionaldosEngenheiros .Opresidente
daentidade,MuriloCelsodeCamposPinheiro,
dizserumainiciativasemfins lucrativos. ➥ P16

SãoPauloteráescolapara
formarengenheiros inovadores

A fabricante sul-coreana lança em setembro no
Brasil o Optimus 3D, apresentado em fevereiro
emBarcelona. Oobjetivo é conquistar uma
fatia do mercado de smartphones, que
cresceu 74% no segundo trimestre. ➥ P22

Maior importânciado paísnocenáriointernacional
tambémcontribuiparaquelitígiossobrepropriedade
intelectualaumentem,dizLuizEdgardMontaury
Pimenta,doMontauryPimenta,Machado&Vieirade
Mello, querecebeumpedidodessesporsemana. ➥ P26

LGlançacelular3Dparaganhar
mercadoemsmartphones

Economiaemalta fazcrescer
disputapor marcasepatentes

Apesar do anúncio de aumento da participação da CSN
nasiderúrgica mineira, que fez os papéis subirem na
segunda-feira, os analistas preferem manter indicação
de manutenção, ou seja, quem está posicionado
fica, quem está fora, continua fora. ➥ P32

AltarecentedasaçõesdaCSN
eUsiminasconvencepouco

Henrique Manreza

Felipe O'Neill/O Dia

Na semana passada, o Google anunciou a compra da Mo-
torola Mobility por mais de US$ 12,5 bilhões. A Motoro-
la Mobility é licenciada do sistema operacional móvel
da Google — o Android —, que atingiu no 2º trimestre de
2011 uma participação de quase 50% nos smartphones
vendidos em todo o mundo.

O Google é de longe o site de busca mais utilizado pe-
los internautas e converteu-se em poucos anos em uma
das marcas mais valiosas do mundo. Segundo a Brand Fi-
nance, hoje é a mais valiosa, avaliada, em 2011, em US$
44 bilhões. O Google deu assim mais um importante pas-
so no controle e consolidação de uma rede planetária de
conectividade e mobilidade, naquilo que podemos cha-
mar de uma “googlização” da internet.

Mas a internet não só se “googliza”, como se “globali-
za” com velocidade alucinante. Nos últimos 10 anos, o
número de utilizadores da internet cresceu quase
500%. São hoje mais de 2 bilhões de utilizadores em to-
do o mundo. Uma penetração de cerca de 30%. Na Euro-
pa já ascende a mais de 58% e o Brasil é o campeão desta-
cado da América Latina com mais de 35% de penetra-
ção. A internet é hoje uma “rede líquida”, em que infor-
mação e conhecimento fluem sem restrições (apesar da
resistência chinesa...), conectando um “cérebro glo-
bal” de inteligência de silício e de carbono.

Foi também este “cérebro global” que possibilitou,
juntamente com uma desregulação financeira, a total in-
tegração dos mercados internacionais. Os credores de na-
ções soberanas estão hoje nos quatro cantos do mundo
atrás de uma tela de computador dando ordens de com-
pra e venda da dívida desses países e provocando transfe-
rências maciças de riqueza de contribuintes empobreci-
dos pela crise para estes investidores especulativos —
“os mercados”, como gentilmente lhes chamamos.

A crise financeira que passamos veio expor as fragili-
dades deste modelo econômico global. Em 2009, à épo-
ca Gordon Brown, o primeiro-ministro britânico,
cunhou um neologismo referindo-se a uma possível
“desglobalização”, na Conferência Anual do Fórum Eco-
nômico Mundial de Davos.

Os sinais são inequívocos. Veja-se o crescente senti-
mento de nacionalismo que emerge na Europa, que até
já se traduziu no retomar do controle de fronteiras em
países como a Dinamarca, ou no ressurgimento dos mo-
vimentos de extrema-direita. O próprio “Buy Ameri-
can” do Presidente Obama, as medidas de protecionis-
mo comercial e de controle de capitais em muitos ou-
tros países, incluindo o Brasil, ou mesmo o resultado do
referendo popular Islandês recusando o pagamento dos
prejuízos causados a investidores europeus pela falência
de um banco privado.

Após algumas décadas de submissão à ditadura dos
mercados internacionais, os Estados-nação estão to-
mando consciência e sendo demandados pelos seus ci-
dadãos da necessidade de reafirmarem a sua sobera-
nia. Eles são a única instituição reguladora a poder ocu-
par espaço entre o excesso da finança globalizada e os
indivíduos e instituições, perante os quais um Estado
democrático responde. É assim muito provável que as-
sistamos ao crescimento da importância política dos
Estados territoriais, reafirmando o seu papel soberano.
Como diz o economista francês Frédéric Lordon “des-
globalizar é repolitizar”.

Em suma, enquanto o cérebro do mundo se “globali-
za” e se “googliza”, o espaço político e econômico ten-
de a fragmentar-se com mais atuações protecionistas e
a evoluir para uma “desglobalização” anunciada. Vere-
mos como o mundo se equilibra. ■

Roberto Jefferson
Presidente nacional do PTB

Miguel Setas
Vice-presidente de distribuição
e inovação da EDP no Brasil

DesglobalizaçãoA liberdade discutida
Os avanços e desafios da liberdade de expressão no
Brasil. Este foi o tema de uma conferência legislativa
realizada ontem, no auditório da TV Câmara, na Câ-
mara dos Deputados. A discussão pode parecer ocio-
sa para muitos. Afinal, quem duvida de que no país
gozamos de absoluta liberdade de expressão. A ques-
tão não é essa. É precisamente porque temos liberda-
de que devemos discuti-la.

Não sou exatamente uma celebridade no sentido
que atualmente se dá ao termo, mas é um fato que
em diversas ocasiões minha vida foi matéria jornalís-
tica, nem sempre da forma como eu gostaria, ou que
seria justa. Nem por isso haverá quem possa dizer
que alguma vez me ouviu defender a mais branda for-
ma de cercear a liberdade de expressão ou de impren-
sa no Brasil.

Por que, então, defendo que se discuta o assunto?
Em primeiro lugar porque a todo momento surgem
acontecimentos que a colocam em questão sob no-
vos ângulos e perspectivas.

Aí está a questão das imagens de presos em opera-
ções da Polícia Federal. Aí estão os casos de utiliza-
ção das novas mídias de maneira que pouca seme-
lhança tem com o exercício legítimo da crítica, da
mera exposição dos fatos ou do pensamento.

Se formos mais longe, veremos autoridades britâ-
nicas defendendo restrições à liberdade de expres-
são por meio das chamadas mídias sociais diante dos
distúrbios em Londres, quando alguns grupos que
praticaram violências se articularam por meio delas.

Estamos falando das mesmas mídias sociais cuja li-
berdade as mesmas autoridades defenderam quando
se tratava de apoiar os jovens egípcios contra um go-
verno que até recentemente essas mesmas autorida-
des consideravam legítimo, apesar de nada democrá-
tico para os padrões britânicos.

Se olharmos mais detidamente ao nosso redor, va-
mos nos dar conta de que a questão da liberdade de
expressão surge a todo instante e raramente se obte-
ria consenso ao discuti-la.

Poderíamos conduzir a discussão de forma socráti-
ca — fazendo perguntas sucessivas de forma que o in-
terlocutor, ao respondê-las, fosse se aproximando
do juízo que nós mesmos fazemos da questão.

Como não sou discípulo de Sócrates, vou adiantan-
do minha opinião. Precisamos discutir, sim, a ques-
tão, mas não podemos nos limitar a isso porque a fal-
ta de referências claras nos levaria a um relativismo
que nunca leva a bons resultados.

Há quem defenda que não precisamos de uma lei
de imprensa, que basta a jurisprudência que se for-
mar à medida em que os juízes julgarem os casos de
abusos da liberdade à luz dos Códigos Civil e Penal.

Na minha opinião é preferível uma lei de impren-
sa, clara, sintética e objetiva que distinga o jornalis-
mo praticado segundo os princípios consagrados da
atividade do crime praticado por meio de uma cor-
rupção da liberdade.

Raramente as leis resolvem, por si mesmas, ques-
tões sociais complexas como a da liberdade de ex-
pressão. Melhor que a norma aplicada por magistra-
dos é a aplicação de princípios por colegiados que os
conheçam, defendam e pratiquem.

É por isso que defendo a criação de mecanismos
de autorregulamentação que, no caso da mídia, pode-
ria ter por ponto de partida o Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária (Conar), que regu-
lamenta a publicidade. Seria um bom começo. ■

OPINIÃO

Defendo a criação de mecanismos de
autorregulamentação que poderia
ter por ponto de partida o Conselho
de Autorregulamentação Publicitária

Foi também este “cérebro global”
que possibilitou, juntamente com
uma desregulação financeira, a total
integração dos mercados globais

NESTA EDIÇÃO

2 Brasil Econômico Quarta-feira, 24 de agosto, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 2.
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