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Es p e c i a l

Egito faz primeira eleição de verdade desde os faraós
Dina Zayed e Yasmine Saleh
Reuters, do Cairo

Adel Abdeen diz ser o filho se-
creto de Farouk, o último rei do
Egito, que foi deposto em um
golpe em 1952 e sucedido por lí-
deres militares que, segundo ele,
não sabem o que fazer.

Seguro na convicção de que
pode fazer melhor, Adel preten-
de jogar o nome ilustre na cam-
panha da primeira eleição presi-
dencial democrática do Egito
em 7.000 anos de faraós, monar-
cas e líderes militares.

Ele se junta a quase mil outros
egípcios de todas as classes e ori-
gens — eletricistas, trabalhadores
de escritório, jornalistas e até um
coveiro — que disputarão as elei-
ções numa tentativa de substituir
Hosni Mubarak, o ex-comandante
da Força Aérea cujas três décadas
no poder acabaram em 2011, após
uma revolta popular.

“A revolução começou porque o

Exército não pode conduzir o país.
Essa nunca foi sua função. Eles não
têm nada a ver com política”, diz
Adel, que está usando o nome Fa-
rouk em sua campanha, enquanto
segura a bandeira verde da monar-
quia. “Foram os militares que se
voltaram contra o rei.”

Adel diz que sua mãe, uma atriz
que morreu quando ele era crian-
ça, teve um caso com o rei Farouk.
Esse homem alinhado de 66 anos,
cuja página no Facebook tem 130
membros e que se autointitula
“Rei do Egito e do Sudão”, promete
reviver a monarquia se vencer.

Adel vem sendo ridicularizado
por muitos e virou motivo de cha-
cota na imprensa, mas suas preo-
cupações são reais. Assim como
muitos outros egípcios, ele fala das
frustrações com a maneira como o
país vem sendo conduzido, e da
decepção com o fato de que um
conselho militar está conduzindo
a transição para a democracia.

Poucos conseguirão os 30 mil

apoiadores registrados necessá-
rios para disputar as eleições,
que serão realizadas em maio e
junho. Mas a determinação des-
sas pessoas de se envolver no pro-
cesso é muito eloquente das mu-
danças ocorridas nos egípcios,
que até a Primavera Árabe do ano
passado pareciam congelados
em um cinismo passivo provoca-
do pelo regime autocrático.

Eles não deverão ter chances
contra a dúzia de políticos peso-
pesados que já declararam a in-
tenção de concorrer, como o ex-
presidente da Liga Árabe Amr
Moussa e o ex-líder da Irmandade
Muçulmana Abdel Moneim Abol
Fotouh, mas seus antecedentes
humildes não os estão impedin-
do de ter propostas para o país.

Diante da sede do comitê eleito-
ral, candidatos a candidatos ten-
tam conseguir um pouco das aten-
ções da mídia. Um deles diz à Reu-
ters que pretende restabelecer o
regime dos faraós. Outro afirma

que está apenas seguindo seu des-
tino. Um terceiro, que usa chinelos
e roupa rasgada suja de lama, e diz
ser catador de lixo, afirma que os
pobres vão se identificar mais com
ele do que com qualquer político
de paletó e gravata.

O secretário-geral do comitê
eleitoral, o juiz Hatem Begato,
diz ter ficado impressionado
com o número de registros de
candidatura, que são gratuitos, e
o comitê precisou imprimir mais
formulários. “Algumas dessas
pessoas fazem os registros ape-
nas para testar se há mesmo uma
democracia no país, enquanto
outras acreditam que se tiverem
uma oportunidade podem fazer
a l g o”, diz ele à reportagem. Bega-
to admite que alguns parecem
ter mania de grandeza.

Ahmed Mansour, funcionário
de um banco agrícola, diz que
pegou um ônibus em Qena, 450
km ao sul do Cairo, para retirar
sua documentação. “Este país foi

muito injusto, uma era de trevas
que se espalhou por 30 anos.
Agora, após a revolução, todos
têm o direito de concorrer. Isso é
que é liberdade”, diz ele.

Mas nem todo mundo parece
motivado pelos mesmos ideais
grandiosos. Um ladrão condena-
do, hoje regenerado, diz que está
fazendo campanha baseada na ex-
periência que tem e em sua capaci-
dade de resolver os problemas de
segurança do país. Quando abor-
dado pela reportagem para entre-
vista, pediu dinheiro em troca.

Muitos dos candidatos a candi-
datos afirmam que não são inspi-
rados pelos candidatos presiden-
ciais conhecidos que declararam
suas intenções de concorrer meses
atrás. “Do ponto de vista clínico,
nenhum dos candidatos está em
condições de disputar as eleições
por causa da idade”, diz Hoda Far-
rag, um jornalista de 42 anos da ci-
dade litorânea de Alexandria.
Moussa, por exemplo, está com 75.

“Quero dizer que o Egito tem mui-
tos candidatos alternativos.”

Christian Waguih Botros, 56,
eletricista e quatro filhos, quer
uma alternativa melhor para resol-
ver o principal problema que não
o deixa dormir à noite: a economia
claudicante. “Esperei por um can-
didato com um forte programa
econômico. Mas não vejo ninguém
oferecendo mudanças profundas”,
diz ele em seu apartamento deco-
rado com bonecas de porcelana e
retratos de Jesus, em um bairro de
classe trabalhadora do Cairo.

Botros diz que a imprensa não
está dando chances reais a candi-
datos como ele, que está conven-
cido de que, se os egípcios pres-
tassem atenção à sua plataforma,
eles o apoiariam. “Milhões de
pessoas acordam todos os dias
sem nada para comer e sem em-
p r e g o”, diz ele. “Essas pessoas fa-
mintas precisam ser alimenta-
das. Precisamos imediatamente
de soluções dramáticas.”

Oriente Médio Nova onda de
turbulência ronda Egito e Tunísia

Desemprego
ameaça gelar
a Primavera
Á ra b e
Mariam Fam e Alaa Shahine
Bloomberg, do Cairo

Há uma semana Amir Moham-
med vem dormindo do lado de
fora da Embaixada da Líbia no
Cairo, à espera de um visto, tendo
como cama um pedaço de pape-
lão na calçada. Ele desistiu de en-
contrar um emprego no Egito e
busca uma maneira de sair do
país. “Tento ganhar a vida em
meu país, mas não consigo”, diz o
cabeleireiro de 30 anos. “Não há
trabalho. Por que fizemos uma
revolução? Queríamos uma vida
melhor, justiça social e liberdade.
Em vez disso, estamos sofrendo.”

A maior taxa de desemprego
entre os jovens no mundo dei-
xou o Oriente Médio vulnerável
às insurreições que depuseram
Hosni Mubarak no Egito e três
outros líderes no ano passado.
De lá para cá a situação só pio-
rou. Cerca de 1 milhão de egíp-
cios perderam seus empregos
em 2011, com a economia enco-
lhendo pela primeira vez em dé-
cadas. O desemprego na Tunísia,
onde as revoltas começaram, es-
tá acima dos 18%, segundo in-
formou em janeiro o banco cen-
tral local. A taxa era de 13% em
2010, segundo dados do Fundo
Monetário Internacional (FMI).

Encontrar trabalho para pes-
soas como Mohammed será o
maior desafio dos governos re-
cém-eleitos, acentuando a dife-
rença entre as grandes expectati-
vas criada pelas revoltas e a reali-
dade de economias que lutam pa-
ra fugir da recessão. Um fracasso
poderá provocar uma nova onda
de turbulências em uma região
que detém mais da metade das
reservas de petróleo do mundo.

“O advento da democracia
trouxe consigo grandes esperan-
ças”, diz Raza Agha, economista
sênior do Royal Bank of Scotland
em Londres. “As expectativas são
de que novos governos trarão
prosperidade, mas quando você
olha para os fundamentos, vê
que isso não deverá acontecer.”

O PIB da Tunísia encolheu 1,8%
no ano passado e o governo re-
duziu em março sua previsão de
crescimento para 2012 em um
ponto porcentual, para 3,5%. A
economia da Tunísia não apre-
senta contração desde 1986, se-
gundo dados do FMI.

A economia do Egito encolheu
0,8% em 2011. O governo está
pagando quase 16% pela tomada
de empréstimos em libras egíp-
cias por um ano, em comparação
a menos de 11% no fim de 2010,

depois que quatro rebaixamen-
tos de classificação pela agência
Moody ’s Investors Service efeti-
vamente alijou o país dos merca-
dos internacionais de dívida. O
índice referencial de ações, o
EGX 30, reagiu neste ano, mas
ele ainda se encontra quase um
terço abaixo dos níveis registra-
dos antes das revoltas.

A Egyptian Co. for Mobile Ser-
vices, ou Mobinil, a segunda
maior e a mais antiga operadora
de telefona móvel do país, regis-
trou no ano passado seu primei-
ro prejuízo em mais de uma dé-
cada, segundo dados compila-
dos pela Bloomberg, diante da
redução dos gastos pelos clien-
tes. O lucro da Talaat Moustafa
Group Holding, a maior incorpo-
radora imobiliária de capital
aberto do Egito, caiu 39%.

“O Egito precisa crescer, preci-
sar criar empregos, precisa de
turistas e de investimentos”, diz
Simon Williams, principal eco-
nomista do HSBC Middle East.
“Este é um conjunto de desafios
econômicos extremamente difí-
cil de ser administrado por qual-
quer um, quanto mais um go-
verno pós-revolucionário recém-
eleito que se vê diante de expec-
tativas elevadas.”

Os sindicatos trabalhistas, que
ajudaram a precipitar a queda de
Mubarak e de Zine El Abidine Ben
Ali, na Tunísia, estão pressionando
os novos governos a melhorar as
condições de trabalho e os salá-
rios. O resultado, nos dois países,
tem sido um aumento das greves,
enquanto as receitas com o turis-
mo e os investimentos caem.

Os egípcios e tunisianos que
esperam a criação de mais em-
pregos dentro de um ano supe-
ram na proporção de quase qua-
tro por um o número daqueles
que preveem uma queda, segun-
do uma pesquisa sobre o Oriente
Médio divulgada em março pela
YouGov Plc e pela Bayt.com, uma
página da internet de Dubai es-
pecializada em empregos. Os úni-
cos lugares com níveis compará-
veis de confiança foram o Qatar e
a Arábia Saudita, respectivamen-
te o país mais rico do mundo e o
maior exportador de petróleo.

As expectativas da população
representam “um desafio de co-
municação maior do que qual-
quer outra coisa”, afirma Ann
Wyman, diretora-gerente do
banco de investimento Maxula
Bourse, de Túnis, a capital da Tu-
nísia. “Sabemos que, em termos
econômicos, não é possível re-
solver tão rapidamente o pro-
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Grafiteiros “re a b re m ”, mas só em desenho, o caminho para a praça Tahrir, palco de protestos no Cairo; o acesso foi fechado com blocos de concreto pela junta militar

blema do desemprego.”
A tarefa de atender essas expec-

tativas está recaindo sobre os polí-
ticos muçulmanos. O partido En-
nahdha lidera uma coalizão na Tu-
nísia, após prometer em campa-
nha a criação de 590 mil empregos
até 2016, num país que tem uma
população de aproximadamente
10 milhões de pessoas.

No Egito, a Irmandade Muçul-
mana domina o primeiro parla-
mento pós-Mubarak, controlan-
do quase a metade dos assentos
por intermédio do seu partido e
aliados. O grupo prometeu criar
empregos realizando mais inves-
timentos que o governo anterior
no setor industrial, na agricultu-
ra e na tecnologia da informação
(TI). Ele também propôs ligar os
subsídios ao setor industrial à
criação de empregos. Os generais
que assumiram o poder no lugar
de Mubarak afirmam que vão
transferi-lo para os civis após
eleições presidenciais que deve-
rão ser concluídas em junho.

Enquanto estava no governo,
Samir Radwan, um dos quatro mi-
nistros das Finanças que o Egito já
teve desde o começo da revolta,
planejava criar empregos através
de investimentos em infraestrutu-
ra apoiados por um empréstimo
de US$ 3,2 bilhões do FMI. Ele per-
deu o cargo em julho.

Radwan ainda defende essa
política. Em uma entrevista con-
cedida em 9 de março, disse que
os investimentos deveriam co-
meçar “i m e d i a t a m e n t e” e que
novas turbulências poderão
ocorrer se a exigência da popula-
ção de “liberdade e justiça so-
cial”, que desencadeou a rebe-
lião, não for atendida em breve.

A oposição aos empréstimos
do FMI entre os generais que es-
tão governando o Egito evapo-
rou junto com as reservas inter-
nacionais do país, que caíram
mais de 50% no último ano, en-
quanto o banco central ampara-

va a libra egípcia. Atingindo US$
15,7 bilhões, elas cobrem hoje
pouco mais de três meses de im-
portações. O Egito precisa de US$
11 bilhões em financiamentos
em dois anos, segundo o atual
ministro das Finanças, Momtaz
El-Saieed, que convidou uma de-
legação do FMI para conversar.

A Tunísia está tentando conse-
guir US$ 5 bilhões neste ano para
cobrir um déficit no balanço de
pagamentos que poderá chegar
a 7% do PIB, disse o presidente do
banco central tunisiano, Musta-
pha Kamel Nabli, em uma entre-
vista concedida em 27 de janeiro
em Davos, na Suíça.

Para criar empregos para suas
populações de jovens, as econo-
mias árabes precisam se inte-
grar, segundo afirma um estudo
publicado em dezembro por
Adeel Malik, da Universidade
Oxford, e Bassem Awadallah,
um ex-ministro das Finanças da
Jordânia. O estudo destaca as
restrições à movimentação de
investimentos, bens e popula-
ções através das fronteiras.

O resultado, num mundo ára-
be em que a população é de 350
milhões de pessoas, são os níveis
“insignificantes” de comércio in-
terno e mercados regionais que
são “isolados uns dos outros e do
resto do mundo”, escreveram
eles. Pode ser mais barato para
uma companhia jordaniana im-
portar do Reino Unido do que do
vizinho Líbano, enquanto as
“exigências de visto de viagem
dentro da região podem ser às
vezes tão incômodas quanto as
próprias viagens”.

Hisham Ahmed, 25, diz que
encaminhou seu passaporte para
a Embaixada da Líbia no Cairo
em 2 de fevereiro, voltando para
pegar seu visto 24 horas depois,
conforme foi orientado. Em 5 de
março ele ainda estava acampa-
do do lado de fora do prédio, jun-
to com dezenas de outras pes-

soas. Assim como Mohammed, o
cabeleireiro, ele dorme em um
pedaço de papelão. Muitos deles
já trabalharam na Líbia.

A Líbia vem lutando para se
recuperar de sua própria insur-
reição, que terminou no assassi-
nato de Muamar Gadafi em ou-
tubro, após oito meses de com-
bates. A região leste do país, que
detém a maior parte das reser-
vas de petróleo, está buscando a
autonomia, o que aumentou as
tensões com o governo central
interino. Antes mesmo da revol-
ta, a taxa de desemprego estava
em 26%, segundo o FMI.

Nações do golfo Pérsico ricas
em petróleo, como a Arábia Sau-
dita e os Emirados Árabes Uni-
dos, também estão tentando
criar empregos como uma válvu-
la de segurança contra os protes-
tos. Cerca de 27% dos sauditas en-
tre 20 e 30 anos estavam desem-
pregados em 2009. O rei Abdul-
lah anunciou um plano de inves-
timentos de US$ 130 bilhões no
ano passado. O governo está en-
corajando as empresas a contra-
tar habitantes locais, limitando
as oportunidades para os árabes
de nações mais pobres, como o
Egito e a Tunísia.

Mas nem todo mundo nesses
países está em busca de emprego
no exterior. Mohamed Wahid, 24,
fundou uma companhia de trans-
porte de malotes no Egito, que per-
mite aos clientes evitar o trânsito
caótico do país. Wahid disse em
uma entrevista que aumentou sua
força de trabalho para 300 funcio-
nários no ano passado e pretende
contratar outros 1.200 até 2015.

“As pessoas não deveriam ter
medo de arriscar e ampliar seus
negócios, para lucrar mais e con-
tratar mais pessoas”, disse ele. “Se
todo mundo ficar com medo, a
economia entrará em colapso. É
improvável que os investimentos
estrangeiros entrem no país da
maneira que queremos, no curto

prazo, portanto precisamos ter
investimentos egípcios.”

O banco de investimentos tu-
nisiano Maxula Bourse criou um
fundo para desenvolver o interior
do país. Foi alí que os protestos
contra Ben Ali começaram, quan-
do Mohamed Bouazizi, que ven-
dia frutas e hortaliças na rua para
ajudar a família, colocou fogo no
próprio corpo. Mais de um ano
depois de sua morte, e apenas três
meses após tomar posse, o gover-
no de liderança islâmica da Tuní-
sia pode já estar vulnerável aos
oponentes por causa da situação
da economia e do desemprego,
diz Ann Wyman do Maxula. Ou-
tra eleição parlamentar deverá
ocorrer depois que a atual Assem-
bleia elaborar uma constituição.

“Para os partidos que estão
tentando derrotar o Ennahdha,
esse pode ser o cenário que eles
a l m e j a m”, diz Wyman. “O En-
nahdha terá dificuldade para
cumprir suas promessas.”

Essa não é uma perspectiva
confortável para a Irmandade
Muçulmana do Egito, uma vez
que ela se prepara para assumir
um papel maior no governo. O
Parlamento está pressionando
para que o gabinete do primeiro-
ministro Kamal El-Ganzouri, no-
meado pelos militares, seja subs-
tituído por uma administração
liderada por políticos eleitos.

Seja quem for que assumir, terá
de conquistar de novo a confiança
de pessoas como Mohammed, Ah-
med e os demais acampados do la-
do de fora da Embaixada da Líbia,
à espera de vistos para sair do Egi-
to. A pobreza e o desemprego mu-
daram a visão que eles tinham da
revolução que apoiaram.

“Nada mudou”, diz Moham-
med. “Queremos sentir que temos
direitos em nosso próprio país.
Quem está se sentindo assim?”,
pergunta ele, dirigindo-se para as
pessoas que estão ao seu redor. A
maioria responde: “Ninguém!”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




