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PONTO DE VISTA
Aumenta o tráfico de pessoas
A relatora especial do Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos
das Nações Unidas, a nigeriana Joy Ngozi Ezeilo, alertou que o tráfico de pessoas
permanece em alta no mundo e que as principais vítimas são mulheres e
crianças. Segundo a relatora, nos últimos anos tem havido aumento de vítimas
também entre os homens, embora as mulheres e crianças ainda permaneçam
como os principais alvos. “Não pensávamos nos homens como vítimas, mas são
traficados para companhias de construção, pescas, agricultura e horticultura.” ABr
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Internet para todos

O longo período de prosperidade inflou o otimismo e a arrogância de analistas e economistas, os quais passaram a entender que finalmente, os ciclos
econômicos haviam sido controlados. E esse próprio histórico recente de
baixa volatilidade ajudara a calibrar os modelos de risco para operarem em
“momentos normais”. Basicamente, a base de dados tornou-se enviesada.
Por outro lado, algumas premissas “neoclássicas” mostraram-se falhas na
crise, em especial, as hipóteses relativas à autorregulação do mercado, a possibilidade de previsão do futuro em termos probabilísticos e a existência de
expectativas racionais por parte dos agentes econômicos. Havia ainda, um
problema de abordagem, uma vez que os sistemas financeiros eram incorporados apenas como intermediários do crédito, sem influência na economia
real. A autorregulação do mercado foi afetada por um crônico problema de
“risco moral”: havia um forte incentivo ao analista tomar risco para auferir
gordas comissões, mas por outro lado, esses mesmos riscos eram assumidos
por outras partes que não estavam preparadas para gerenciá-los, tais como
os fundos de pensão.

Recentemente participamos do comitê técnico de um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre o desenvolvimento da banda larga
na América Latina e no Caribe. O resultado é um relatório rigoroso, chamado
“Construindo pontes, criando oportunidades: A banda larga como catalisador
para o desenvolvimento econômico e social nos países da América Latina e Caribe”. Embora a banda larga esteja crescendo na região, ainda está aquém de outras partes do mundo em termos de cobertura, velocidade e adoção. Isso acontece principalmente pelos elevados custos dos serviços e dispositivos, a limitada
cobertura territorial e, mais importante, a falta de alfabetização digital e conscientização da importância de ter cidadãos conectados.
O mais recente estudo da McKinsey & Company sobre o impacto econômico
aponta que a internet já representa 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e contribui com 2,4% do crescimento total do PIB brasileiro. Mais que isso,
um crescimento de 10% na penetração de serviços de banda larga na América
Latina e no Caribe aumentaria o PIB em 3,2 pontos percentuais, em média. A
banda larga melhora a qualidade de vida das pessoas, aumenta a concorrência
no mercado e tem o poder de revolucionar setores como governo, educação e
saúde. É também um catalisador crucial para o crescimento econômico.
Neste contexto, estar conectado permite que pequenas e médias empresas
busquem novos clientes em todo o mundo, além de ajudar as pessoas a encontrar informações, produtos e serviços dos mais variados. O mesmo estudo da McKinsey & Company sugere que a internet é responsável, em média,
por cerca de 2% do PIB nos países em desenvolvimento, e 3,4% nos países
desenvolvidos. Em 2016, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Boston
Consulting Group, a economia da Internet já representará US$ 4,2 trilhões
na economia dos países do G-20, que inclui México, Brasil e Argentina.
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Precisamos de regras claras para não forçar os
intermediários, provedores de acesso, plataformas
de conteúdo a se tornarem censores e juízes na web

ut

Precisamos, porém, de leis atualizadas e regras que protejam a liberdade
de expressão, a privacidade e o acesso à informação para os usuários, sem
demonizar a tecnologia, para alcançar o equilíbrio individual e coletivo da
sociedade, promovendo assim a sociedade da informação, o comércio eletrônico e a inovação tecnológica. Também precisamos de regras claras para proteger os diferentes intermediários na internet (provedores de acesso, plataformas de conteúdo etc) em relação ao conteúdo gerado pelos usuários, e
não forçar esses intermediários a se tornarem censores e juízes na web.
Este relatório é um esforço colaborativo entre o BID e uma ampla gama
de setores, incluindo empresas de internet como o Google, empresas de tecnologia, operadores nacionais e internacionais, fabricantes de equipamentos de telecomunicações, instituições acadêmicas e agências internacionais. Ele aponta o caminho para o futuro. Levar banda larga a todos os cantos do Brasil, da América Latina e do Caribe exigirá esforços de colaboração
entre os setores público e privado, de modo a projetar e implementar soluções de larga escala que possam reduzir a exclusão digital e eliminar o fosso
socioeconômico. ■

A

A previsibilidade foi afetada por três motivos principais: as agências de rating mantinham uma relação de promiscuidade com as empresas ou emissores de papéis que analisavam, os principais economistas-chefes dos bancos
sofriam do viés do “otimismo” em suas análises, e por fim, as operações
eram extremamente opacas, impossibilitando a mensuração completa de riscos. Já as expectativas racionais mostram-se factíveis no longo prazo — agentes vão se ajustar à inflação e a política fiscal —, mas não se adequam às crises financeiras, períodos nos quais os “comportamentos de manada” são frequentes e “irracionais”. Por fim, embora o motor do crescimento seja a economia real, o sistema financeiro desempenha papel relevante, ampliando ciclos, alterando expectativas e propiciando crédito aos agentes. Portanto, tratá-lo como “neutro” não é adequado.
Os economistas que “previram” a crise quando ela já estava prestes a estourar — tais como Noriel Roubini, Robert Shiller, Dirk Bezemer — foram aqueles
que ou suavizavam as premissas neoclássicas ou simplesmente adotavam hipóteses não neoclássicas. Esses economistas, alertavam, sobretudo para os efeitos do endividamento excessivo, graças ao crédito e a liquidez abundante, que
levava ao aumento da alavancagem financeira da economia como um todo para além do controle. Nos bons momentos, dizia Minsky, se criam os “frutos da
destruição”. Graças ao otimismo dos agentes e o afrouxamento dos controles
para concessão de crédito, o resultado invariavelmente é uma tendência explosiva para a alavancagem financeira. A verdade é que as crises econômicas e as
bolhas financeiras são inevitáveis. A história sempre se repete, com personagens diferentes, mas com o mesmo enredo. Cometem-se os mesmos erros
acreditando que “dessa vez será diferente”. Respondendo à rainha: a crise
não foi prevista dessa vez, porque as crises nunca são previstas a tempo de evitá-las. E apenas a posteriori, percebemos este fato. E aí, já é tarde. ■
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A verdade é que as crises econômicas são
inevitáveis. A história sempre se repete, com
personagens diferentes, mas com o mesmo enredo
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Uma resposta à rainha

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.
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