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A crise econômica transformou-
se em uma crise política na Eu-
ropa com a decisão do premiê
da Grécia, George Papandreou,
de convocar um referendo so-
bre o plano de socorro aprova-
do pelos líderes do bloco há
uma semana. Mas ambas as cri-
ses têm uma origem comum: a
defasagem das instituições da
União Europeia.

A avaliação é do economista
Nicolas Veron, membro do Ins-
tituto Brugel, um think tank
com sede em Bruxelas que, des-
de a crise de 2008, tem se trans-
formado em uma referência no
pensamento econômico na Eu-
ropa. Em entrevista exclusiva
ao Estado ontem, Veron diz
compreender a decisão de Pa-
pandreou de consultar a opi-
nião pública grega, mas vê um
custo: mais instabilidade nas se-
manas que virão, com risco do
que chama de “novos inciden-
tes econômicos” na União Euro-
peia. A seguir, a síntese da en-
trevista.

● Essa crise tinha raízes econô-
micas, mas se mostra cada vez
mais um grande problema políti-
co na União Europeia?
Sem dúvida. É uma crise econô-
mica e política ao mesmo tem-
po. É cada vez mais política, em-
bora a crise política não seja su-

ficiente para esconder o fato de
que há um modelo econômico
europeu que não funcionou da
maneira como deveria nos últi-
mos 10 anos. Logo, eu diria que
a dimensão dessa crise é dupla:
política e econômica. Mas, nes-
se exato momento, há algo
mais profundo que se revela:
uma crise das instituições euro-
peias, que mostram suas falhas
no instante em que a necessida-
de de reformas se mostra mais
urgente – e, por isso mesmo,
mais dolorosa.

● Mas essa crise institucional
não pode ser resolvida em curto
termo?
Não vejo como se possa resol-
ver a crise institucional em cur-
to termo, em especial frente a
uma crise política e econômica
que também é de curto termo.
Aliás, não creio nem mesmo
que estejamos em um ponto
em que todos tenham a cons-
ciência de que as instituições
da Europa não funcionam mais.
Logo, não há como não acredi-
tar que o quadro é de deteriora-
ção. Todos os países da zona do
euro terão um preço a pagar
por essas falhas.

● Qual é esse preço?
É um preço econômico, mas
também de coesão social, de ad-
ministração política. O cresci-
mento, ou a falta dele, é a conse-
quência mais visível.

● Papandreou decidiu convocar
um referendo, surpreendendo os
parceiros da União Europeia, em
especial França e Alemanha.
Qual a consequência disso?
Mesmo que haja muitos outros
fatores envolvidos nessa opção,

Papandreou decidiu que é ne-
cessário um mandato claro do
povo grego ao governo, que
vem tomando medidas muito
duras. É importante que se diga
que, visto de Atenas, era um
anúncio menos surpreendente
do que se imaginava em Paris
ou Berlim. Papandreou faz um
apelo à opinião pública, ao mes-
mo tempo em que realiza uma
manobra tática no cenário inter-

no da política grega – sobre a
qual não posso entrar em deta-
lhes porque não domino o te-
ma. O fato concreto é que a con-
vocação do referendo eleva a in-
certeza sobre o futuro da vida
política grega nas próximas se-
manas. Mas não me parece que
haja um contra-argumento pos-
sível ao fato de que um referen-
do já foi convocado. Nem Mer-
kel, nem Sarkozy, nem Obama
tem o direito ou a intenção de
dizer o que Papandreou pode
ou não fazer.

● Essa decisão eleva o risco de
contágio da crise, em especial da
Itália?
O contágio já aconteceu em vá-
rias partes da Europa. Na Itália,
o contágio data de julho, quan-
do as taxas de juros passaram a
subir com força. Mas se você
me pergunta se podemos espe-
rar um ou dois meses a mais até

a realização do referendo, a res-
posta é sim, podemos esperar
um ou dois meses a mais. E os
mercados também podem espe-
rar um ou dois meses a mais. O
preço será um ambiente muito
instável, muito volátil e muito
imprevisível. A instabilidade e a
falta de confiança sobre a comu-
nidade política vai causar no-
vos incidentes econômicos. Só
não sabemos quais serão, por-
que o caráter dessa situação é
imprevisível.

● Até porque a opinião pública
da Grécia parece dividida.
Não apenas na Grécia. Observe
que na Itália a tensão social em
relação à falta de crescimento e
da austeridade é crescente. Na
Espanha, Zapatero convocou
eleições antecipadas. Na Fran-
ça, a possibilidade de perda da
nota AAA das agências de ra-
ting é fonte de preocupação. Na
Alemanha, o governo de coali-
zão de Angela Merkel demons-
tra divisões. Em todos esses paí-
ses há instabilidades políticas.

● O sr. acredita que um eventual
“não” no referendo, que repre-
sentaria a opção pelo calote, po-
de inspirar outros países em cri-
se, como Portugal e Irlanda? As
coisas não são tão mecânicas as-
sim. Em Portugal e na Irlanda,
tanto no corpo político quanto
no social, há um grande supor-
te à ideia de que se deve reem-
bolsar as dívidas. Não se pode
dizer neste momento que haja
uma vontade forte de adotar o
calote como solução para a cri-
se. Mas, como disse, a situação
é muito volátil. Não podemos
prever exatamente o que vai se
passar dentro de seis meses.
Talvez, até o referendo na Gré-
cia se transforme em um ele-
mento de estabilização da
União Europeia como um todo.

● O pânico nos mercados finan-
ceiros e no meio político na Euro-
pa se justifica?
O pânico pode ser justificável
entre os investidores, já que pe-
la lógica dos mercados o último
a vender é o que mais perde.
Em muitos aspectos esse com-
portamento torna o investidor

o elemento de contágio da cri-
se. Mas o pânico não é justificá-
vel no meio político. Só é com-
preensível por se tratar de uma
situação muito difícil de se vi-
ver para os dirigentes da zona
do euro. Afinal, eles não pode-
rão escapar de decisões muito
duras se quiserem manter o eu-
ro. Abrir mão de parte da sobe-
rania e repensar os modelos de
crescimento são dois deles.

● O sr. acredita que a crise na
Grécia pode conduzir ao fim do
euro?
É difícil dizer. O certo é que
atravessamos uma sequência
de eventos nova em termos eco-
nômicos na Europa. A história
registra vários países que desa-
pareceram. A zona do euro não
é um país, é uma construção
mais experimental, mais inova-
dora, mas também por isso
mais frágil. Logo, não podemos
afastar essa hipótese. Pessoal-
mente, eu acredito que a zona
do euro sobreviverá, porque
creio que haja um engajamento
político muito forte para tanto.
Mas isso vai exigir um grande
esforço suplementar para reali-
zar reformas e adotar decisões
duras e necessárias.

● A pauta do G-20, que seria mar-
cada por questões como o au-
mento de capital do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), foi
eclipsada pela crise. Para que
servirá a reunião de cúpula?
O G-20 será útil porque servi-
rá para concentrar os espíritos
em torno da Europa. Os pro-
blemas não foram resolvidos
antes, como se imaginava. Nas
últimas semanas, ficou claro
que uma série de problemas
existiam e vinham sendo nega-
dos, como a fragilidade do sis-
tema financeiro, a falta de
coordenação e de integração
de políticas na zona do euro.
O problema é global. E essa
consciência faz com que as so-
luções possam ser buscadas
no G-20. Não é uma cúpula
por nada. Mas é verdade que
será dominada por questões
de curto termo, e não pelos te-
mas de mais longo prazo que
vinham sendo discutidos.
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‘Crise econômica virou crise política’
Nicolas Veron, economista e integrante do Instituto Brugel

Análise. Nicolas Veron diz entender decisão de Papandreou
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Fonte: Fiscosoft | www.fiscosoft.com.brDICAS&NOTAS

Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 11 de novembro, das 9h às 18h

Constituição e Encerramento de Empresas - 
Informatizada 16 e 17 de novembro, das 9h às 18h

Radar - Habilitação para Operar com Importa-
ções e Exportações 11 de novembro, das 9h às 18h

DEMANDA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL CRESCERÁ A PARTIR DE JANEIRO

O crescimento do número de obrigações 
acessórias oriundas tanto do governo 
Federal como dos  Estaduais e Munici-

pais tem exigido cada vez mais a utilização de 
certificação digital para o cumprimento delas.

A partir de janeiro, por exemplo, as empresas 
e pessoas físicas que realizam depósitos para 
seus colaboradores no FGTS deverão utilizar 
necessariamente a ferramenta para acesso ao 
Conectividade Social, canal eletrônico de rela-
cionamento das organizações com a Caixa Eco-
nômica Federal.

Outra exigência da ferramenta está atrelada 
à transmissão da mais nova obrigação do Siste-
ma Público de Escrituração Digital - SPED: a EFD 
- PIS/COFINS, cujo cronograma de entrega inicia 
em fevereiro próximo, com as empresas optan-

Fique por dentro dos acontecimentos da semana, não perca a TV SESCON-SP!
Todas as quartas-feiras às 22h na TV Aberta nos canais: 09 da NET; 72 e 99 da TVA e 186 da TVA Digital.

CIDE-COMBUSTÍVEIS - REDUÇÃO DE ALÍQUOTA
Reduzidas as alíquotas da CIDE incidente sobre a importação e a co-
mercialização de combustíveis. Com a alteração promovida pelo De-
creto 7.591/11, passou de R$ 192,60 para R$ 91,00 a alíquota incidente 
por metro cúbico de gasolinas e suas correntes; e de R$ 70,00 para R$ 
47,00 a alíquota por metro cúbico de diesel e suas correntes. As novas 
alíquotas produzem efeitos a partir de 1º/11/2011 até 30 de 06/2012.

TRABALHISTA, INSS E IR - CONVERSÃO DA MP 536/11
A Medida Provisória 536/2011, que alterou o art. 4º da Lei 6.932/1981 
(atividades do médico-residente), foi convertida na Lei 12.514/11. Den-
tre as regras trazidas, destacam-se: a) a concessão de bolsa no valor 
de R$ 2.384,82; b) a filiação do médico-residente ao Regime Geral de 
Previdência Social como contribuinte individual; c) o direito à licen-
ça paternidade de 5 dias ou à licença maternidade de 120 dias; d) a 
prorrogação do tempo de residência médica.  

CONFAZ - NF-E - REGISTRO DE SAÍDAS - REVOGAÇÃO
Publicado no DOU de 27.10.11, o Ajuste Sinief 14/11 revogando o Ajus-
te Sinief 8/11, que determinava, a partir de 1º.01.12, que: a) os campos 
do DANFE deveriam conter informações do XML do arquivo da NF-e, 
não podendo ser impressas nem apostas por qualquer outro meio 
informações que não constassem do arquivo, ou do respectivo pro-
tocolo de autorização ou de saída; b) na hipótese de informações 
relativas à data, hora de saída e ao transporte, caso não constassem 
no arquivo XML da NF-e e seu respectivo DANFE, deveriam ser comu-
nicadas através de Registro de Saída.

Posto de Certificação Digital, na sede do SESCON-SP

Mesa redonda com o SESCON-SP

Ferramenta será obrigatória para novas exigências impostas ao empreendedorismo em 2012, como para utilização do Conectividade Social e para a entrega 
da Escrituração Fiscal Digital do PIS e da COFINS  

BAHIA REÚNE LIDERANÇAS, AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS DE TODO O PAÍS 
PARA DEBATER GRANDES TEMAS NACIONAIS

Temas que permeiam atualmente o univer-
so corporativo no Brasil foram amplamen-
te debatidos nos dias 30 e 31 de outubro e 

1º novembro, na Costa do Sauípe (BA), durante a 
Convenção Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e de Assessoramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas, referência nacional em evento 
voltado para os empresários do setor de serviços.

Promovida pela FENACON e pelo SESCAP 
Bahia com o mote “Organizações Inteligentes: 
O Mundo Mudou”, a 14ª edição da Conescap, 
por meio de palestras, painéis, oficinas e mesas 
redondas, abriu  oportunidade para a discussão, 
troca de experiências e busca por alternativas 
para assuntos como formas de tributação, Sis-
tema Público de Escrituração Digital, certifica-

ção digital, o impacto da adoção das normas 
internacionais de contabilidade pelas PMEs e 
sucessão e gestão de empresa familiar. Desta-
que para o painel com as participações do se-
cretário-executivo do Comitê Gestor do Simples 
Nacional, Silas Santiago, do gerente de Políticas 
Públicas do SEBRAE, Bruno Quick, entre outros, 
que buscou formas de aprimoramento para a 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

No dia 1º, o SESCON-SP comandou mesa re-
donda sobre Gestão de Empresas Contábeis, 
onde foi reforçado o atual papel da ciência con-
tábil para o empreendedorismo brasileiro. “A 
Contabilidade está em um grande momento, 
em que se revela como fundamental para a ges-
tão e tomadas de decisões corporativas”, desta-

tes pelo Lucro Real, continuando em março, com 
as organizações do Lucro Presumido.

“A certificação digital é fundamental no atu-
al relacionamento entre fisco-contribuinte, pois 
garante e dá autenticidade às transações”, des-
taca o presidente do SESCON-SP, José Maria Cha-
pina Alcazar, que ressalta ainda a sua utilização 
para outros fins, como em operações bancárias 
feitas pela web. 

Buscando suprir as necessidades do segmen-
to produtivo com relação a essa nova realidade, 
o Sindicato se preparou para atender a deman-
da por certificados digitais tanto em sua sede, 
localizada à Avenida Tiradentes, 960 - SP, como 
nas regionais espalhadas por todo o Estado, 
oferecendo descontos especiais e atendimen-
to com hora marcada aos associados, filiados e 

seus clientes. E agora, em virtude do aumento 
da procura, o Sindicato aumentou o seu horário 
de atendimento na Capital Paulista.

Mais informações, no Portal da entidade: 
www.sescon.org.br.

cou o presidente José Maria Chapina Alcazar, 
que dirigiu os trabalhos juntamente com o vi-
ce-presidente e os diretores do Sindicato, Sérgio 
Approbato Machado Jr., Márcio Massao Shimo-
moto e Vanildo Veras da Silva, e da AESCON-SP, 
Reynaldo Pereira Lima Jr. e Wilson Gimenez Jr..
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