A2 Espaço aberto
%HermesFileInfo:A-2:20111201:

O ESTADO DE S. PAULO

QUINTA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2011

Fundado em 1875

PUBLICAÇÃO DA S.A. O ESTADO DE S. PAULO

Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 - CEP
02598-900 São Paulo - SP Caixa Postal 2439
CEP 01060-970-SP . Tel. 3856-2122 (PABX)
Fax Nº (011) 3856-2940

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

A crise na eurozona
e a brasileira

Caro leitor, você é
cliente ou produto?
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tomarconhecimentodoqueeles
estão divulgando, compre algum
serviço, alguma coisa. Claro, você tem absoluta consciência da
expectativa deles. Estamos, então, falando de um jogo limpo,
transparente.
Com a internet as coisas já não
são tão claras. Os modelos de negócio que há décadas estavam
consolidadosnosmeiosdecomunicação convencionais foram
transpostos para a web, embaralhando quase tudo. Há fórmulas
em que o leitor ou espectador
(que alguns chamam de “internauta”) precisa desembolsar
seus trocados para ter acesso às
notícias, aos vídeos ou aos textos
(aquechamam“conteúdo”). Em
outras fórmulas a gratuidade aparente prevalece – e aí,
também,apublicidadepaga
oupagaráaconta,aindaque
LOREDANO
de forma indireta. E então?
Que fórmula vai prevalecer
na era digital?
Separatodososcidadãos
ainterrogaçãoépertinente,
para os jornalistas é crucial,
para não dizer excruciante.
De que modo a imprensa se
deverelacionarcomopúblico?Devetratá-locomoproduto ou como cliente? Se as
fórmulashíbridas vão prosseguir,qualoestatutodecada um desses dois componentes? O público, para a
instituiçãodaimprensa,deve ser visto antes como
cliente ou como produto?
Diante disso, os jornalistas
são agregadores de olhar
que depois será comercializado? Ou eles devem antes
buscar a sua sustentação
fundamental na remuneração – em dinheiro – que
vem do público?
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O que vai ficando claro, aomenos até aqui, é que, se o público
não financiar diretamente com
seu dinheiro – e não apenas com
seuolhar–aatividadedaimprensa, nós não teremos jornalismo
independente. Não custa relembrar: jornalismo independente
traduz-se em redações que não
se dobram ao Estado ou aos governos, assim como não cedem
aos interesses de anunciantes,
de igrejas, de partidos ou de
ONGs.Seoscidadãosnãoderem
sustentaçãoaisso,nãohaveráimprensa livre.
Em resumo, ainda que a receita publicitária, na imprensa,possa ter cifras mais expressivas do
que a receita vinda da venda de
exemplares ou de assinaturas, os
modelos de negócio no jornalismo devem saber pôr os interesses do público acima – e não ao
lado – dos interesses dos anunciantes.Arazãoparaissoéeconômica, política e ética.
Econômica:areceitapublicitária existe para remunerar o olhar
dopúblicoe,dessemodo,opúblico, dono do olhar, é quem financia, na prática, todas as operações jornalísticas. É uma ilusão
acreditar que o cliente final é o
anunciante.
Política: ao dar sustentação
econômicaàimprensa,opúblico
dá-lhe sustentação política, pois
protege a imprensa contra poderes que são estranhos aos direitos e interesses dos cidadãos. É o
público que sustenta a imprensa
como o contrapoder que ela deve ser.
Ética:seopúblicoéquempaga
a conta, seja com olhar, seja com
dinheiro, a ele é devido respeito,
na forma de informações confiáveisedeumaatividadecujosefeitossejam, sempre, a expansão da
liberdade.
De toda forma, nada disso ainda está resolvido. Muitos erros
aindaserãocometidos.Aboanotícia é que a pergunta que está no
título deste artigo vem ganhando corpo. A propósito, o nosso
título é inspirado num cartoon
que circulou recentemente nas
redes sociais do Brasil. Ele mostra dois porquinhos contentes
comentando que na fazenda onde moram não precisam pagar
por comida nem pela hospedagem. Originalmente publicado
no site Geek and Poke, o cartoon
recebeudepoisumalegendaanônima,comumacríticadiretacontra o Facebook, e assim correu o
mundo. Eis o que diz a legenda
provocativa: “Facebook e você.
Se você não está pagando para
usar, você não é o cliente. Você é
o produto”.
Em tempos em que o jornalismo precisa se redefinir como negócio, é bom prestar atenção a
isso.
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Se o público financia a
atividade da imprensa só
com o seu olhar, não há
jornalismo independente
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teio. Estes continuam a revelar
um governo incapaz de conter
seu contínuo crescimento e que
sacrifica investimentos no altar
desuas(in)conveniênciaspolíticas,inclusivemantendomalcheirosa ceva de políticos e organizações não governamentais
(ONGs) que polui o noticiário
das ações ministeriais. Segundo
o economista Mansueto Almeida, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Valor, 28/11,
A2), em 2011 o governo federal
voltouareduzirseusescassos in✽
vestimentos.
Portanto, na desaceleração da ECONOMISTA (UFMG, USP E
nossa economia há claramente HARVARD), PROFESSOR ASSOCIADO
osefeitoscombinadosdapolítica À FAAP, É CONSULTOR ECONÔMICO
do BC, recentemente revertida, e E DE ENSINO SUPERIOR
da crise na eurozona. Estes
últimos penetram aqui via
expectativasdeconsumidoSINAIS PARTICULARES
reseempresários,quediante do noticiário negativo
contraemconsumoe investimentos. Ao mesmo tempo,surgemdificuldadesnas
exportações, comonos preços das commodities e no
créditoaessa atividade.Sea
crise “eurozônica” se agravar ainda mais, as duas últimasdificuldadesseacentuarão, tal como na crise mundial que eclodiu em 2008.
Do lado dos consumidores,
é possível que para muitos
deles a forte expansão do
créditonosúltimosanostenha atingido seu limite de
endividamento, o que estaria adicionando outro elementocontracionista dolado da demanda.
Diante do medíocre crescimentoque aeconomiarevela, a presidente Dilma
Rousseff recentemente
Mahmoud Ahmadinejad
exortou a população a con-
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te; quanto a nós, o público, bem,
somos o produto, somos aquilo
que é vendido. Em troca da programação que recebemos da TV,
nós a remuneramos com o tempodonossoolharquededicamos
aos filmetes de publicidade. Trata-se de um escambo consentido
e consagrado. Tudo bem. Assim
temfuncionado,demodoeficiente e lucrativo, ao menos até hoje.
Pensemos agora na relação de
trocaquevocê mantémcom este
jornal. A resposta é relativamentesimples,emborahíbrida.Aqui,
você, leitor, é cliente, pois o
exemplarquevocêtemagoranas
mãos é pago. Ao mesmo tempo,
vocêéproduto,poishápublicidade à sua espera logo ali adiante,
nas páginas mais à frente. Esses
anunciantes pagaram para ter
acesso aos seus olhos, para ter
umoudoissegundosdasuaatenção. Eles esperam que você, ao
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A carência de poupança
própria para investir no
País marca outro mal,
crônico e sem solução

ue a pergunta
acima não lhe
soe agressiva.
Sóoqueelapretende é indagar
sobre a natureza da relação
que cada um de nós mantém
com os veículos que nos trazem
informações jornalísticas todos
os dias. Alguns são aparentemente gratuitos, como as emissorasdetelevisãoaberta.Poroutros é preciso pagar uma assinaturaouopreçodoexemplar,tanto faz se esse exemplar chegue
até nós pelo correio, pelas bancas ou pelos chamados tablets,
como o iPad. O cenário é suficientemente óbvio: às vezes, a
gente paga pelo que lê; outras
vezes, não.
Acontece que a gratuidade é
mera aparência, ela de fato não
existe.Quandoagente nãopaga
nada em dinheiro, paga em
olhar. É aí que, em vez de cliente, a gente vira produto.
Pensemosnatelevisãocomercial de sinal aberto. Ela tem um
modelo de negócio bastante conhecido: o que a sustenta é a receitadepublicidade.Amercadoria essencial do negócio da televisãoabertaéotempodaprogramação que vende aos anunciantes. Em termos menos abstratos, o que ela comercializa, no
fundo, é o olhar de seu público.
Seu negócio é atrair olhar – em
bom número e de algum poder
aquisitivo – para depois vendêlo aos anunciantes.
Nada de indigno nesse modelo, que é legítimo, legal e democrático. Apenas uma observação: nele o cliente é o anuncian-
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osso artigo de
17/11 (A eurozona
em crise e seus impasses) tratou da
primeira no seu
epicentroedasdificuldadesdealisolucioná-la.Depois, lá surgiu mais uma ideia, a
de uma supervisão fiscal dos paísesemmaiordificuldade,exercida por autoridade supranacional,paranelesgarantirajustesfiscaisefetivos,oqueabririaespaço
para o Banco Central Europeu
(BCE) ter maior papel na crise,
em particular adquirindo montantes maiores de suas dívidas.
Argumenta-se que sem essa garantia a Alemanha não se disporia a aceitar esse papel ampliado
do BCE. Mas, como outras, essa
ideia ainda não avançou e a crise
se agrava. Ficamos de examinar
o impacto no Brasil, o que faremos a seguir.
Com a piora da crise na zona
do euro em agosto, percebeu-se
aqui uma redução mais forte da
atividade econômica. Isso ficou
evidente pelo boletim Focus do
Banco Central (BC), que semanalmente mostra previsões de
analistas do mercado financeiro.
Naúltimaediçãode2010,eleprevia aumento de 4,5% do produto
interno bruto (PIB) em 2011. No
final de julho, esse número havia
caído para 4%, mas desdeentão a
queda se acelerou. No fim de
agosto,para3,8%;noúltimoboletim, de 25/11, 3,1%. Ou seja, nos
últimos quatro meses caiu quase
o dobro do ocorrido nos primeiros sete do ano.
Por trás dessas quedas do ritmo de atividade econômica também esteve presente uma política do BC. Preocupado com o ainda forte crescimento da economia no início do anoe seu impactosobreumainflação,queseacelerava, o Banco Central conteve
o crédito desde então, só o aliviando recentemente, quando
percebeu que a crise na eurozona repercutiria negativamente
no Brasil.De janeiro a julho,o BC
também aumentou a taxa básica
de juros, só revertendo o processo em agosto.
Há quem aponte também um
papel contracionista da parte do
governo federal, que em fevereiroanunciouumcorteorçamentário, mas não de despesas efetivas, de R$ 50 bilhões. Esse corte,
contudo, caiu para R$ 21 bilhões,
segundo o jornal Valor (15/11, página A2).
Narealidade,a colaboraçãodo
governo federal em matéria de
ajustedascontaspúblicasfoiínfima. De novo veio um forte aumento de arrecadação, que lhe
permitiu manter a sua meta de
superávitprimário–receitasmenosdespesasexcetojurosdadívi-

sumireosempresáriosainvestir.
Mas isso será inócuo, pois agentes econômicos não costumam
pautar-se por discursos desse tipo. Em particular, consumidores
preocupam-se mesmo é com
suasfinançasecomaperspectiva
dedesemprego,enquantoempresários não põem suas empresas
em risco diante de dificuldades
ligadas à crise ou por outras razões.Tome-se,porexemplo,ocaso da Vale, que conterá seus planos de investimentos em 2012.
O que a presidente poderia
realmente fazer para estimular a
economia do País, e torná-la menos vulnerável ao vaivém da economia internacional, seria tomar medidas efetivas para ampliar poupanças e investimentos
brasileiros, em particular do governo, e sem ampliar a carga tributária. Reduzi-la seria ótimo,
mas ainda é um sonho.
A seriíssima carência de investimentos financiados com poupança própria marca outra crise,
brasileira,crônica esem solução,
emboramuito antiga.Quandose
olhaocenáriomundial,hápaíses
quecrescembemmaisqueoBrasil,comoa Chinae aÍndia, e também poupam e investem parcelas muito maiores de seu PIB do
que aqui.
Sem isso é fiada essa conversa
deque“paísricoépaíssempobreza”. O Brasil poderá até reduzir
substancialmente esta última,
mas continuará emergente, sem
alcançarasuperfícieemquenavegam nações efetivamente ricas,
que aí estão porque no passado
pouparam e investiram suficientemente para alcançá-la.
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da –, mesmo expandindo gastos.
Com a desatenção da imprensa,
essesuperávitcostumaserdivulgado como “poupança que o governo faz para pagar juros”. Trata-se de mistificação, pois uma
coisa que ele logo faz é esse pagamento,sem oque quebraria,e tal
superávit é alcançado mais pelo
aumento da arrecadação de impostos. Ou seja, quem poupa
mesmo é o contribuinte, a sustentar um governo cada vez
maior. Aliás, há a perspectiva de
que a carga tributária venha a alcançar novo recorde este ano.
Assim, cabem regras mais adequadas de avaliação do setor público,que,entreoutrosaspectos,
examinemasua“poupança”relativamente à arrecadação e foquem também a proporção de
despesas destinadas a investimentos, como em infraestrutura,relativamenteagastosdecus-
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JORNALISTA, É PROFESSOR
DA ECA-USP E DA ESPM

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
CRISE FINANCEIRA
Plano Marshal para Europa

No mês passado houve na televisão alemã uma discussão sobre a
moeda europeia. Gregor Gysi, político da esquerda, disse nessa
apresentação que só um novo
Plano Marshal poderia salvar a
Europa e o euro. Curiosamente,
o Estado, em 18 de julho de 1999
– antes da criação do euro, portanto –, publicou na página A2 artigo sob o título A caminho da eurofalência (de autoria de Paul
Johnson). Nesse texto, literalmente, está escrito: “No passo
em que as coisas andam, os Estados Unidos terão de montar um
novo Plano Marshal em 2010 para salvar a Europa das consequências de sua própria insensatez”. É
bastante interessante essa visão,
publicada 12 anos atrás!
MICHAEL PEUSER
mpeuser@hotmail.com
São Paulo

Histórias d’além-mar

Conta-se que, alguns anos atrás,
uma pequena cidade rural na Espanha foi escolhida como “cidade irmã” de uma cidade semelhante na Grécia. Na época, o prefeito grego visitou a cidade espanhola e, quando viu a mansão do
prefeito local, perguntou como
ele poderia ter recursos para tal
casa. O espanhol respondeu: “Você vê aquela ponte? A União Europeia nos deu um subsídio para
construir uma ponte de duas pistas, mas com a construção de
uma ponte de pista simples com
semáforos nas extremidades consegui fazer esta casa”. No ano seguinte, o espanhol visitou a cidade grega e ficou simplesmente
maravilhado com a casa do prefeito grego: torneiras de ouro, pisos
de mármore, enfim, uma verdadeira maravilha! Quando lhe perguntou como isso poderia ter sido feito, o grego disse: “Você vê

aquela ponte ali?” Respondeu o
espanhol: “Não”. Qualquer semelhança com o Brasil terá sido mera coincidência...
GERALDO ROBERTO BANASKIWITZ
geraldo.banas@gmail.com
São Bento do Sapucaí

nas de recursos secarem ou forem direcionadas para outros países? O que será de nosso crescimento? Voltaremos a ser o país
do futuro?
JOSÉ DARCI FARIAS BRESSAN
beiraltelhas@gmail.com
São Paulo

Contradições

O Brasil é acusado de poupar
pouco, de forma insuficiente para sustentar o seu crescimento
econômico. Por isso depende de
recursos externos para continuar
crescendo. O governo agora está
incentivando o consumo interno
exatamente para sustentar o tal
crescimento... Mas se para crescermos no longo prazo precisamos de poupança, como podemos consumir mais? Logicamente, com o crescimento desordenado do endividamento. Mas esse
maior endividamento não vai levar os consumidores à inadimplência? E quando as fontes exter-

GESTÃO KASSAB
Ditadura veicular

O laborioso povo da cidade de
São Paulo já percebe, a partir de
evidências, que a inspeção veicular ambiental é uma bandalheira.
Sabe-se a que veio – isto é, meter
a mão no dinheiro dos proprietários de veículos para fins políticos. É muita vela para pouco cadáver, quer dizer, é uma extorsão
oficial a troco de resultado zero
no combate à poluição. Nunca antes nesta metrópole tão maltratada os ônibus, caminhões, veículos movidos a diesel e carros velhos desfrutaram tanta liberdade

para poluir. A inspeção veicular
não é confiável. Deve haver cota
mínima de aprovação para todo
mundo que for reprovado pagar
nova taxa e, assim, aumentar o faturamento. Vivemos numa democracia, não é? Então, o povo, que
exige respeito, pinte a cara e saia
às ruas para derrubar tamanha ditadura veicular.
APÓLLO NATALI
apollo.natali2@gmail.com
São Paulo

principalmente caso se tenha o
veículo reprovado, e receber um
atestado que não informa o eventual defeito, mas tão somente
uma série de dados técnicos que
poucos mecânicos conseguem interpretar. Além do aspecto exploratório e arrecadatório, e do pouco efeito sobre a poluição na cidade, somos tratados como verdadeiros colegiais (veículo aprovado/reprovado).
SILVÉRIO FAGÁ
silverfaga@hotmail.com
São Paulo

Arbitrariedade

Embora o Ministério Público tenha denunciado à Justiça as irregularidades no contrato da Prefeitura de São Paulo com a empresa
Controlar, entendo que o mesmo Ministério Público já deveria
ter saído em defesa dos proprietários de veículos tanto por essa arbitrariedade como pelo estresse
a que somos submetidos. É um
absurdo pagar por essa inspeção,

Poluição no trânsito

O que você pensa da Controlar e
dos fiscais da CET quando um
ônibus ou caminhão acelera e joga uma enorme nuvem de fumaça negra na sua cara? Resposta
“censurada”...
ROBERTO TWIASCHOR
rtwiaschor@uol.com.br
São Paulo

