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m outros tempos, o Brasil
torcia para a Alemanha sair
da recessão para vender mais
matérias-primas. Agora é a Alemanha que precisa do crescimento dos
países emergentes para exportar
máquinas. A crise financeira global mudou paradigmas. Os países
emergentes estão se recuperando
mais rápido do que os industrializados. No caso da Alemanha, principal economia da zona do euro, o
melhor desempenho dos emergentes, entre eles o Brasil, está contribuindo para a recuperação de suas
exportações, que registraram queda de 22,3% entre julho de 2008 e
julho deste ano.
O modelo da economia alemã,
fortemente baseado em expor-

tações - mais de 47% do PIB em
2008, em relação a menos de 20%
no Japão e 13% nos Estados Unidos -, está em xeque. Mas não há
alternativa viável em como estimular o consumo doméstico para
depender menos das exportações
e reduzir, assim, sua vulnerabilidade às crises internacionais.
Dificilmente a Alemanha conseguiria fazer essa mudança de rota.
A principal vantagem comparativa do país é produzir bens intensivos em tecnologia que precisam de
um mercado global, e não apenas
de 82 milhões de consumidores. E
senso comum que não se pode colocar uma usina geradora de eletricidade, um dos principais itens
da pauta de exportação da Ale-

manha, em um supermercado. "O
mercado interno alemão é pequeno em relação aos países maiores.
Isso obriga a Alemanha a manter
exportações em nível elevado. O
desafio é se manter no topo da lista de produtos intensivos em tecnologia", argumenta Weber Porto,
presidente da Câmara de Comércio
e Indústria Brasil-Alemanha.
Em 2008, o país exportou para
França, EUA, Reino Unido, Holanda, Itália, Áustria, Bélgica, Espanha
e Polônia quase US$ 1,5 trilhão em
máquinas, veículos, produtos químicos, metais, alimentos e têxteis.
A pauta de importações, composta
também de quase todos esses itens,
resultou em US$ 1,23 trilhão. Os
principais fornecedores são Holan-

da, França, Bélgica, China, Itália,
Reino Unido, Áustria, Rússia e EUA.
Em 2009, o volume de exportações
deverá ser 18% inferior ao de 2008,
estima a Federação Alemã de Comércio Exterior (BGA).
A Alemanha é considerada a
China da Europa. Como os chineses, os alemães exportam muito e poupam bastante também.
Ambos disputam a liderança
mundial de exportações. Nessa
corrida, desde agosto deste ano
a China passou a Alemanha. Mas
é preciso analisar o conteúdo das
vendas de cada uma, compara
Porto: "A Alemanha exporta tecnologia. A China, dentro do seu
pacote de exportações, tem produtos de baixo valor agregado".

O início do segundo semestre
trouxe boas notícias. "Passou-se do
pânico para uma melhora. A discussão agora é saber qual é o tamanho,
a força da recuperação", resume o
estrategista-chefe do banco de investimentos WestLB no Brasil, Roberto Padovani. "A crise sistêmica
era um problema agudo, mas já está
superado. Há uma crença de que os
bancos são solventes. Agora resta saber o quanto a capacidade deles de
conceder crédito foi atingida."
O Deutsche Bank, o maior do
país, estimava uma contração da
economia em 6% em 2009. Em
agosto, revisou a cifra para 5,2%.
Também melhorou a previsão de
crescimento em 2010, de 0,4% para
1,4%, pouco superior ao patamar

de 1% em 2008. A melhora nas expectativas se dá em função do pequeno avanço da economia do país
no segundo trimestre, de 0,3%.
"A crise já pode ter passado, ou ao
menos não vai piorar", comemora
Bodo Liesenfeld, presidente da Associação Empresarial para a América Latina. "Os setores mais afetados
nos últimos 12 meses são os que
mais exportam, como a indústria
de máquinas, uma das maiores da
Alemanha. Entretanto, no mercado
interno, houve apenas um pequeno
declínio no consumo de produtos e
serviços." Segundo ele, as exportações para a América Latina foram
menos prejudicadas em função do
menor impacto da crise em diferentes mercados da região.
Entre os desafios que se colocam para a Alemanha no novo governo formado por uma coalizão
entre CDU/CSU (União Democrata
Cristã/União Social Cristã), de centro-direita, e FDP (Partido Liberal
Democrata), de direita, está a necessidade de uma reforma tributária para incentivar a criação de
novos postos de trabalho, diz Weber Porto. Uma sondagem recente
mostra que o grande receio dos alemães continua a ser o desemprego.
Previsões pessimistas contam com
uma desocupação de 12% (cinco
milhões de pessoas) em 2010, um
aumento de quatro pontos percentuais em relação à taxa atual, quando chegarem ao fim os subsídios às
empresas que reduziram as horas
de trabalho para não demitir.
Reeleita, a chanceler Angela
Merkel afirmou que não pretende reeditar as medidas de apoio à
compra de carros novos e à prorrogação da redução da jornada de
trabalho. Para as associações empresariais, é preciso esgotar todas
as possibilidades de redução de
impostos e que o Estado recupere
sua estabilidade financeira. O setor
privado também pede flexibilização do mercado de trabalho, afrouxamento das leis que garantem
segurança no emprego e fomento
a contratos trabalhistas temporários. De acordo com Merkel, serão
adotados programas de crédito do
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banco estatal de desenvolvimento
(KfW) e ampliação das garantias
estatais de exportação.
A reunificação alemã, que em
outubro completou 19 anos, continua a desafiar as contas públicas.
A modernização e a integração da
economia da parte oriental do
país - onde o desemprego chega a
30% em alguns municípios - continuam a ser um processo oneroso
de longo prazo, com transferências anuais da parte ocidental em
torno de € 80 bilhões.
Diz-se que os alemães estão reunidos, mas não unificados. Desemprego, baixos salários e desânimo
marcam a ex-Alemanha comunista.
Numa enquete realizada em junho
de 2008, perguntou-se aos alemães
orientais o que esperavam da chanceler Angela Merkel. A resposta foi:
mais postos de trabalho, salários e
aposentadorias iguais aos do Oeste.
O economista Hartwig Blum,
que dirige o Instituto de Pesquisa
Econômica de Halle, diz que existe uma boa chance de o processo
de equiparação estar encerrado
em dez anos. Interessante é que a
parte oriental da Alemanha foi menos atingida pela crise financeira

do que a região ocidental, porque
abriga um maior número de pequenas e médias empresas, pouco
dependentes de exportação.
A Alemanha é também um país
que está ficando grisalho rapidamente. Isso, combinado com desemprego crônico, levou os gastos
com seguridade social a exceder as
contribuições. Nesse sentido, o governo Merkel iniciou reformas na
previdência e aumentou a idade de
aposentadoria de 65 para 67 anos a
partir de 2012. Em 2050, haverá ao
menos duas vezes mais pessoas com
60 anos do que recém-nascidos.
Em 2010, o déficit federal deverá
atingir a cifra recorde de US$ 126,5
bilhões. A dívida do setor público
está por volta de 65% do PIB. Somando-se gastos com aposentadorias,
saúde e outros esquemas, o déficit
público implícito atinge 250% do
PIB. Em 2020, a Alemanha perderá
2,4 milhões de trabalhadores, o que
custará à economia mais de € l trilhão, segundo a consultoria McKinsey. Esses desafios de geração pedem
várias reformas ousadas, entre elas
o estímulo para os casais terem
mais filhos, melhora na educação e
promoção da pesquisa.

Os 19 anos de reunificação mudaram a paisagem urbana de Berlim. A "reconstrução crítica" do
centro da capital tornou-se uma das
premissas urbanísticas da Alemanha reunificada. Muitos edifícios da
antiga Alemanha comunista foram
demolidos. O mais famoso foi o Palácio da República da extinta RDA,
a moderna construção comunista
que em 1950 ocupou o lugar das
ruínas da residência de inverno de
Frederico I, rei da Prússia. O projeto
do novo Palácio de Berlim é de autoria do arquiteto italiano Francesco
Stella, que venceu a concorrência.
Ele recuperará o estilo das fachadas
do século 18, no prédio que abrigará o centro de cultura, arte e ciência
Humboldt-Forum, localizado em
frente à Ilha dos Museus.
Com sua fachada de vidro espelhado, o Palácio da República, antiga
"casa do povo" da Alemanha Oriental, abrigava restaurantes e um auditório para cinco mil espectadores. A
demolição do edifício foi motivo de
controvérsia por mais de uma década. Assim como a praça Alexanderplatz, o Palácio da República tornouse não somente símbolo arquitetônico, mas também político.

O Palácio de Berlim abrigará
um espaço de encontros e exposições com teatro, lojas, cafés e restaurantes, nos moldes do antigo
Palácio da República, e deverá funcionar como uma agora no centro
da capital alemã. Para a construção do Fórum Humboldt, que deverá ser iniciada em 2010 e tem
inauguração prevista para 2015,
o Parlamento alemão aprovou um
orçamento de € 552 milhões.
Neste ano, a Alemanha também
está comemorando os 60 anos da
Bauhaus, escola alemã de arquitetura e design que marcou o século
20. Com a Bauhaus, seu primeiro
diretor, o arquiteto alemão Walter Gropius, realizava seu sonho
da "obra de arte total", mediante a
união das artes e dos ofícios, isto é,
da forma aliada à função.
Berlim é conhecida como a
"metrópole das artes" e se tornou,
nos últimos cinco anos, a preferida dos galeristas e artistas na
Europa. Existem, na capital alemã, 350 galerias. A preferência
por Berlim se explica por ser uma
cidade atraente em função de
acontecimentos sociais, políticos
e artísticos.
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