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O s bancos centrais do Brasil
e dos Estados Unidos
anunciaram no mesmo
dia mais transparência na

divulgação do que pretendem fazer
com a taxa de juros. Vai permanecer
entre zero e 0,5% até 2014. No Brasil,
o BC informou que o juro deverá cair
1 ponto porcentual nos próximos me-
ses. Ninguém copiou ninguém, co-
mo se especulou no mercado. Ambos
seguem o mesmo objetivo: crescer,
em circunstâncias diversas.

O Fed já havia reduzido os juros
para 0,5% na crise de 2008 e o BC
cortou 2 pontos desde agosto depois
de o ter elevado quando a inflação
beirava 6,0%. Ben Bernanke reafirma
que o banco tem mandato duplo de

vigiar a inflação, que se estabilizou em
1,7%, e crescimento, que foi também de
apenas 1,7% no ano passado. Num movi-
mento histórico, anunciou na quarta-
feira que adotará um sistema de metas
de inflação, comprometendo-se com o
índice de 2% – taxa que, na verdade, vem
seguindo informalmente há tempo.

BC na mesma linha. Aqui, o BC já indi-
ca a mesma linha que, de fato, vem ado-
tando há um ano. Administrar a inflação
sim, mas estimular o crescimento tam-
bém. O Copom deixou clara a preocupa-
ção com o recuo do PIB nos dois últi-
mos trimestres de 2011 e a previsão de
apenas 2,7% no ano.

E a inflação? O Copom diz que “são

decrescentes os riscos da inflação não
convergir para a meta de 4,5%. Os pre-
ços estão declinando há oito semanas e
no último boletim Focus o mercado pre-
vê um IPCA de 5,29%. Mais ainda, o BC
tem cumprido as metas há oito anos se-
guidos, mesmo usando as margens de
tolerância. As previsões são de o PIB
crescer 3,5%, com inflação de 5% e juro
real de 4%. O BC confia que o governo
vai cumprir de novo o ajuste fiscal feito
no ano passado, que fechou com um su-
perávit de 3,1%. O aumento de 10% na
arrecadação em 2011 pode não se repe-
tir este ano, mas não deve recuar muito
se o PIB crescer 3%.

Eles e nós. Nesses cenários, dois pon-
tos favorecem o Brasil. O primeiro diz

respeito à taxa de juro de 10,5% que é
ainda muito alta e pode ser reduzida
sem pressionar muito a inflação. Se a
inflação ficar em torno de 5,5% e o juro
recuar para 9%, a taxa real seria de 4%.
Ao Fed e ao BCE não adianta cortar
mais o juro básico que, mesmo negati-
vo, não estimulou a demanda. Cenário
idêntico ocorre na zona do euro, juro
real também negativo, crise financeira
que está se tornando crônica e recessão.

Mercado reage mais. Este é o segun-
do ponto positivo. O mercado interno
brasileiro reage rapidamente aos estí-
mulos fiscais e monetários, juros e redu-
ção de impostos, porque as famílias con-
sumem pouco. Mesmo crescendo 10%
no último ano, há ainda um contingente
de pelo menos 20 milhões de pessoas
entrando no mercado. A meta do gover-
no é 14 milhões. Nada disso ocorre nos
Estados Unidos, onde o PIB per capita é
quatro vezes maior que o nosso e onde
as famílias estão fortemente endivida-
das. Foi isso que levou Bernanke a pro-
meter juro negativo por dois anos. Mes-
mo assim, sem muita esperança de su-
cesso. Vai ter de fazer mais.

Promessas. O Fed vem anunciando
novas medidas para reanimar o merca-

do imobiliário, que não reage, e incen-
tivos fiscais às empresas para criar
empregos. Há, no fundo, um apelo
ainda não atendido do governo e do
Fed para que os americanos voltem a
consumir. O cenário no Brasil é mais
ameno. O desemprego, que recua, é
ainda uma ameaça séria, sim, mas
não nos próximos meses; a renda con-
tinua aumentando e o setor imobiliá-
rio segue se expandindo.

Mas.... Há um “mas” ao se compa-
rar as duas situações porque eles es-
tão na pior. Os EUA só agora reagem,
a Europa afunda na recessão e o PIB
mundial deve ficar em torno de 3%.
Nesse cenário em que a crise euro-
peia se torna “crônica” e Barack Oba-
ma enfrenta a maioria republicana
suicida que se opõe a qualquer estí-
mulo ao crescimento e ao emprego, o
Brasil só pode esperar reveses exter-
nos. O Copom admite em sua ata que
a crise europeia vai durar mais do que
se esperava, por isso, anuncia que cor-
tará os juros. É uma medida que, com
as anunciadas pela Fazenda, deve au-
mentar a proteção contra a desacele-
ração da economia mundial. Vai ser
um ano mais difícil, mas a equipe eco-
nômica está no caminho certo.

Todo sábado no Estadão.
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A revolução da conectividade na China
Com cada vez mais pessoas ligadas à internet, país asiático experimenta transformação que terá implicações sociais, políticas e econômicas
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BC e Fed, a meta é crescer
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Um país que, historicamente,
pode ser considerado o mais
fragmentado do globo, a Chi-
na hoje está se unificando de
uma maneira jamais vista an-
tes por causa de uma nova co-
nectividade.

A comunidade da internet no
país está se expandindo rapida-
mente, com profundas implica-
ções para a economia chinesa,
sem falar nas normas sociais e no
sistema político. Esse gênio não
poderá ser colocado de volta na
garrafa. Uma vez conectado, não
existe possibilidade de retorno.

O ritmo de transformação é de
tirar o fôlego. De acordo com o
site Internet World Stats, o nú-
mero de usuários da web na Chi-
na mais do que triplicou desde
2006, chegando a 485 milhões
em meados de 2011. Além disso,
essa corrida para a conectivida-
de está longe de terminar. A par-
tir de meados de 2011, apenas
35% da sua população de 1,3 bi-
lhão de pessoas estava conecta-
da à web – um porcentual muito
distante dos índices de penetra-
ção de 80% observados na Co-
reia do Sul, Japão e EUA.

Na verdade, com o custo da co-
nexão à internet caindo drastica-
mente e com a urbanização e a
renda per capita melhorando de
modo consistente, não é insensa-
to esperar que o acesso à web na
China supere a faixa dos 50% em
2015. O que será equivalente a
adicionar cerca de três quartos
de todos os atuais usuários de in-
ternet nos Estados Unidos.

E também não podemos dizer
que os usuários de internet na
China acessam a rede esporadi-
camente. Em consonância com
o que o estudioso da rede social
Clay Shirky qualificou como pro-
pensão da sociedade a buscar o
“superávit cognitivo” incorpora-
do nas atividades baseadas na in-
ternet, dados de levantamentos
feitos pelo China Internet
Network Information Center (o
centro de informações sobre a
internet no país) sugerem que os

cidadãos chineses ligados à rede
passam em média 2,6 horas por
dia online – uma hora a mais do
que o cidadão médio chinês en-
tre 15 e 49 anos passa frente à TV.

Os microblogs da China, ou as
redes sociais, cuja utilização ten-
de a ser a mais intensa, conta-
vam com aproximadamente 270
milhões de usuários no fim de
2011. E existe muito espaço para
esse número crescer. Em todo o
mundo, 70% de todos os usuá-
rios de internet estão envolvidos
hoje em alguma forma de micro-
blog, o segmento que mais cres-
ce na rede. Na China, esse por-
centual é de apenas 55%.

Escala. Quando fazemos uma
análise da China, é sempre fácil
nos deixarmos levar pelos núme-
ros – especialmente aqueles que
envolvem o tamanho descomu-
nal do país. Mas a verdadeira
mensagem nesse caso tem a ver
com as implicações da conectivi-
dade, não apenas com a escala.

Uma implicação chave é o po-
tencial da internet para ter um
papel significativo na emergên-
cia da sociedade de consumo na
China – um imperativo estrutu-
ral crítico para uma economia há
muito tempo desequilibrada.
Com a conectividade, deve sur-
gir uma consciência nacional em
termos de hábitos de consumo,
gostos e marcas – características
essenciais para qualquer cultura
consumista.

O porcentual de consumo na
China, inferior a 35% do PIB, é
menor do que o registrado em
qualquer país de porte. O aumen-
to do uso da internet pelos chine-
ses poderá contribuir para as ini-
ciativas para estimular o consu-
mo constantes do 12.º Plano
Quinquenal do governo, recente-
mente implementado.

A internet deve também levar
a comunicações mais abertas e
mais livres, a uma mobilidade
maior, à difusão rápida e transpa-
rente da informação e, sim, à indi-
vidualidade. A liderança da Chi-
na tem expressado cada vez
mais sua preocupação com as
crescentes desigualdades que
podem, de outro modo, impossi-
bilitar o desenvolvimento do
que consideram uma “sociedade
mais harmoniosa”. A conectivi-
dade online pode ser um instru-
mento poderoso para ajudar a
China a se congregar e atingir es-
sa meta.

Finalmente, a internet tem po-
tencial para ser um instrumento
de mudança política. Esta não é
uma consideração inconsequen-
te no tocante a qualquer país
após a Primavera Árabe, que foi
auxiliada em muitas países (es-
pecialmente Tunísia e Egito) pe-

la mobilização possibilitada pela
rede.

Embora uma reforma da Chi-
na como Estado de partido úni-
co sempre tenha sido vista como
uma meta importante na China
moderna – desde a chamada
Quinta Modernização de Wei
Jingsheng, nos anos 70, até os
discursos recentes do premiê
Wen Jiabao –, grandes avanços
têm sido limitados. É provável
uma mudança à medida que a
China adota a internet?

O país não é exceção quando
se trata de colocar a liderança, a
responsabilidade e capacidade
de resposta como condições de
estabilidade política. A comuni-
dade da internet na China, que
se expande rapidamente, por vá-
rias vezes despertou a consciên-
cia nacional para problemas lo-
cais difíceis. Isso ficou evidente

após o terremoto em Sichuan,
em 2008, nas violências étnicas
em Xinjiang, em 2009, e no aci-
dente com um trem de alta velo-
cidade em Wenzhou, em 2011.

Como a Primavera Árabe de-
monstrou, a internet pode rapi-
damente transformar inciden-
tes locais em situações explosi-
vas – tornando a conectividade
uma fonte potencial de instabili-
dade e agitação política. Mas es-
se tem sido o caso apenas em paí-
ses governados por regimes auto-
cráticos muito impopulares.

A liderança chinesa, pelo con-
trário, é vista com muito mais
simpatia pela sociedade. Sua res-
posta rápida e direta aos inciden-
tes em Sichuan, Xinjiang e Wen-
zhou são exemplos importan-
tes. Líderes do alto escalão do
Partido, especialmente o premiê
Wen Jiabao, reagiram de manei-

ra rápida e enfática, bastante efi-
caz para conter os grandes temo-
res manifestados na internet.

Nada disso nega o lado obscu-
roda explosão da internet na Chi-
na – a saber, a censura generaliza-
da e restrições à liberdade de ex-
pressão do indivíduo. A equipe
da SkyNet (que, segundo especu-
lações, chega a 30 mil pessoas) é
a maior força policial cibernéti-
ca do mundo.

Além do que, embora a China
não seja a única a policiar a inter-
net, a autocensura por parte dos
maiores portais do país amplifi-
ca o monitoramento e a fiscaliza-
ção oficial. Restrições impostas
recentemente aos microbloguei-
ros – especialmente a negação
de acesso àqueles que usam pseu-
dônimos e não podem ser ras-
treados – aumentaram as preocu-
pações no tocante à liberdade

dos chineses na internet. Natu-
ralmente, tais restrições, se, de
um lado, limitam potencialmen-
te a expressão individual, por ou-
tro, inibem ataques de vigilantes
implacáveis disfarçados.

Filtrada ou não, uma China his-
toricamente fragmentada hoje
tem uma rede viável, que se ex-
pande rapidamente. O poder
dessa rede, especialmente quan-
do a mudança econômica, social
e política está envolvida, é difícil
de prever. Mas a conectividade
dá uma nova dimensão de coe-
são para o país. O que só pode
acelerar a velocidade do seu ex-
traordinário desenvolvimento. /
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Mudança. Chinesa acessa a internet em um cyber café em Pequim: rede começa a unir um país historicamente fragmentado

ALBERTO
TAMER

● Plugados

485 milhões
era o número de usuários da
internet na China em meados do
ano passado

2,6 horas
por dia é a média de tempo que
os chineses passam ligados à
internet, uma hora a mais que o
tempo à frente da TVA ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jan. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




