
Houve uma forte reação
pública nos Estados
Unidos, no que toca
à privacidade
dos cidadãos,
mas muito pouco se
fala da espionagem
do Brasil e de
outros países”
StephenWalt
Professor de RI de Harvard

“

Os sinais de melhora na economia
norte-americana e em alguns paí-
ses da zona do euro parecem não
convencer os analistas da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).
Segundo Relatório de Comércio e
Desenvolvimento da Unctad, di-
vulgado ontem, o cenário para os
próximos dez anos é de estagna-
ção das economias dos países cen-
trais, com uma taxa de crescimen-
to médio variando 2% ao ano. Pa-
ra fugir de crises, os analistas
orientam os países em desenvolvi-
mento a apostar as fichas na nova
classe média, grupo classificado
segundo o potencial de consumo
além das necessidades básicas. A
expectativa é de que sejam incluí-
dos, nos emergentes, 2 bilhões de
consumidores em dez anos.

De acordo com o documento,
apresentado pelo professor do Ins-
tituto de Economia da Unicamp
Antonio Carlos Macedo e Silva,
não é mais cabível a países emer-
gentes — como Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul — dei-

xar que suas economias surfem
no crescimento orientado pelos
países centrais e pela exportação
de commodities. Diante do cená-
rio de uma demanda externa cada
vez mais reprimida, a janela de
oportunidades para um cresci-
mento robusto e eficaz dos países
em desenvolvimento é se voltar
para a expansão do consumo do-
méstico, sem esquecer as relações
comerciais com parceiros de mes-
mo porte, a chamada cooperação
Sul-Sul.

“Qualquer um dos cenários
apresentados pelos analistas da

Unctad mostram que a participa-
ção dos países em desenvolvimen-
to será significativa para o cresci-
mento da economia e do comércio
global. No entanto, o que o relató-
rio enfatiza é que o reforço do co-
mércio entre países em desenvol-
vimento, voltado para a integra-
ção e complementaridade das eco-
nomias, daria mais robustez às
nossas contas e seria uma defesa
contra a guerra cambial”, diz An-
tonio Carlos Macedo .

Reordenar o foco dos investi-
mentos para cadeia produtiva, vi-
sando à criação de novas deman-
das para a classe média é o novo
posicionamento que os bancos
centrais dos países em desenvolvi-
mento devem adotar. De acordo
com o professor da Unicamp, os
analistas da ONU demonstram
que muito além de zelar pelo con-
trole da inflação e da taxa básica
de juros, os bancos centrais de-
vem agir de forma cooperativa
com o governo e bancos públicos
e privados, a fim de dirigir o crédi-
to a investimentos para a infraes-
trutura produtiva e não apenas pa-
ra o endividamento familiar.

Na visão de um dos maiores crí-
ticos da política externa norte-
americana, o professor de Rela-
ções Internacionais da universi-
dade de Harvard Stephen Walt,
só o que é possível esperar das
revelações sobre espionagem
nainternet éo início de uma dis-
cussão sobre os limites e regras
da atividade nos Estados Uni-
dos. A afirmação foi feita on-
tem, durante palestra na Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) do Rio
de Janeiro.

Ele diz que não é possível es-
perar uma abertura do governo
americano para explicar o seu
aparato de espionagem. “Não
serão reveladas informações se-
cretas voluntariamente”, afir-
ma Walt, para quem o verdadei-
ro problema é a ausência de
normas sobre o acesso a dados
entre países. Mais grave do que
espionar informações estratégi-
cas de governos, diz o profes-
sor, é a quebra de privacidade
de cidadãos. “Não há regras pa-
ra o que governos podem ou

não fazer. Quando é assim, países
mais poderosos agem como que-
rem”, ressalta.

O professor de Harvard não crê
que a espionagem americana te-
nha sido motivada por interesses
econômicos, como sugeriu a presi-
dente Dilma Rousseff. Ele não ne-
ga, contudo, o aproveitamento co-
mercialdedadosdeempresas.“Co-
mo não há controle na coleta de da-
dos, o governo vai atrás de tudo
e,depois, vê no que pode ser útil”.

“Houve uma forte reação públi-
ca dentro dos Estados Unidos, no
que toca a privacidade dos cida-
dãos norte-americanos, mas mui-
to pouco se fala da espionagem do
Brasil e de outros países”, relata.
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ONU: só os novos
consumidores
salvam emergentes

ParaanalistasdaUNCTAD,naçõesdeveminvestirnacadeiaprodutiva,visandoaoconsumointerno
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Relatório orienta países em desenvolvimento a apostar nos

2 bilhões de novos compradores que deverão surgir em dez anos

Stephen Walt, porém,
não crê que Washington
revele detalhes sobre o
aparato de investigação

Walt:espionagemnãofoimotivadapor interesseseconômicos

Espionagem dos EUA
evidencia urgência
por regulação, diz
professor de Harvard

Participação dos países
em desenvolvimento
será significativa para o
crescimento da
economia global nos
próximos anos.
Ênfase deve ser dada
à expansão da
cooperação Sul-Sul
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 set. 2013, Brasil, p. 10.
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