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Empresas

Fim da política do filho único na 
China pode criar problema econômico

Joe Light
The Wall Street Journal

Gary Thomas pretende ficar 
rico com moedas virtuais — mas 
não as bitcoins. O engenheiro 
elétrico americano está apos-
tando em recém-chegadas como 
alphacoin e fastcoin.

Thomas começou a negociar 
moedas digitais este ano, traba-
lhando na sua casa, perto de Bos-
ton. Ele diz estar convencido de 
que descobriu o passaporte para 
a riqueza, mesmo após uma pri-
meira tentativa ter terminado 
em desastre — investiu em ações 
de empresas digitais durante 
a bolha da internet. “Acho que 
este é um ponto na história que 
nunca vai se repetir”, diz Tho-
mas. “Essas coisas vão decolar 
como ninguém imagina.”

A febre do que tem sido cha-
madas de “criptomoedas”— por 
sua dependência na criptografia 
— já produziu mais de 80 nova-
tas, como a peercoin, namecoin,  
worldcoin e a hobonickel. Só em 
outubro e novembro, desenvol-
vedores lançaram a gridcoin, 
fireflycoin e zeuscoin. A bbqcoin 
renasceu após um começo mal-
sucedido em 2012. A litecoin, 
que surgiu em 2011, tornou-se a 
principal alternativa à bitcoin.

Especialistas em moeda virtu-
al apontam a entrada explosiva 
da bitcoin na consciência públi-
ca como causa da enxurrada de 
novas moedas — e da crescente 
legião de adeptos sonhando em 
ganhar dinheiro com elas.     

A bitcoin, lançada em 2009, 
estava sendo negociada a US$ 
657 a unidade no fim da tarde de 
ontem em Nova York, o que leva 
o valor total de todas as bitcoins 
existentes a cerca de US$ 7,9 
bilhões, segundo o CoinDesk.
com, um site que calcula a média 
dos preços da bitocoin em várias 
bolsas.

A ascensão da bitcoin motivou 

uma audiência no Congresso 
americano esta semana, durante 
a qual autoridades a descreveram 
como uma moeda legítima, mas 
também manifestaram receios de 
que ela possa ser usada para ativi-
dades ilegais. A audiência foi um 
momento de ouro para a cripto-
mania. Os preços da bitcoin salta-
ram para US$ 781,82 na segunda-
feira, antes de cair novamente. O 
valor de algumas outras moedas 
digitais também subiu.

A bitcoin foi inventada por 
uma pessoa ou um grupo não 
identificado que dizia se cha-
mar Satoshi Nakamoto. Uma 
quantidade limitada de bitcoins 
pode ser criada, ou “minerada”, 
através da solução de comple-
xos problemas matemáticos em 
computadores. Depois, a moeda 
pode ser negociada digitalmen-
te. Investidores também com-
pram e vendem as moedas em 
bolsas on-line. Alguns comer-
ciantes as aceitam como paga-
mento por bens e serviços.

As novas moedas geralmente 
usam os mesmos princípios bási-
cos, mas têm pequenas diferen-
ças nos algoritmos ou nas regras 
que podem acelerar a velocida-
de das transações ou alterar a 
frequência e a dificuldade com 
que elas são concedidas. 

Como nenhuma dessas moe-
das é universalmente aceita ou 
usada como a bitcoin, os inves-
tidores negociam as novatas por  
uma fração do valor da bitcoin. 

Greg Schvey, chefe de pesquisa 
da Genesis Block, firma de pes-
quisa e dados de Nova York que 
monitora moedas digitais, diz 
que o altíssimo número de novas 
moedas sendo lançadas “pode 
ser contraproducente”. Muitas 
delas não vão sobreviver e vão 
acabar não valendo nada, diz.

Algumas dessas moedas nem 
foram criadas como um empre-
endimento sério.

Andy Pilate, que tem 17 anos 

e está estudando ciência da 
computação em Paris, lançou 
a bbqcoin “só de brincadeira”, 
segundo uma mensagem que 
publicou no site bitcointalk.org, 
um fórum on-line de moedas 
digitais. Muitos participantes do 
fórum criticaram a bbqcoin por 
ser um clone de outras moedas e 
por tirar a importância das moe-
das virtuais. Ela rapidamente 
desapareceu. Mas este ano alguns 
dos seus antigos adeptos a res-
suscitaram. Agora, certos comer-
ciantes até aceitam a bbqcoin. 

Taylor Minor, dono de um café 
em Ohio, cria a bbqcoin e a acei-

ta como forma de pagamento no 
seu estabelecimento.”Isso meio 
que uniu os dois mundos para 
mim, o de comida e das cripto-
moedas”, disse.

A litecoin surgiu como alter-
nativa mais forte à bitcoin. Seu 
valor de mercado no fim da tarde 
de ontem estava em torno de US$ 
214 milhões, segundo o coinma-
rketcap.com, que acompanha o 
valor de moedas virtuais.   

A litecoin foi concebida para 
processar transações quatro 
vezes mais rápido que a rede da 
bitcoin, embora perca alguma 
eficiência no processo de gera-

ção, disse o criador da moeda, 
Charlie Lee, que agora é um 
engenheiro de software na Coin-
base Inc., uma empresa iniciante 
que busca facilitar a aceitação da 
bitcoin por comerciantes. Alguns 
varejistas já aceitam a litecoin.

Thomas, que minera suas moe-
das digitais em seu próprio com-
putador, afirma que muito mais 
moedas vão ganhar valor. Ele 
está confiante que seu montante, 
que diz valer atualmente cerca de 
oito bitcoins, ou US$ 4.384, vale-
rá mais de US$ 10 milhões daqui 
a um ano.

“Já houve tantos momentos 
no passado em que eu estava 
no lugar certo, mas com medo 
de correr um grande risco, e por 
isso eu olho para trás e digo: ‘Por 
que não fiz isso?’”, disse. 

Pilate confessa que não pres-
tou muita atenção à moeda 
desde que a abandonou. “Fico 
feliz que as pessoas finalmente a 
estejam usando”, diz.

Alguns partidários da bitcoin 
não se sentem ameaçados pela 
litecoin. Jinyoung Lee Englund, 
porta-voz da Fundação Bitcoin, 
uma organização sem fins lucra-
tivos que promove a moeda vir-
tual, diz acreditar que as moe-
das possam coexistir da mesma 
maneira que investidores usam 
mais de uma commodity para 
armazenar valor.

Sucesso do bitcoin gera febre de moedas virtuais

Taylor Minor aposta na moeda digital bbqcoin e a aceita em seu café em Ohio

O Tesouro dos EUA divulgou que 
vai vender até o fim do ano os 
2,2% que ainda detém na General 
Motors. O governo adquiriu uma 
fatia de 61% da GM depois que 
ela pediu recuperação judicial, 
em 2009, e vem vendendo gra-
dualmente as ações desde que 
a montadora voltou à bolsa, em 
2010. Até agora, o Tesouro recu-
perou US$ 38,4 bilhões dos US$ 
49,5 bilhões que investiu no res-
gate da GM. Pela cotação atual, a 
venda da fatia final captaria mais 
US$ 1,2 bilhão.

O Comitê de Bancos do Senado 
dos EUA aprovou ontem, por 14 
votos a favor e oito contra, a indi-
cação de Janet Yellen como nova 
presidente do Fed, o banco cen-
tral americano. Agora a nome-
ação tem que ser aprovada pelo 
plenário geral do Senado, que 
estará em recesso nas próximas 
duas semanas. O mandato do 
atual presidente, Ben Bernanke, 
termina em 31 de janeiro.

A Média Industrial Dow Jones 
fechou acima dos 16.000 pontos 
ontem pela primeira vez na his-
tória do índice — fechando com 
alta de 0,7%, para 16.004 pon-
tos. A aprovação da nomeação 
de Janet Yellen como próxima 
presidente do Federal Reserve 
por um comitê do Senado ame-
ricano animou os investidores, 
que acreditam que ela será 
comedida na decisão de recuar 
no programa de estímulo eco-
nômico por meio da compra de 
títulos de dívida. 

A Adidas prorrogou até 2030 
o contrato que tem com a Fifa 
desde 1970 para ser a forne-
cedora oficial dos produtos 
relacionados aos eventos pro-
movidos pela federação inter-
nacional de futebol, inclusive 
a Copa do Mundo. A fabricante 
alemã de material esportivo 
teve queda de 8% no lucro do 
terceiro trimestre ante um ano 
atrás, mas afirmou que  conta 
com a Copa de 2014, no Brasil, 
para impulsionar suas vendas.

A economia do México deu 
sinais de lenta recuperação no 
terceiro trimestre. O PIB subiu 
0,8% em relação ao trimestre 
anterior e 1,3% ante o mesmo 
período de 2012, puxado pelo 
setor de serviços e pela indústria, 
informou o instituto de estatísti-
cas do governo. A produção agrí-
cola recuou. O governo voltou a 
reduzir a previsão de alta do PIB 
para o ano, de 1,7% para 1,3%,  
porque espera que a recuperação 
continue lenta até o fim do ano.

Mario Draghi, presidente do 
Banco Central Europeu, rebateu 
as críticas à decisão do banco, no 
início do mês, de reduzir sua taxa 
básica de juros para  0,25% ao 
ano, a menor da história. Alguns 
economistas e a mídia alemã acu-
sam a medida de ser prejudicial 
aos poupadores. Draghi disse que 
a preocupação dos poupadores é 
compreensível, mas que a econo-
mia fraca exige juros baixos.

O novo ministro da Economia 
da Argentina, Axel Kicillof, 
disse ontem que o governo vai 
tomar medidas para proteger as 
reservas em moeda estrangeira 
do país, que caíram 25% no ano, 
mas afirmou que nenhuma 
mudança drástica na política 
econômica será adotada. Ele 
não deu detalhes, porém, sobre 
o plano do governo para com-
bater a escassez de dólares. 

Bob Davis
The Wall Street Journal, 
de Pequim

O relaxamento da polêmica 
política do filho único na China 
pode ajudar fabricantes de brin-
quedos e de alimentos infantis. 
Mas economistas dizem que, em 
alguns aspectos, isso pode pio-
rar os problemas econômicos.       

O problema surge num 
momento em que a China passa 
por uma aguda e irreversível 
mudança demográfica: a pro-
porção da população em idade 
de trabalhar deve começar a 
declinar rapidamente depois de 
atingir um pico em 2015, segun-
do estimativas da Organização 
das Nações Unidas.  

A mudança na política anun-
ciada na semana passada, que 
agora permite às famílias terem 
dois filhos desde que um dos 
pais seja filho único, vai gerar 
mais trabalhadores no futuro. 
Mas nas próximas duas décadas, 
ela vai agravar, em vez de resol-
ver, os problemas demográficos 
da China, dizem demógrafos, 
pois pais e avós vão reduzir suas 
jornadas de trabalho para cui-
dar dos novos bebês.

Uma menor oferta de traba-
lhadores tem efeitos negativos: 
encarece a mão de obra e reduz a 
competitividade das fábricas de 
produtos mais básicos na expor-
tação. Também torna mais difícil 
amparar um crescente número 
de aposentados e crianças.

Mas o esperado aumento da 
natalidade resultante da mudan-
ça significa que o consumo deve 
subir, compensando alguns des-
ses efeitos econômicos adversos.   

A oferta de mão de obra vem 
sendo crucial para o crescimento 
acelerado da China. Nos últimos 
30 anos, a população chinesa em 
idade de trabalhar cresceu tanto 
em números absolutos como em 
relação à força de trabalho. Isso 
proporcionou mais trabalhado-
res à pujante indústria chinesa. 
Além disso, esses trabalhadores 

tinham menos dependentes.   
Agora, o motor econômico 

representado pela demografia 
mudou de marcha: está freando 
o crescimento em vez de acele-
rá-lo. A população chinesa em 
idade de trabalhar vai continuar 
caindo nos próximos 15 anos, 
segundo a ONU, e poderia cair 
de forma tão acentuada quanto a 
do Japão nos anos 90. Até então, 
o Japão vinha crescendo tão rapi-
damente que muitos economis-
tas previram que ele ultrapas-
saria os Estados Unidos como 
maior economia do mundo. Mas 
a economia japonesa começou 
a emperrar e a China superou o 
Japão como segunda maior eco-
nomia do mundo em 2011.

“O relaxamento da política do 
filho único vai aumentar o peso 
sobre a economia chinesa”, disse 
Peng Xizhe, economista da Uni-
versidade Fudan.

Antes do anúncio da nova 
política, os economistas Nathan 
Sheets e Robert A. Sockin, do 
Citigroup, projetaram que os 
problemas demográficos iriam 
subtrair 3,25 pontos percentuais 

da taxa de crescimento anual da 
China entre 2012 e 2030, com-
parado a uma taxa de dois dígi-
tos nas últimas décadas. Os dois 
economistas estimaram que nos 
próximos 20 anos a China cres-
ceria no máximo 6,9% ou talvez 
“substancialmente menos”.   

Eles refizeram seus cálculos 
para levar em conta 1,5 milhão de 
bebês adicionais por ano devido 
à nova política e concluíram que 
os problemas demográficos vão 
piorar ainda mais nos próximos 
15 anos. “Permitir que as pessoas 
tenham mais filhos vai ajudar a 
combater a escassez de pessoas 
em idade de trabalhar só daqui 
a uns 20 anos, depois que essas 
crianças tiverem crescido”, disse 
Sheets, ex-economista interna-
cional do banco central america-
no. “Até lá, as crianças adicionais 
não estarão trabalhando — e vão 
precisar de cuidados. Isso signi-
fica mais gastos públicos [espe-
cialmente com escolas] e menos 
horas de trabalho para os pais.”

Por outro lado, diz Sheets, os 
pais chineses, como os de qual-
quer lugar, vão gastar mais com 

seus filhos e, assim, impulsio-
nar o consumo. Muitos setores 
devem se beneficiar do número 
maior de crianças, incluindo o de 
brinquedos, confecções e educa-
ção. À medida que elas crescem, 
também haverá demanda por  
mais e maiores apartamentos.

Tudo isso poderia reduzir as 
taxas de poupança da China e 
ajudar a economia a realizar a sua 
há muito desejada transição para 
uma dependência maior do con-
sumo interno e menor das expor-
tações e investimentos estatais 
pesados em imóveis e indústrias 
de capital intensivo. No geral, 
preveem Sheets e Sockin, a alta 
no consumo vai compensar as 
perdas demográficas.

Economistas observam que a 
alta no consumo vai enfraquecer 
conforme os novos bebês forem 
nascendo e crescendo.

De um modo mais geral, o 
relaxamento da política do filho 
único agrava a perda do chama-
do dividendo demográfico da 
China: os ganhos econômicos 
que o país obteve por causa das 
vantagens demográficas entre 

1985 e 2015, período de cres-
cimento da força de trabalho e 
redução dos dependentes.

A política do filho único, embo-
ra frequentemente acusada de 
cruel e desumana, aumentou o 
dividendo demográfico ao limitar 
a natalidade, dizem demógrafos. 
Apesar de a demografia ter dado 
à China uma vantagem, ela não 
explica a notável diminuição dos 
níveis de pobreza do país, dizem 
economistas. A maior oferta de 
mão de obra deu à China chance 
de crescer. Ela aproveitou e abriu 
sua economia para o mundo, se 
concentrando na manufatura, 
exportação e infraestrutura, seto-
res que absorveram milhões de 
trabalhadores não qualificados 
provenientes das áreas rurais.

Outros países, principalmen-
te na América Latina, não tira-
ram proveito de oportunida-
des demográficas semelhantes 
nos últimos 20 anos, quando 
as taxas de natalidade também 
caíram e a população em idade 
de trabalhar aumentou, disse 
Nicholas Eberstadt, demógrafo 
do Instituto American Enter-
prise, um centro de estudos 
de Washington. “O dividendo 
demográfico é uma teoria ele-
gante, mas a menos que haja ins-
tituições e reformas econômicas 
para transformar o potencial em 
riqueza, o dividendo não vai se 
concretizar”, diz.

Os líderes da China estão procu-
rando agora formas de lidar com 
o fim do dividendo demográfico. 
Eles vêm exortando fabricantes 
a se automatizarem e procurar 
mercados onde os custos de mão 
de obra não sejam essenciais. O 
governo também está cogitando 
elevar a idade de aposentadoria 
— hoje de 60 anos para homens e 
55 para mulheres — para aumen-
tar a força de trabalho.

Mas só pessoas não são suficien-
tes, alertam os economistas. Tra-
balhadores mais velhos na China 
tendem a ser menos qualificados 
e precisarão de treinamento para 
trabalhar com tecnologia.   

Camponesa da província de Zhejiang. A China vai permitir que famílias tenham dois filhos se um dos pais for filho único
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Criptomania
Moedas alternativas estão se tornando mais populares entre investidores, usuários e comerciantes. 

ALGUNS NEGÓCIOS QUE
ACEITAM A MOEDATAXA DE CÂMBIO VALOR DE MERCADO

Bitcoin US$ 657 US$ 7,9 bilhões OkCupid, WordPress.com 

Litecoin 0,01327603 bitcoin US$ 214 milhões Bees Brothers

Peercoin 0,00178799 bitcoin US$ 24,3 milhões não se sabe

não se sabeNamecoin 0,00287988 bitcoin US$ 13,9 milhões

Bbqcoin 0,00000572 bitcoin US$ 111.753 Stoney Creek Roasters

Menos mão de obra
A parcela de chineses em idade de 
trabalhar cairá mais rápido com a
mudança na política do filho único 

The Wall Street Journal 
Fonte: Nathan Sheets e Robert A. Sockin, do Citigroup 

**Provável impacto das recentes mudanças anunciadas na 
política do filho único na China

*Projeção da população se não houvesse mudança na política
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Depois de três anos de quedas 
nos mercados da América Latina, 
alguns gestores de fundos estão 
apostando numa virada. 

América Latina ainda 
é bom investimento

 wsj.com/brasilLeia on-line 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 nov. 2013, Empresas, p. B15.




