
O dilema chinês
stou relembrando a con-
versa que tive em 2003, em
Xangai, com um casal de
brasileiros, profundos co-
nhecedores da China. Vati-
cinaram que ela seria a “fá-
brica do mundo” e depois
de todos os produtores es-
tarem lá dificilmente sai-

riam, pois em nenhum lugar conseguiriam produ-
zir tanto, com qualidade, baixo custo fiscal, traba-
lhista, previdenciário e logístico. Dito e acontecido.

O The Wall Street Journal (para as Américas)
vem corroborar os vaticínios daquele brilhante ca-
sal de analistas, os mais antigos cidadãos do mun-
do, pela ascendência judaica. Em suma, pontifica o
jornal de negócios, cujo nome é curioso: o jornal
da rua do muro. A questão é que o muro hoje é ou-
tro e fala mandarim (80%) e cantonês (20%). Eis a
China ou o Império do Meio.

A China, que já foi a fonte mais confiável do
crescimento global, está contribuindo para a de-
flação em todo o planeta. Nos seringais do Sudes-
te Asiático, o preço do látex mantém os clientes
chineses felizes. Nos Estados Unidos, os distribui-
dores de pneus estão rebaixando os preços e al-
guns demitindo funcionários, à medida que a Chi-
na inunda o país com produtos baratos produzi-
dos por fábricas em excesso. “A capacidade de pro-
dução da China mudou a indústria dos EUA”, diz
Brian Grant, diretor-presidente da Del-Nat Tire
Corp., distribuidora americana de pneus que fe-
chou no início do ano, abatida por prejuízos pro-
vocados pelo acúmulo de estoques caros, compra-
dos antes de os preços caírem.

Há 10 anos, a mão de obra barata de trabalha-
dores vindos do campo inundou as fábricas chine-
sas e derrubou o custo de tudo. Depois, a crescen-
te demanda do país por commodities ajudou a re-
verter a tendência global de queda na inflação com
aumento dos preços das matérias-primas. Agora,
o excesso de capacidade industrial e o crescimen-
to voltam a pressionar os preços para baixo.

Os fabricantes chineses estão elevando as ex-
portações de bens como pneus e painéis solares
para compensar o excesso de oferta no mercado
interno. As pressões deflacionárias vindas da Chi-
na são sintomáticas de problemas mais amplos de
demanda que afetam economias da América do
Sul, Europa e boa parte da Ásia. A China não é a
única causa da queda dos preços; as novas fontes
de petróleo na América do Norte e o fraco cresci-
mento na Europa também colaboram. Mas o ta-
manho e o papel central da China na produção
global tornam o país potente.

O Departamento de Trabalho dos EUA infor-
mou que os preços de todos os bens importados
pelo país diretamente da China caíram em 20 dos
últimos 38 meses, num total de 2,2%. Para os con-
sumidores a notícia é boa, mas os preços em que-
da representam um desafio real. Os declínios po-

veem que o excesso de capacidade de produção
de aço chegará a 553 milhões de toneladas ao ano,
a maior parte na China, suficiente para construir
mais de 10 mil aeronaves ou 75 mil torres Eiffel.

MasaChinanãopoderedobrarsempararsuaca-
pacidade exportadora com preços baixos em um
mundo em crise. Os salários devem crescer, sem o
que não haverá demanda doméstica (população
equivalente à da Europa e das três Américas juntas).
Conquanto os preços do petróleo abundante este-
jam lá embaixo, os chineses estão substituindo-o e
o carvão mais velozmente que os alemães (55% dos
painéis solares do mundo estão lá) e a energia eólica
virou obsessão. Há uma razão para isso: o custo da
energiaquemovetudo,desdeasindústriasatéasca-
sinhas das remotas aldeias (cada vez mais raras). A
quarta revolução industrial começou bem distante
de Londres, na milenar China. Como aconteceu há
200anosnaInglaterra,háproblemas.Aclassemédia
ascendente, à falta de uma especulação imobiliária
“made in USA”, fez a bolsa de Xangai subir 128% em
10 meses e perder 32% em 20 dias. A crise foi debela-
da pela ação firme do BC chinês e pelo governo uni-
partidário. Foi um grito de alerta. O capitalismo faz
progredir, mas é inçado de crises cíclicas ou sistêmi-
cas. Certamente é um desafio administrar 1 bilhão e
350 milhões de pessoas (PIB de US$ 11 trilhões).

Até quando durará o ciclo histórico do papel-
moeda? Para Marx, seria quando tudo fosse de to-
dos, uma miragem esvanecida. Para os religiosos,
só depois do fim do mundo, noutra dimensão, na
almejada parusia.

dem reduzir a lucratividade, impedir investimen-
tos e o aumento dos salários para tirar o mundo
de um período de crescimento desapontador.

O papel da China no enfraquecimento dos pre-
ços nos mercados mundiais está cada vez mais
aparente à medida que o país luta para absorver
toda a capacidade industrial que criou. Os preços
industriais estão caindo há mais de três anos, pres-
sionando o banco central do país a facilitar o crédi-
to e reduzir o custo dos empréstimos para tentar
impulsionar o consumo interno. Em 2014, a China
exportou 94 milhões de toneladas de aço, mais
que a produção total de grandes produtores como
EUA, Índia e Coreia do Sul. Analistas do UBS pre-
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Nota fiscal
eletrônica

Como é sabido, o Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) também
contempla o varejo. Trata-se da Nota
Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
(NFC-e ). Até pouco tempo atrás, muitos
contribuintes mostravam-se céticos
quanto às proporções que o Sped pode-
ria atingir. Muitos imaginavam que ele
iria vingar somente para o segmento
industrial e, no máximo, até o setor ata-
cadista. Ledo engano. Hodiernamente,
a era digital no meio fiscal e contábil é
uma realidade, e expande seus horizon-
tes para todos os contribuintes, mesmo
para aqueles que estão no fim da cadeia
de comercialização. Não há escapatória.
De acordo com o Ajuste Sinief 11/2010,
foi instituída a NFC-e, documento digi-
tal que substituirá o cupom fiscal emi-
tido por ECF e a Nota Fiscal de Venda a
Consumidor, modelo 2, da mesma for-
ma como ocorreu com a nota fiscal em
papel, modelos 1 e 1-A, que foi substi-
tuída pela Nota Fiscal eletrônica, mode-
lo 55, para as indústrias e atacadistas.

O documento fiscal para consumi-
dor final é aquele que recebemos quan-
do compramos algum produto em far-
mácias, supermercados, livrarias, pape-
larias, magazines, restaurantes e lan-
chonetes, entre outros. É esse docu-
mento em papel que será substituído
por um documento eletrônico, a NFC-

e. O documento fis-
cal digital, em geral,
traz uma série de be-
nefícios, seja para a
empresa, seja para o
próprio consumidor
e até mesmo para a
própria administra-
ção fazendária. Co-
meçando pela em-
presa, é a redução de
custos o maior bene-
fício, visto que dis-
pensará o contri-
buinte da obrigato-

riedade de adoção de equipamento fis-
cal para emissão do documento, bas-
tando apenas um simples computador
e o acesso à internet para conexão com
o site da Fazenda estadual. Também
não haverá necessidade de manter im-
pressora fiscal. A impressora comum já
será suficiente, com redução significa-
tiva nos gastos com papel, haja vista a
possibilidade de as unidades da Fede-
ração autorizarem apenas a impressão
de um documento auxiliar resumido
ou até mesmo autorização para emis-
são de uma simples mensagem eletrô-
nica de confirmação de operação. Para
nós, os consumidores, a possibilidade
de consulta no portal da Secretaria de
Fazenda, em tempo real (on line) das
NFC-e recebidas do varejo, nos trará
maior segurança quanto à validade e
autenticidade da transação comercial,
além do recebimento do Documento
Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor – Danfe NFC-e, por meio
de SMS ou por e-mail. Para a adminis-
tração fazendária, a informação, em
tempo real, dos documentos emitidos
pelo varejo tornará o controle fiscal
mais eficaz. É bom frisar que a NFC-e
acobertará operações comerciais de
venda, presencial ou para entrega em
domicílio, para consumidor final (sem
crédito para o adquirente).

Atualmente, apenas algumas em-
presas estão participando do projeto-
piloto da NFC-e, porém, qualquer outra
empresa poderá também participar,
bastando para isso consultar o portal
nacional da NF-e e verificar todos os de-
talhes necessários para implantação do
referido documento. O governo de Mi-
nas Gerais ainda não publicou o crono-
grama e os critérios para adoção da
NFC-e. No entanto, não é por isso que o
contribuinte deve se despreocupar.
Muito pelo contrário, deve ficar atento
e procurar todas as informações a res-
peito para não ser pego de surpresa.

Novidade
chega aos
varejistas
e pode
ser boa
para todos
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O poder destrutivo do ciberbullying

Nos últimos anos, os órgãos de imprensa têm
registrado inúmeros episódios de intolerância, pre-
conceito e discriminação no Brasil e em várias par-
tes do mundo. Negros, ciganos, índios, mulheres,
homossexuais, ateus ou praticantes de determina-
das religiões, famosos e anônimos, oriundos das
mais diversas classes sociais, crenças religiosas, as-
cendências étnicas, características físicas, orienta-
ção sexual e de gênero são agredidos de forma ve-
lada ou explícita. Agressões que podem chegar à
violência física e até mesmo ao assassinato.

Na escola, as manifestações dessa intolerância
aparecem de forma velada ou são explicitadas
por meio do famoso bullying que, diga-se de pas-
sagem, sempre existiu e, até pouco tempo, não
fazia parte da pauta dos estudiosos, educadores
e dos meios de comunicação. Assim, os compor-
tamentos de outrora que se enquadravam nesse
conceito não eram analisados na profundidade
que deveriam.

As vítimas de bullying sofrem a angústia de
ser alvo de chacotas, menosprezo, achincalha-
mentos e até agressões físicas, muitas vezes
sem poder de reação. Essa tormenta – que pode
deixar marcas por muito tempo, quem sabe

anos ou mesmo por toda uma vida – se restrin-
gia, até pouco tempo, ao horário de convivên-
cia na escola. Fora do espaço escolar a vida des-
sa criança ou jovem podia transcorrer com a
maior naturalidade.

No entanto, esse quadro mudou radicalmente
nos últimos 10 anos. Se as tecnologias da informa-
ção e comunicação revolucionaram as formas de
viver e conviver dos homens e trouxe muitos be-
nefícios para a humanidade, tornaram-se tam-
bém ferramentas poderosas para execução de
atos de perversidade, infrações e crimes das mais
diversas naturezas. Se as redes sociais e a internet
contribuíram para a democratização da informa-
ção e ampliaram as possibilidades de acesso ao co-
nhecimento, não podemos negar que se torna-
ram também plataformas potentes para a difa-
mação, o desrespeito e achincalhamento do se-
melhante. É a versão cibernética do bullying: o cy-
berbullying. Essa transformação não é algo sim-
ples como ter a mesma versão de um livro im-
presso disponibilizada na tela de um computador.
O cyberbullying representa uma multiplicação do
poder destrutivo do bullying.

As vítimas ficam expostas 24 horas por dia no
cyberespaço e podem ser vistas por um público
incalculável, em qualquer parte do mundo. A tor-
menta, anteriormente restrita à escola e pratica-
da por um indivíduo ou um grupo, toma propor-
ções imensuráveis. Uma garota exposta nas redes

sociais em cenas íntimas ou um jovem ridiculari-
zado por sua orientação sexual, por exemplo, tor-
nam-se alvo de uma superexposição sem saber
quantas pessoas tiveram acesso ou compartilha-
ram a produção de seus agressores. Mesmo que
algumas imagens sejam retiradas das redes so-
ciais, é impossível saber quantas pessoas grava-
ram em seus dispositivos pessoais e, portanto, se
voltarão e quando ao ciberespaço.

Nessa superampliação do poder destrutivo do
bullying está grande parte das explicações para o
suicídio de jovens vítimas de uma crueldade des-
medida. Muitos, que não chegam a esse ato ex-
tremo, passam por uma tortura psicológica e um
sofrimento profundo durante meses ou anos a
fio. Não podemos demonizar os benefícios que os
avanços tecnológicos trouxeram para a humani-
dade. As escolas precisam introduzir de forma
responsável, equilibrada e pedagogicamente viá-
vel os recursos tecnológicos no processo ensino-
aprendizagem.

No entanto, é importante que desde a mais
tenra idade se ensine também a importância do
respeito ao semelhante, da aceitação das diferen-
ças e de uma cultura de paz. Quando a intolerân-
cia se manifesta de forma tão recorrente em qual-
quer sociedade é um péssimo sinal de que não
houve uma educação voltada para a aceitação das
diferenças e o bem-estar de todos em lugar do in-
dividualismo exacerbado.
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