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O entusiasmo com que o mundo saúda a economia brasileira nos últimos cin-
co anos fez o cartunista Ziraldo decretar: — Junto com o nome “Brasil” deve
vir um ponto de exclamação. Quando alguém no exterior pergunta de onde
você é — e você responde que é brasileiro — seu interlocutor comenta: “Bra-
sil!”. Essa “Brasilmania” tem várias frentes. A competência em biocombustí-
veis e as perspectivas do país se tornar superpotência energética com o pré-
sal; as gestões macroeconômicas responsáveis; políticas de renda mínima
que melhoraram a vida de milhões de brasileiros; o agronegócio pujante; a
menção como integrante de uma sigla das nações ascendentes do século 21 —
Brics; a escalada do PIB entre as maiores economias do mundo (turbinada pe-
lo câmbio superapreciado); e a resiliência nas crises gêmeas de 2008 e 2011.

A Brasilmania tem sido boa para os brasileiros, sobretudo os de consciên-
cia crítica. Manifesta-se no reforço da autoconfiança; na certeza de “estar-
mos no caminho certo”; de que de agora em diante “ninguém segura este
país”. No entanto, as percepções sobre o Brasil no exterior já começaram a
mudar. Entende-se que as políticas brasileiras de conteúdo local têm menos
que ver com o fomento de capacidade endógena e mais com protecionismo
puro e simples. Que se de fato houve melhora no nível de vida dos mais po-
bres, a parca produtividade do trabalhador brasileiro estabelece tetos mais
baixos para futuros ganhos de renda. Que a competência do agronegócio
não é (nem deveria ser) intensiva em mão de obra, e que portanto no setor
(des)industrial a elevada empregabilidade só se pode manter com novos es-
cudos paternalistas. Que preços e custos de produção estão desvairadamen-
te altos. Que o pesadelo tributário e trabalhista continuará a asfixiar a compe-
titividade brasileira por muitos anos — e que nada está se fazendo a respeito.

Percebe-se também que o fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED)
para o Brasil visa à montagem de operações locais para vender para o governo
brasileiro ou a empresas em que o Estado é acionista. Ou, ainda, aproveitar-
se de uma economia puxada pelo consumo interno (até quando?), e não por
uma tendência ascendente de investimentos como percentual do PIB. Tam-
pouco se está utilizando o Brasil como “hub” de aptidões específicas de em-
presas ou trabalhadores brasileiros voltadas à exportação a terceiros países.

Robert Giffen, economista escocês que observava a classe operária britâni-
ca no século 19, percebeu que a demanda por determinados bens, como o
pão, aparentemente crescia de forma ilógica quando a economia entrava em
crise. Quando a renda dos trabalhadores subia, a demanda por eles caía. Es-
tes bens passaram a ser conhecidos na literatura econômica como “Bens de
Giffen”. O Brasil usou ortodoxia econômica, elevadas taxas de juros e seu su-
peraquecido mercado interno como ferramentas contracíclicas nos últimos
anos. Quando o países desenvolvidos contraíram-se, o Brasil se expandiu —
embora não como resultado de mais poupança, investimento e inovação. To-
mara que quando a economia global se reaquecer, o Brasil não se torne um
“País de Giffen”, selando assim o fim da Brasilmania. ■
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Por iniciativa da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito a
Comunicação com Participação Popular (Frentecom) e da Secretaria de Comuni-
cação da Câmara dos Deputados, realizou-se de 21 a 23 de março último o Semi-
nário Internacional Regulação da Comunicação Pública. Participaram do evento
mais de 500 representantes de emissoras públicas, educativas, culturais, legislati-
vas, universitárias, de organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Es-
pecialistas do Brasil, de Portugal e do México abordaram, em mesas de debates,
temas como: legislação — conceitos, outorgas e regulação do campo público; ges-
tão - participação e controle social, financiamento e autonomia; regulação de-
conteúdo e diversidade na comunicação pública; distribuição do sinal, infraes-
trutura e operador de rede; interatividade, convergência e acessibilidade.

Em plenárias setoriais, os participantes aprofundaram a reflexão sobre os ei-
xos temáticos tratados nas mesas de debates e os resultados consubstanciam o
“Manifesto”aprovado por unanimidade na plenária final e que afirma conceitos
e expressa compromissos dos agentes do campo público das comunicações, nos
seguintes termos:

1. A comunicação pública é o espaço da diversidade, pluralidade e exercício
do direito à comunicação; meio de afirmação da soberania nacional e instrumen-
to estratégico para a construção de uma cidadania participativa que se apresente
como alternativa à comunicação comercial;

2. O campo público de comunicação é entendido como o que engloba emissoras fe-
derais, estaduais, municipais, educativas, universitárias, legislativas e comunitárias;

3. É dever do Estado cumprir o papel de indutor e executor das políticas para a
comunicação pública, garantindo, inclusive, os recursos necessários à sua imple-
mentação;

4. O debate sobre regulação deve ter como perspectiva o fortalecimento dos
meios públicos de comunicação, a garantia de gestão transparente e democráti-
ca, com participação social, e a criação de condições para efetiva complementa-
ridade entre os sistemas público, privado e estatal, prevista no Art. 223 da Cons-
tituição Federal;

5. A regulação da comunicação pública é parte do necessário processo de atua-
lização do Marco Regulatório das comunicações no Brasil, que deve garantir a má-
xima participação social, isonomia entre os setores interessados e real empenho
dos Poderes Públicos, em especial do Executivo, na concretização dos debates;

6. Em continuidade ao processo iniciado nos Fóruns Nacionais das TVs e Rá-
dios Públicas e na 1ª Conferência Nacional de Comunicação, é necessário avan-
çar na formulação de propostas e na organização desse campo para garantir seus
interesses na proposta de regulação. Nesse sentido, propõe-se a realização do 1º
Fórum Nacional do Campo Público de Comunicação."

A realização desse seminário representou, de fato, um marco na história da comu-
nicação pública no Brasil e uma valiosa contribuição à construção de um novo mar-
co regulatório para as comunicações sociais no país, que deve resultar de amplo e
democrático processo de discussão com a cidadania brasileira. ■

É o fim da “Brasilmania”?
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O fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED)
no Brasil visa à montagem de operações locais para
vender para o governo brasileiro ou para estatais

Comunicação pública e regulação

O debate sobre regulação deve ter como perspectiva
a consolidação dos meios públicos de comunicação
e a garantia de gestão transparente e democrática

PONTO FINAL

Um indicador da atividade manufatureira da região central dos Estados Unidos
subiu em fevereiro em relação a janeiro, segundo dados do Federal Reserve
de Chicago. O índice de produção industrial do Fed de Chicago subiu para
91,7 em fevereiro, frente aos 90,8 registrados no mês anterior. O índice é uma
estimativa mensal da produção manufatureira das maiores indústrias da região.
A sondagem cobre os cinco estados que representam o sétimo distrito
do Federal Reserve: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan e Wisconsin. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




