
SEATTLE – “Ligue o mo-
tor” – ordeno ao auto-
móvel. E ele obedece

imediatamente. Fico em silên-
cio um minuto. Com voz sua-
ve, o carro me pergunta aon-
de vamos. Respondo que va-
mos ao prédio número 33. Daí
para frente, tudo acontece au-
tomaticamente. “Acelere sua
velocidade” – orde-
no. “Não posso, se-
nhor, pois há pedes-
tres que vão cruzar a
rua 100 metros à
frente” – responde o
carro inteligente. Mi-
nutos depois, o veícu-
lo pára e informa:
“Chegamos ao edifí-
cio 33. Motor desliga-
do e portas destravadas”.

Esta cena ainda futurista e
quase de ficção poderá tornar-
se corriqueira daqui a cinco
ou seis anos. O automóvel digi-
tal estará, então, rodando ao
longo das primeiras estradas
inteligentes, com o máximo
de segurança. Espero voltar,
então, a Redmond, cidade vi-
zinha de Seattle, daqui a cin-
co ou seis anos, para revisitar
os laboratórios da sede mun-
dial da Microsoft, e compro-
var todo o avanço alcançado
pelo automóvel digital.

Segundo Peter Wengert,
um especialista da Unidade
de Negócios Automotivos da
Microsoft, o objetivo central
das pesquisas na empresa é
criar uma plataforma básica

de software-padrão (Windows
Automotive), com a qual espe-
ra equipar muitos veículos e
cuidar de coisas como navega-
ção, informação e entreteni-
mento (em inglês, infotain-
ment), interface de comunica-
ção verbal ou speech interface
e as comunicações que conec-
tam o automóvel ao resto do

mundo.

53 modelos – A Mi-
crosoft cuida de as-
pectos não direta-
mente ligados a fun-
ções críticas, como
freio ou controle do
motor, mas, sim, a
sistemas de informa-
ção e entretenimen-

to. E muitos de seus softwa-
res já são utilizados nos 53
modelos de automóveis mais
sofisticados produzidos por
empresas tais como Volvo,
BMW, Fiat, Toyota, Honda,
Mitsubishi, Subaru e muitos
outros fabricantes. Além da
Microsoft, outras empresas
de infocomunicação – tais co-
mo IBM, Motorola, Ericsson
e HP – participam desse tra-
balho de desenvolvimento de
novos padrões e aplicativos.

Peter Wengert lembra que
o primeiro elemento a ser in-
cluído na plataforma de soft-
ware Windows é o sistema
operacional, que vai contro-
lar tudo o mais, a começar
dos computadores de bordo,
sistemas de navegação e de lo-

calização do tipo GPS (Glo-
bal Positioning Satellite),
som digital (CD e MP3),
DVD para os passageiros do
banco traseiro, celulares com
comando verbal, sistemas de
comunicação do veículo com
pedágios automáticos etc.

Ele até fala! – Um dos recur-
sos essenciais do automóvel
digital, segundo Wengert, é o
sistema de reconhecimento
da fala, para que o veículo en-
tenda os comandos verbais,
desde os mais simples, como
“vamos para casa” ou “leve-
me para o aeroporto”, até os

mais complexos, no futuro.
Num passeio no carro experi-
mental da Microsoft, Wen-
gert pede ao sistema de bordo
para descobrir um posto de
gasolina com melhor preço
nas vizinhanças, consultar
sua agenda eletrônica, ligar
para sua esposa ou para a
agência de viagens. E o carro
faz tudo, via celular, via GPS
e sites de busca especializada
na internet.

A qualidade visual das te-
las de navegação via GPS já
pode ser combinada com a
voz simpática de uma navega-
dora que orienta o motorista

sobre o caminho a seguir, evi-
tando que ele se distraia: “Da-
qui a um quarto de milha, vi-
re à esquerda e entre na Inter-
national Freeway”. Também
via GPS podem ser obtidas
dezenas de informações
úteis, tais como condições do
tráfego e das estradas, locali-
zação de postos de serviço,
restaurantes, hotéis ou mu-
danças de itinerários.

Connected car – O carro digi-
tal tem que estar sempre liga-
do e conectado ao mundo.
Ao usar o celular, não temos
que usar as mãos para aten-
der a uma ligação ou fazer
uma chamada – coisas sabi-
damente perigosas para
quem está dirigindo. Nesse
connected car, usamos inten-
samente os comandos ver-
bais para interagir com o
computador de bordo, a inter-
net, o motorista e o telefone
celular. Para Peter Wengert,
o papel do celular dentro do
carro digital é extraordiná-
rio, pois nos permite alcan-
çar a conectividade sem cos-
tura, isto é, sem qualquer se-
paração entre ambientes, se-
ja dentro do carro, seja fora
dele. Nesse ponto, um bom
exemplo de cooperação entre
empresas, é o da Microsoft
com a Sony-Ericsson, que de-
senvolve celulares prepara-
dos para as novas funções de
comando e integração com o
carro inteligente, usando até

a comunicação via tecnolo-
gia Bluetooth.

Assim, o celular não preci-
sa estar necessariamente ao
alcance das mãos do motoris-
ta, mas pode estar numa bol-
sa, no porta-luvas ou no ban-
co traseiro. Criando uma re-
de local de curtíssima distân-
cia – com alcance máximo de
15 metros –, a tecnologia
Bluetooth está revolucionan-
do a comunicação dentro do
carro digital.

Dream machine – Num senti-
do mais abrangente, o automó-
vel digital se torna uma espé-
cie de máquina de sonho, incor-
porando recursos tais como:
■ Racionalização do consu-
mo de combustível;
■ Aumento da segurança,
com o diagnóstico em tempo
real do funcionamento e do
estado do motor, dos freios e
do sistema elétrico;
■ Rastreamento e localização
de veículos furtados por meio
de sistema GPS;
■ Transmissão automática de
pedidos de socorro ou de as-
sistência nas estradas, via ce-
lular ou via satélite, em casos
de acidente ou assalto;
■ Introdução progressiva do
diálogo entre o veículo e as cha-
madas estradas inteligentes,
com sensores localizados em
semáforos, pontes, viadutos,
sistemas de avisos e alarmes.
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“Que nin-
guém se
iluda. A

única coisa que po-
deríamos aprovei-
tar do modelo chi-
nês de crescimen-
to e que não esta-
mos aproveitando
é a sua abertura e
a utilização plena
de todas as vantagens da globali-
zação. Integração econômica,
comercial e quase nada mais.”

Assinado, Mailson da Nóbre-
ga, esse respeitadíssimo econo-
mista que dirige hoje a Tendên-
cia, também colunista do Esta-
do. Para mim, ele quer jogar
um balde de água no entusias-
mo excessivo que dominou mui-
tos dos integrantes da numero-
sa missão de mais de 400 empre-
sários, ministros e assessores
que esteve na China. Muitos vol-
taram encantados com o que vi-
ram e saíram declarando que es-
se é o modelo de mercado para
o Brasil. Qual modelo? O “socia-
lismo de mercado” (interpre-
tem como quiser...), segundo Jo-
sé Genoino.

A coluna procurou aprofun-
dar com o ex-ministro Mailson
da Nóbrega a sua visão do mo-
delo chinês e a sua possível
aplicabilidade ou adaptação
ao Brasil.

“Para mim, só resta o merca-
do e os possíveis investimentos
que os chineses poderiam fazer
aqui. No mais, eles foram sim-
plesmente inteligentes ao abri-
rem sua economia, seu comér-
cio, e, acima de tudo, as vanta-
gens competitivas da sua produ-
ção (mão-de-obra barata, etc.).
Mas isso seria inútil se, ao mes-
mo tempo, o governo chinês

não tivesse aderi-
do agressivamente
à abertura do mer-
cado, à atração de
capitais. Em uma
frase, aderiram for-
temente à globali-
zação. “Têm ou-
tras vantagens que
não temos, como
uma dívida públi-

ca de apenas 13%, em confron-
to com a nossa de 58%.”

Delfim Netto lembrou outro
dia que, “em abril, o setor públi-
co consolidado teve um superá-
vit primário da ordem de R$ 12
bilhões e pagaram-se R$ 10 bi-
lhões com juros da dívida. A dívi-
da líquida do setor público/PIB
reduziu-se de 57,3% em março
para 56,6% em abril. Ela deve
voltar a subir em maio por causa
do câmbio, mas seu controle de-
veria acalmar os espíritos mais
afoitos que insistem em conside-
rar duvidosa nossa insolvência”.
Um grande progresso: não vai so-
brar nada para investir, mas vai
“sobrar” dinheiro para pagar tu-
do... E tem por aí ainda algum
“deslumbrado” querendo com-
parar o modelo econômico chi-
nês com o do Brasil?

Mailson não entra na análise
dessa diferença – a centraliza-
ção do governo, o achatamento
salarial, a ausência de sindica-
tos, de regimes de aposentado-
ria como o nosso e, muito me-
nos, uma constituição ingênua
(eu diria irracional) que preten-
de distribuir renda sem se preo-
cupar de onde vêm os recursos.

Onde tudo começou
Mas não poderíamos come-

çar por onde eles iniciaram?
Não, lembra Mailson da Nóbre-

ga, mais uma vez com grande
realismo e lucidez. “Os primei-
ros investimentos ‘externos’ vie-
ram dos próprios chineses que
haviam emigrado para outros
países, principalmente asiáti-
cos. Fizeram fortunas e, quando
viram que o governo chinês mu-
dava sua política, que seu comu-
nismo já era, investiram pesada-
mente no próprio país, uma boa
parte via Hong Kong, sob a tute-
la britânica, onde tinham ainda
proteção. Depois, vieram os ou-
tros. Eu diria que grande parte
de todo esse investimento vem
de empresas americanas e euro-
péias. No Brasil, o modelo foi de
substituição de importação. Na
China, de incremento às expor-
tações. (De acordo com a OMC,
em 2003 o valor das exporta-
ções chinesas totalizou US$ 438
bilhões e das importações, US$
413 bilhões. A maior parte des-
sas, porém, foi para complemen-
tar a produção do crescente par-
que industrial produtor-exporta-
dor chinês.)

Medo é inevitável
Mas os investidores não te-

mem o futuro? Afinal, pensan-
do bem, ainda é imprevisível o
que pode vir a acontecer na Chi-
na... Aqui, Mailson lembra-me
conversa que teve com um gran-
de investidor exterior, na Chi-
na. Ele lhe disse que “a China re-
presentava um risco muito
maior que o Brasil, mas, apesar
disso, não poderiam deixar de
ir. Ela tem um mercado enor-
me, mão-de-obra barata, condi-
ções de juros, impostos favorá-
veis. Enfim, não dá para não
ir...” “Na verdade, as grandes
empresas americanas, por exem-
plo, estão produzindo a custos
menores para vender no pró-
prio mercado americano e para
outros. E, no fundo, acreditam
numa transição pouco traumáti-
ca.

Qual é a conclusão do diretor
da Tendência? “Temos de conti-
nuar seguindo cada vez mais no
caminho da abertura, da inte-
gração, da globalização das eco-
nomias e dos mercados enquan-
to ajustamos, acertamos, as con-
tas internas por meio das já por
tardias reformas estruturais.
No mais, nada há a copiar ou
adaptar do modelo chinês, além
de usar as imensas oportunida-
des desse mercado. Sem ilusões.
Vender, exportar e, se possível,
atrair um pouco dos enormes re-
cursos que eles dispõem.”

EUA crescem mais...
Apesar do petróleo, do Ira-

que e do terror, foram criados
em maio mais 248 mil empre-
gos, ao mesmo tempo que os sa-
lários aumentaram e o índice de
produtividade também. De ja-
neiro a maio – o número de
abril ainda será revisto – , as em-
presas contrataram mais 947
mil pessoas. Neste ritmo, até de-
zembro serão recuperados os
2.5 milhões de empregos perdi-
dos nos dois últimos anos.

...e exportamos menos
Enquanto os EUA crescem,

nossas exportações para eles re-
cuam. Entre janeiro e abril des-
te ano comparado com o homó-
logo de 2003, as exportações
“médias diárias” do Brasil para
os EUA recuaram menos 3,3%,
enquanto, para a União Euro-
péia, aumentaram 28,3%!

Agora, a posição dos EUA na
nossa pauta de exportações
caiu de 26,2% para apenas
20,5% e a da Europa aumentou
de 24,8% para 25,7%.

Vocês não acham que está ha-
vendo algo de errado por aí? Os
EUA crescem e importam mais
do resto do mundo, e nós expor-
tamos menos para eles?

■ E-mail: economia@estado.com.br
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Não há nada a aprender na
China além da abertura global
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RIO – O advogado Mar-
celo Trindade assume
amanhã o comando

da Comissão de Valores Mo-
biliários, órgão responsável
pela regulação e fiscalização
do mercado de capitais e da
indústria de fundos no Bra-
sil. Trindade, que já foi dire-
tor da autarquia, volta ao ór-
gão para completar o manda-
to do também colega Luiz
Leonardo Cantidiano, que
termina em 2007.

Trindade não vê muito tra-
balho na parte regulatória,
que, segundo
ele, já está prati-
camente pron-
ta. O importan-
te agora, desta-
ca, é focar na fis-
calização. Ele
admite que, se o
mercado cres-
cer como se es-
pera, a autar-
quia terá proble-
mas. “É preciso encarar a rea-
lidade. Se hoje a CVM tem di-
ficuldades para fiscalizar,
imagine no caso de aumento
no número de participantes
do mercado.”

Aos 39 anos, o advogado ti-
nha acabado de deixar a se-
gurança de um dos maiores
escritórios de advocacia do
Brasil, o Tozzini, Freire, Tei-
xeira e Silva Advogados, pa-
ra tentar um vôo solo. Nem
mesmo tinha arrumado as
caixas em seu escritório no
Leblon, zona sul do Rio,
quando foi chamado para di-
rigir a CVM.

Como parte da estratégia
de aprimorar a fiscalização
da CVM, o novo presidente
deu pistas de como será sua
gestão. A idéia é priorizar a
investigação de “grandes ca-
sos”, que podem servir de
exemplos para o mercado de
capitais. “É preciso separar o
joio do trigo e dar prioridade
a alguns casos. Não podemos
perder o foco e tempo com
questões mais burocráticas”,
afirmou. “Temos de cuidar
de casos importantes, de com-
panhias que tenham muitos
acionistas envolvidos.”

Trindade já chega com uma
longa lista de assuntos polêmi-
cos em pauta, como a fusão en-
tre a AmBev e belga Inter-
brew, a compra do IG pela
Brasil Telecom e casos de va-
zamento de informação privi-

legiada com
ações do Banco
do Brasil e da Pe-
trobrás. O peque-
no investidor é
um capítulo à
parte na agenda
do novo presi-
dente. Segundo
ele, a CVM pre-
cisa estar prepa-
rada para aten-

der às demandas desses inves-
tidores com rapidez.

“O mercado vai crescer e
muita gente nova vai se tor-
nar consumidor da bolsa de
valores, assim como aconte-
ceu na Espanha. Se a CVM
não está preparada para aten-
der à demanda dessas pes-
soas, estará contribuindo de
maneira negativa para o cres-
cimento do mercado de capi-
tais no Brasil.” Segundo Trin-
dade, o pequeno investidor é
o que precisa de respostas
mais rápidas, pois o que está
em jogo é, muitas vezes, toda
a poupança dele.

Wilson Melo/AE-27/4/94

‘Grandes casos’ são
prioridade de novo
comando da CVM

Marcelo Trindade
assume amanhã a

presidência da Comissão
de Valores Mobiliários

ALBERTO TAMER

www.siemens.com.br 0800-119484

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ■ ECONOMIA DIGITAL

PEQUENO

INVESTIDOR

TAMBÉM TERÁ

ATENÇÃO

FINANÇAS

%HermesFileInfo:B-8:20040606:B8 - O ESTADO DE S.PAULO ECONOMIA DOMINGO, 6 DE JUNHO DE 2004

 

Fonte: O Estado de São Paulo - 6/6/2004




