
Os franceses que vão às urnas
no domingo para escolher
quem governará seu país pelos
próximos cinco anos estão des-
contentes com a França atual,
que vive o pior nível de desem-
prego dos últimos 18 anos. E tu-
do indica que devem optar pela
mudança, reforçando a ideia de
que a opinião pública europeia
tende a punir os governantes vi-
timados pela crise econômica.
Devem dar, assim, o primeiro si-
nal de que essas alterações pro-
fundas poderão se repetir por to-
da a Europa, num pedido de no-
vas políticas como uma respos-
ta à situação financeira.

A média das pesquisas recen-
tes dá ao socialista François Ho-
llande uma vantagem entre 6 e
10 pontos sobre o presidente Ni-
colas Sarkozy no decisivo segun-
do turno. Hollande venceu Sa-
rkozy no primeiro turno, em 22
de abril, por uma diferença de

1,5 ponto porcentual.
“A alternâcia de poder é natu-

ral em um cenário no qual hou-
ve 36% de aumento do desem-
prego em apenas três anos”,
afirma Leonardo Trevisan, pro-
fessor do curso de Relações In-
ternacionais da ESPM. Por isso,
especialistas avaliam que essa al-
ternância poderá se repetir tam-
bém em outros países europeus
nos pleitos que virão.

Só que essa mudança tem um
custo e seus efeitos podem res-
pingar até mesmo no Brasil. Há
expectativa de que Hollande
adote uma política externa mais
fechada do que Sarkozy. “As
medidas protecionistas são
preocupantes para o fluxo do co-
mércio internacional”, avalia
Diogo Costa, do Ibmec. Isso sig-
nifica, por exemplo, que a Fran-
ça — o segundo maior mercado
europeu — poderá importar me-
nos produtos, não só os brasilei-
ros, mas também os chineses e,
em consequência disso, a China
também poderá reduzir suas

compras do minério e de outros
itens do Brasil.

Gunther Rudzit, coordena-
dor do curso de Relações Inter-
nacionais da Faap, chama ainda
atenção para a possibilidade de
redução do controle fiscal na
economia francesa com o novo
governo. “Isso nos afetaria por
gerar uma instabilidade muito
grande no mundo inteiro. Mas
vejo essa questão mais como dis-
curso de campanha do que co-
mo possibilidade de ação do go-
verno”, diz.

Intenção de voto
Ontem foi divulgada uma nova
pesquisa que mostra que a van-

tagem de Hollande sobre Sarko-
zy diminuiu para 5 pontos por-
centuais, a menor margem até
agora. O levantamento do insti-
tuto OpinionWay-Fiducial foi o
primeiro depois do debate de
quarta-feira entre os candida-
tos, que teve a economia como
principal tema. Aponta 52% das
intenções de voto para Hollan-
de — 1,5 ponto porcentual a me-
nos do que a sondagem anterior
— enquanto Sarkozy, político
conservador, aparece com
47,5%, ou seja, 1,5 ponto por-
centual a mais.

Além da presidência, Hollan-
de tem chance também de con-
quistar maioria parlamentar
nas eleições legislativas marca-
das para 10 e 17 de junho, como
sempre ocorre na França depois
que um novo presidente acaba
de tomar posse.

Muitos franceses dizem sen-
tir repulsa pelo estilo pessoal in-
solente do presidente, e podem
votar mais para se livrar de Sa-
rkozy do que por entusiasmo pe-

lo candidato favorito, o socialis-
ta François Hollande. Não à toa,
o socialista calcou toda sua cam-
panha na construção de uma
imagem que fosse a antítese de
Sarkozy. Para além das diver-
gências políticas, tudo no atual
presidente se opõe ao candidato
socialista, que passa a impres-
são de um homem amável e con-
sensual, além de perseverante,
cujos críticos o acusam de suavi-
dade e inexperiência.

Hollande se lançou na dispu-
ta em meio a ironias, sendo con-
siderado muito “brando” ou de-
masiado provinciano; mas, con-
vencido de estar em harmonia
com sua época, o candidato so-
cialista traçou tenazmente seu
caminho até se tornar o favorito
à eleição presidencial.

Já Sarkozy chega ao final da
disputa castigado pela crise eco-
nômica que assola a Europa.
Seu mandato deve ficar marca-
do pela explosão da dívida públi-
ca e pelo aumento do desempre-
go. ■ Com agências
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MUNDO ELEIÇÕES NA FRANÇA

Em cinco anos, Nicolas Sarkozy deixou de ser um político que conquistou
a França com discursos enérgicos, nos quais prometia colocar dinheiro no 
bolso dos trabalhadores, para se tornar o mais impopular presidente a tentar 
a reeleição na história do país. Aos olhos de muitos eleitores, o maior fracasso 
de Sarkozy é que, ao invés de acabar com a praga do desemprego, como ele 
prometeu apaixonadamente, os pedidos de seguro–desemprego cresceram em 
750 mil, atingindo seu maior nível em 12 anos, devido à crise econômica.
As principais reformas aprovadas pelo presidente – elevar a idade mínima
de aposentadoria de 60 para 62 anos, abrandar a jornada semanal de 35 
horas de trabalho, dar mais autonomia às universidades e alterar o sistema 
tributário para incentivar as horas extras e a propriedade imobiliária – de 
pouco serviram para lhe dar crédito entre os eleitores

A primeira coisa que François Hollande, o "Sr. Normal", planeja fazer caso
se torne o primeiro socialista a governar a França em 17 anos será reduzir
o próprio salário em 30%. Hollande, de 57 anos, é um político moderado
de centro-esquerda, cuja campanha se baseia no compromisso de eliminar 
o déficit público da França até 2017, elevando impostos, principalmente dos 
ricos, para financiar gastos públicos prioritários em áreas como a educação. 
Uma coisa que ele promete não fazer é promover nacionalizações e gastos 
públicos desenfreados, como fez o último presidente socialista da França, 
François Mitterrand, no começo do seu governo (1981-95). Ele promete 
autorizar o casamento entre homossexuais, permitir a adoção de crianças por 
casais do mesmo sexo, e legalizar a eutanásia sob rígidas condições. E diz que 
não tem a intenção de se casar de papel passado com sua companheira

SARKOZY E O FANTASMA DO DESEMPREGO FRANÇOIS HOLLANDE, O “SR. NORMAL”

França busca
nas urnas a

resposta para
a crise

Candidato da oposição, Hollande deve vencer a
disputa deste domingo contra o presidente Sarkozy,

abatido pelo cenário econômico

Especialistas
preveem redução
das compras externas
pela França, hoje
o segundo maior
mercado da Europa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 44.




