
Árabes debatem como armar rebeldes sírios

Participantes de uma cúpula árabe decidiram que os países da Liga Árabe

têm o direito de oferecer apoio militar aos rebeldes da Síria. O texto da

cúpula, que ocorre no Catar, pede a organizações regionais e internacionais

que reconheçam a Coalizão Nacional para as Forças Revolucionárias

e Oposicionistas Sírias como única representante legítima do povo sírio.

Apesar do significado diplomático, a declaração, que ainda não foi

aprovada oficialmente, pode ter poucas implicações práticas. Reuters
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PONTO DE VISTA

O mercado de pagamentos móveis ainda não atingiu seu pleno potencial,
apesar da evolução recente do setor nos últimos dois anos. De acordo com
a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o ritmo de aceleração do co-
mércio por meio de dispositivos móveis (como tablets e smartphones) do-
brou: passou de 5% em 2011 para 10% em 2012. Essa expansão se deve ao
barateamento da tecnologia e do acesso à banda larga móvel, mas também
mostra que o brasileiro está começando a perder o medo de usar estes dis-
positivos para compras.

Se o cenário é positivo, o que falta então para esse mercado deslan-
char de vez? Um marco regulatório. Ainda que lentamente, estamos ca-
minhando para isso. No final de 2012, o Ministério das Comunicações,
juntamente com a Anatel e o Banco Central formaram um grupo de traba-
lho com a função de definir as diretrizes regulatórias para os serviços de
pagamentos pelo celular. Sem se aprofundar nos meandros do projeto
(afinal poucas informações foram divulgadas até agora), existem alguns
pontos que poderiam ajudar a desenvolver o mercado: o estabelecimen-
to do papel dos principais players (bancos, operadoras de celular, car-
tões, etc), a adoção de alguns padrões tecnológicos e a criação de pa-
drões mínimos de segurança.

Uma iniciativa que pode contribuir para garantir a segurança nas transa-
ções móveis e para o sistema como um todo é, por exemplo, a adoção obri-
gatória do PCI DSS, um selo internacional de segurança para empresas
que lidam com dados de cartão de crédito. Esse selo assegura que são se-
guidas uma série de normas e processos de segurança. Por outro lado, sua
implementação é custosa e demorada, o que pode ser proibitivo para em-
presas menores.

Outro tema importante é a criação de dois “tipos” de mobile payment.
Um mais simples, que utilize um sistema pré-pago e que tenha como objeti-
vo a inclusão bancária e social da população. E outro modelo mais sofistica-
do, com a utilização de cartões de crédito e débito e que, geralmente, exi-
gem soluções tecnológicas mais avançadas. São dois mercados distintos e
repletos de oportunidades tanto para empresas grandes como para em-
preendedores. Justamente por estarmos falando de um mercado que pode
atuar em duas realidades brasileiras, o padrão tecnológico a ser escolhido
dificilmente será único.

Hoje temos diversas tecnologias disponíveis, cada uma com característi-
cas diferentes e destinadas a nichos específicos. Por exemplo, o Near Field
Communication (NFC) é melhor para compras presenciais, como em restau-
rantes, que demandam agilidade. Já a URA, o SMS e os aplicativos são melho-
res para compras remotas, como e-commerce, delivery, etc.

De qualquer forma, este ano deve ser decisivo para o mercado de mobile
payment brasileiro. Assim que as regulamentações forem definidas, tanto as
grandes como as pequenas empresas devem se preparar para lançar no mer-
cado novas soluções que facilitem a vida do consumidor de forma a tornar a
tecnologia parte integrante de seu cotidiano. ■

FELIPE REGIS LESSA
Sócio-diretor de marketing da Pagtel

Em 1990, os brasileiros, desesperados com a hiperinflação, aceitaram passiva-
mente uma das medidas mais autoritárias já implementadas pelo poder esta-
tal do país, o “confisco da poupança” durante o governo Collor. A medida,
mal concebida tecnicamente, não acabou com a inflação e tornou-se um sím-
bolo de bagunça institucional e do nosso gigantismo estatal. Mais de 23 anos
depois do trauma brasileiro, a notícia de que o governo do Chipre vai imple-
mentar um confisco semelhante tem balançado os mercados mundiais.

Com o aval da União Europeia e do FMI, o plano de resgate financeiro ini-
cial previa que o governo cipriota aplicasse um imposto variável sobre todos
os depósitos bancários, para pagar parte da dívida externa do país e o habili-
tasse a receber mais recursos do bloco europeu. Com o protesto da popula-
ção cipriota, o parlamento do país vetou o plano inicial e o governo recuou.
Em seguida, no entanto, o governo anunciou que não mexerá nos depósitos
menores, de até ¤ 100 mil, mas aqueles que excederem esse limite serão con-
gelados e poderão ser confiscados em até 30% de seu valor. Nesse caso, a me-
dida não passará pelo parlamento local.

Embora o Chipre seja totalmente insignificante para a economia europeia,
a proposta de resgate do país abriu um precedente perigoso dentro do bloco.
Confiscos parecidos também serão propostos para outros países? Haverá
consultas aos parlamentos nacionais ou eles serão postos de lado, como deve-
rá ocorrer no Chipre? Os países menores da UE serão tratados como mem-
bros de 2ª classe? Como continuar a confiar no euro e nos bancos?

Por um lado, a distância nítida entre as populações locais (e seus respecti-
vos parlamentos) e a burocracia supranacional europeia, com respeito às res-
postas para a crise econômica, tem acarretado na perda de legitimidade dos
líderes do bloco e exposto um crescente “déficit democrático”. A resposta
negativa do parlamento de Nicósia ao plano inicial mostrou que há uma ten-
são permanente entre a soberania individual dos países membros e o poder
centralizador da UE. Por outro lado, esta tensão permanente é vista por mui-
tos como o principal empecilho à gestão econômica da Zona do Euro.

Alguns analistas apontam que a solução seria o aprofundamento da inte-
gração europeia. Entre outras sugestões, dever-se-ia avançar na direção de
uma “união bancária”, onde o Banco Central Europeu ditaria as regras em
todos os membros do bloco, substituindo de vez a regulação local. Vai à mes-
ma direção a sugestão de constituir um “federalismo fiscal europeu”, tiran-
do a autonomia orçamentária dos parlamentos locais. Pede-se mais poder
estatal — no caso, supranacional — para controlar os sistemas bancários e fi-
nanças públicas. As crises econômicas invariavelmente abrem caminho pa-
ra intervenções estatais que pouco têm a ver com a gestão da economia em
si. Parecem ser estes os casos dessas duas sugestões.

O projeto da UE já fracassou economicamente. No entanto, a unificação
sempre foi mais um projeto de centralização do poder político na direção de
uma governança global do que propriamente um projeto econômico. O con-
fisco no Chipre tornou-se um verdadeiro “ovo da serpente”, que sinaliza os
perigos de que um superestado europeu supranacional derive, enfim, para
uma ditadura tecnocrática. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 mar. 2013, Mundo, p. 39.




