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O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 1 DE ABRIL DE 2012

Com a crise, mafiosos oferecem crédito
Organizações criminosas substituem bancos na Itália, enquanto a Grécia ressuscita o escambo e Portugal e Espanha ampliam a informalidade
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
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Na Itália, a Máfia ocupa o espaço deixado por bancos –
que hesitam em voltar a emprestar – e fornece créditos a
empresários. Na Grécia, associações criam moedas paralelas ao euro, enquanto em Portugal a informalidade explode e, na Espanha, o número
de trabalhadores sem carteira assinada bate recordes.
Entrando em seu quinto ano
consecutivo de crise, a Europa
vê o ressurgimento da economia subterrânea em vários países, principalmente aqueles
afetados por duras medidas de
austeridade e por uma proliferação de novos impostos.
Segundo um levantamento
realizado pela organização italiana SOS Impresa, com sede
em Palermo, os diferentes grupos mafiosos italianos movimentam hoje cerca de € 140 bilhões na economia local.
“Com uma liquidez de € 65
bilhões, a realidade é que a Máfia se transformou no maior
banco da Itália”, estima a instituição, criada para denunciar
as práticas mafiosas de grupos
criminosos.
De acordo com a entidade,
antes mesmo da crise iniciada
em 2008, após a quebra do banco americano Lehman Brothers, os grupos como Cosa
Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta controlavam 7% do Produto
Interno Bruto (PIB) italiano.
Há algumas semanas, uma
operação da polícia italiana
mostrou os atuais tentáculos
da Máfia, com o envolvimento
de magistrados e funcionários
públicos.
O problema é que, com a chegada da crise e a decisão dos
bancos tradicionais de fechar
suas torneiras, pequenos empresários estão numa situação
de fragilidade, o que permite à
Máfia desembarcar oferecendo créditos e ajuda, em troca de
favores e do silêncio absoluto
dos envolvidos.
“As vítimas são normalmente pessoas que trabalham no
tradicional setor do comércio,
seja com alimentos, roupas, flo-

Mercado oculto. Consumidores em frente a vitrine de loja em Milão: máfia movimenta € 140 bilhões por ano enquando os bancos restringem empréstimos
riculturas ou lojas de móveis”,
afirma o relatório. “Essas são
categorias que, como muitas
outras, estão pagando o preço
da crise econômica.”
Escambo. Se na Itália a crise

se traduz no fortalecimento de
grupos criminosos, na Grécia o
fenômeno da economia subterrânea ganha outra dimensão.
Algumas cidades decidiram
criar seus próprios mercados
informais, enquanto outros
grupos estabeleceram até mesmo moedas alternativas ao euro, para escapar ao fato de que
muitas famílias simplesmente
não têm o mesmo volume de
dinheiro que há quatro anos.
Pela Grécia, existem pelo menos uma dúzia de esquemas alternativos criados por associações de bairro e pequenas cidades, para garantir o fornecimento de serviços e bens entre

a população, sem necessariamente usar a moeda única europeia.
O mais notório deles é o
TEM, sigla em grego para Unidade Alternativa Local, uma espécie de moeda virtual. Um dos
locais que mais têm usado o esquema é a cidade de Volos, onde 20% da população encontrase desempregada.
Mas, com a população ainda
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“Com uma liquidez de
€ 65 bilhões, a realidade é
que a Máfia se transformou
no maior banco da Itália.”

mantendo suas técnicas e capacidades profissionais, a opção
foi criar um esquema para trocar serviços, sem necessariamente o uso de euros.
Para fazer parte do esquema,
um profissional se registra em
um site e ganha créditos quanto mais serviços prestar à comunidade. Com esses créditos, pode trocar por outros serviços.
Até mesmo uma espécie de cheque foi criado para permitir o
pagamento por bens e serviços.
Professores, eletricistas, barbeiros, técnicos e veterinários
têm usado amplamente o serviço, além de padarias e pequenos supermercados. Na cidade, a nova moeda ganhou tal
dimensão que comerciantes
passaram a aceitar tanto euros
como os TEMs.
Informalidade. Tanto o caso

grego como italiano escanca-

está morrendo” – afirma Steinhauser.
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O mundo digital em 3 telas

T

sa, a TV mais se transforma e se aproxima de um computador com tela grande.
Da mesma forma, pode até exercer as
funçõesdeumsmartphone.Ocomputador, por sua vez, comporta-se como
uma TV ou como um smartphone. E o
smartphone assume os papéis de um
computador ou de uma TV com tela pequena.
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smartphones, laptops e tablets
“Nas últimas décadas –
é operacional aberto
relembra Rafael Steinhauser – as pes- é o sistema
o
soas se comportavam diante da televiigmesmo tem acontecido com out
são de forma totalmente passiva, rece- rO
bendo conteúdos prontos e acabados, atrossistemas operacionais, comoo iOS,
tanto da TV aberta quanto da TV paga.
iPhone – e, agora, com o Windows
e doPhone,
t
Esse público acostumou-se a receber
pois todos os smartphones pers
programas preparados e empacotados
mitem
a
qualquer desenvolvedor coloe com carseuaplicativonaplataformaevendêd
pelas emissoras, sem se preocupar
aplicativos ou sistemas operacionais.
O lo ou distribuí-lo gratuitamente, via ceo
mesmo acontecia até ã
há pouco com os lular ou via internet. E o usuário escolhe
ç e do celular. o que acha melhor, pagando ou baixanusuários de computadores
a
OclienterecebiaoaparelhocomosapliE não há mais lugar
z prontos e acabados, doparagratuitamente.
i
l
cativos essenciais,
sistemas operacionais fechados,
i
t fechado, e passava a usá-lo como no caso do Symbian, que está sennum pacote
u
sem mais problemas.”
abandonado pela Nokia em favor do
A esse mundo da comunicação es- doWindows
Mas
Phone. “Por isso, o Symbian

O que muda.
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tá mudando. A convergência das três telas,entretanto, transformaradicalmente esse cenário, pois a grande tendência
dos novos smartphones, laptops e tablets é oferecer um sistema operacional
aberto. Daí o grande sucesso do Android.
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Sistemas abertos. A correlação entre
as três telas é hoje tão profunda que,
para os especialistas, um celular só adquire o status de smartphone se tiver
sistema operacional aberto.
Eis aí a grande mudança de paradigma, que permite a colocação de qualquer aplicativo ou software à disposição do usuário. E vale lembrar que os
smartphones já dispõem de milhões de
aplicativos, um número que nenhum
usuário, isoladamente, poderá utilizar
em toda a sua vida.
Com esses aplicativos, o cidadão pode baixar também conteúdos da mais
variadanatureza,inclusivedepublicidade. Os sistemas operacionais abertos
mudam, assim, toda a cadeia de valores.
Isso é disruptivo, como quebra de paradigmas.
Umadiferençafundamentalnessenovo cenário é que o cliente deixa de ser
verticalizado, como no passado, isto é,
vinculado exclusivamente a um pacote
de serviços ou conteúdos oferecidos
por sua operadora. Hoje, o cliente se
comporta de forma horizontal, aberta
ao acesso a conteúdos ou serviços globais ou universais.
Omesmoacontecemais recentemente com outros dispositivos, como os tablets. A grande tendência, portanto, é
que todos esses dispositivos – bem como os desktops, laptops, ultrabooks e
até mesmo os televisores – tenham
numfuturopróximosistemasoperacionais abertos.
“Um bom exemplo – relembra Stei-
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elevisão, computador e
smartphone são as três telas que abrangem praticamente todas as comunicações do mundo digital, setor que passa, aliás, pela mais radical e profunda
mudançadeparadigmasdetodaahistória da eletrônica. Na verdade, a palavra que poderia definir com maior
precisão essa mudança talvez fosse
disrupção (do inglês, disruption) – já
registrada pelo Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa.
Sintetizar em três telas toda a comunicação do mundo digital é, sem
dúvida, uma fórmula didática perfeita que tem sido utilizada por especialistas para facilitara compreensão do
processo de convergência, entre os
quais Rafael Steinhauser, presidente
da Qualcomm para a América Latina.
De que modo convergem as três
telas? Da forma mais completa e
abrangente possível. E mais: as três
telas são totalmente reversíveis, pois
tudo que uma faz as outras duas tambémfazem.Assim,acadadiaque pas-

ram o fato de que, depois de 30
anos de retração, a economia
informal europeia volta a se expandir.
Na Espanha, esse crescimento foi de 30% entre 2008 e
2010, o auge da crise. No caso
da economia espanhola, a constatação foi a explosão do número de trabalhadores sem carteira assinada.
O desemprego no país superou a marca de 20%, e muitos
optaram por aceitar trabalhar
por salários mais baixos e sem
proteção social, mas pelo menos mantendo seus empregos.
Em Portugal, outro país afetado pela crise e pelas medidas
de austeridade, dados oficiais
revelam que a economia paralela já chega a 24,5% do PIB do
país em 2011. Em três anos, a
elevação foi de 4 pontos porcentuais.
Segundo um estudo da Uni-
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versidade do Porto, US$ 52,6
bilhões já são movimentados
na economia paralela do país,
metade de todo o dinheiro emprestado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pela
União Europeia para resgatar o
país.
A constatação dos economistas é de que, se impostos fossem cobrados da economia paralela, o déficit fiscal português poderia cair dos atuais
9,1% do PIB para apenas 2,9%
do PIB, recolocando o país dentro das regras de estabilidade
do euro.
Tanto Portugal quanto Grécia e Itália passaram nos últimos anos a liderar o ranking
das maiores economias paralelas entre os países ricos, onde a
média é de 18% do PIB em esquemas informais. Há 20 anos,
a economia paralela de Portugal era de apenas 9,3% do PIB.

nhauser – é o receptor de TV aberta,
lançado no Consumer Electronics
Show (CES 2012), em janeiro, em Las
Vegas, pela Lenovo e pela Qualcomm, que usa o sistema operacionalAndroid.Efuncionaperfeitamente bem para tudo que quisermos”.
Três competências. A convergência entre as três telas é resultado de
três fatores tecnológicos: capacidade computacional, conectividade e
multimídia. Essas três capacidades
ou competências tecnológicas precisam ser comuns às três telas. Sem
eles não haveria convergência entre
smartphones,televisoresecomputadores.
Vejamos o que ocorre com os novos smartphones, que são acionados
a cada dia por chipsets com maior
capacidade computacional. Alguns
deles são processadores de quatro
núcleos,como algunsexibidosMobile World Congress 2012, em Barcelona, em fevereiro.
“Aqueles pequenos smartphones
– lembra Rafael Steinhauser – incorporamumatecnologia aindamaissofisticada que os nossos melhores hometheaters,poisosseuschipsetsdispõem de recursos extraordinários,
comoalta definição, microfones sensíveis, alto-falantes, dolby avançado,
som surround 7.1.”
A grande diferença é que os smartphones consomem muito menos
energia, não aquecem e custam apenas uma pequena fração dos home
theaters.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B12.

