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H elena Mourão teve
a sorte de não ter
perdido seu empre-
go até janeiro des-

te ano. Ela conseguiu traba-
lhar como enfermeira por
dois anos depois de comple-
tar seus estudos, o que faz de-
la uma profissional requisita-
da – ainda que não em seu país
natal.

Nadamenos do que quatro em-
pregadores alemães estão ansio-
sos para contratar a enfermeira
portuguesa. Ela optou por um
grupo hospitalar chamado Kli-
nikverbund Südwest, no sul da
Alemanha, que lhe entregou um
contrato de emprego para assi-
nar escrito em alemão e portu-
guês. “Há vários hospitais por
aqui, o que me dá mais oportuni-
dade”, diz Mourão, de 25 anos.

Mourão assinou o contrato e
vai se mudar para a Alemanha

em maio. Seu namorado, um en-
genheiro civil, também procura
emprego na Alemanha.

Mourão e outras 100 enfermei-
ras foram a Porto para participar
da primeira feira do emprego rea-
lizada conjuntamente por agên-
cias de emprego da Alemanha e
de Portugal. Jovens trabalhado-
res portugueses são atualmente
o artigo de exportação mais pro-
curado de seu país assolado pela
crise. Eles estão saindo pela falta
de oportunidades.

A escalada econômica em cur-
so na Alemanha esvaziou o mer-
cado de trabalho em muitas re-
giões da maior economia da Eu-
ropa. Tanto companhias interna-
cionais como empresas de pe-
queno e médio porte estão deses-
peradas para contratar engenhei-
ros, e os serviços de atendimen-
to as idosos e hospitais também
sentem falta de pessoal.

O Serviço Internacional de Co-
locação da Agência Federal de
Emprego da Alemanha teve que

se adaptar às novas circunstân-
cias. No ano passado, o principal
empenho da organização era en-
contrar empregos para alemães
que queriam trabalhar no exte-
rior. Agora, três dessas equipes
estão sendo desmobilizadas por
falta de demanda, e o pessoal es-
tá se concentrando mais em fei-
ras de emprego em Porto, Nápo-
les ou Barcelona, onde podem re-
crutar mão de obra especializa-
da para companhias alemãs.

Não foi apenas em Estados ale-
mães como Baden-Württem-
berg e Bavária, que tradicional-
mente têm baixas taxas de de-
semprego, que as condições do
mercado de trabalho melhora-
ram. A região menos próspera da
Westfalia, por exemplo, está
com falta de candidatos especiali-
zados. “A resposta ao último
anúncio de emprego foi quase ze-
ro”, diz Myra Mani, que comanda
uma unidade de atendimento do-
méstico a pacientes na cidade ale-
mã ocidental de Lüdenscheid.

Mani, que é formada em ad-
ministração de empresa, via-
jou a Portugal pela primeira
vez no ano passado, mas não
achou as pessoas particular-
mente ansiosas para aceitar
sua oferta de ir para a Alema-
nha. “A Alemanha e Merkel
não são particularmente ado-
radas”, diz ela.

Mas à medida que se agrava-
va a crise em Portugal, mais
populares se tornavam a Ale-
manha e sua chanceler. Portu-
gal viveu além de seus meios
durante anos e terminou preci-
sando de um resgate de € 78
bilhões até agora, do Fundo
Monetário Internacional
(FMI) e da União Europeia
(UE). Um terço da população
portuguesa com menos de 25
anos está desempregado.

“A falta de perspectivas é ex-
trema”, diz Gesine Silzer, dire-
tora de recursos humanos do
Klinikverbund Südwest, o gru-
po hospitalar de Sindelfingen,
durante uma visita a Portugal.
Muitas lojas no centro do Por-
to estão fechadas com tábuas,
cartazes nas paredes de pré-
dios arruinados anunciam a
próxima greve geral.

Outros países europeus em
crise também são campos fér-
teis para o recrutamento. O
desemprego entre acadêmi-
cos é extremamente alto tam-
bém na Espanha. Segundo
uma pesquisa da Comissão
Europeia, sete de cada 10 jo-
vens espanhóis se dispõem a
ir para o exterior.

Companhias como a BMW
ou a fabricante de autopeças
Ferchau também participam
de feiras de emprego na Espa-
nha. A organização de desen-
volvimento de negócios de Ba-
den-Württemberg, com aju-
da da Agência Federal de Em-
prego, trouxe 100 engenhei-
ros espanhóis para Stuttgart.
Trinta e seis companhias ale-
mãs, todas procurando deses-
peradamente empregados
bem formados, tomaram par-
te na campanha. /TRADUÇÃODE

CELSO PACIORNIK

Primeiro mito. O mundo nunca
mais conseguirá atingir o mesmo pa-
tamar de crescimento.

Os rendimentos da Apple para o
primeiro trimestre do ano, revelados
na semana passada, foram um dos da-
dos mais interessantes que vi este
ano até o momento. Mais uma vez, a
Apple superou as expectativas de to-
dos, e o principal motivo foram ven-
das impressionantes na China, cuja
parcela nas vendas desta líder global
chega hoje a 20%.

Esta notícia representa uma amos-
tra de como o mundo está evoluindo.
A divulgação desta informação coin-
cidiu com a realização da segunda
reunião anual do Growth Market
Summit do Goldman Sachs Asset Ma-
nagement (GSAM) em Nova York.
Antes do início da conferência, fize-
mos aos participantes uma série de
perguntas, sendo que uma delas era
“acha que o mundo pode crescer
mais nesta década do que na ante-
rior?”. Numa demonstração de oti-
mismo, 50% responderam que sim.
Disse à plateia que considerava aque-
la projeção correta, e que a propor-
ção de respostas positivas deveria ter
sido mais alta.

Prossegui mencionando a notícia
sobre a Apple, e também o fato de
que, nesta década, a contribuição das
oito economias emergentes que cha-
mo agora de “Mercados de Cresci-
mento” – Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na, bem como Coreia, Indonésia, Mé-
xico e Turquia – para a economia
mundial será equivalente ao dobro
da contribuição conjunta de Estados
Unidos e Europa. Apenas em 2012, a
China vai criar o equivalente econô-
mico a uma nova Espanha e, nos pró-
ximos 18 meses, os quatro países do
Bric devem criar o equivalente a uma
nova Itália. Nesta década, o mundo

deve crescer cerca de 4% a 4,5% ao ano,
mais do que os aproximadamente 3,5%
observados anualmente nas últimas
três décadas.

Segundo mito. A China cresce à custa
do restante do mundo.

Esta ideia ainda é muito popular nos
Estados Unidos, mas as evidências indi-
cam que está se tornando cada vez mais
constrangedor sustentá-la. Além de evi-
dências como as que a Apple acaba de
apresentar, as informações do primeiro
trimestre mostram uma acelerada mu-
dança no desempenho do PIB chinês.

Muitos se concentraram no fato de o
crescimento anual do país, de 8,1%, ter
sido o mais baixo dos últimos três anos,
mas isto não surpreendeu. Quem acom-
panha a China sabe há 15 meses – desde
o anúncio do 12.º plano quinquenal –
que Pequim não deseja mais um cresci-
mento de 10% ou mais.

Assim, a verdadeira novidade no PIB
do primeiro trimestre é o fato de cerca
de três quartos do crescimento terem
sido aparentemente impulsionados pe-
lo consumo pessoal, algo que, somado
aos dados relativos ao comércio, sugere
que a China já teria ajustado a própria
economia com considerável competên-
cia. O superávit em conta corrente do
ano passado não foi muito superior a
2% do PIB e deve seguir a mesma ten-
dência este ano, sendo talvez um pouco
inferior a esta marca. Hoje em dia, a Chi-
na não cresce à nossa custa, e além disso
proporciona estímulo para o restante
da economia mundial – algo que qual-
quer executivo de uma empresa alemã
pode confirmar.

Terceiro mito. Estamos convivendo
com uma crise global de endividamento
soberano.

Por causa do notável caos observado
na Europa, isto se tornou uma crença

amplamente disseminada. Mas, por pio-
res que sejam o déficit fiscal e o endivida-
mento, a média ponderada do déficit e
do endividamento da zona do euro é
mais baixa que a dos EUA e considera-
velmente mais baixa que a do Japão, sen-
do comparável à da Grã-Bretanha.

Ainda assim, nenhum desses três paí-
ses experimenta problemas no merca-
do dos títulos de seu governo. Acho pro-
vável que o caso da crise na zona do euro
seja mais complexo do que uma simples
crise de endividamento soberano.

Na minha opinião, trata-se na verda-
de de uma crise envolvendo a estrutura,
a liderança, o governo e até as caracterís-
ticas dos membros do euro. Analisando
seu passado, vemos que um número ex-
cessivo de países entrou para o euro
num momento em que isto não era reco-
mendável, como alertaram com antece-
dência os mais céticos, e é difícil admi-
nistrar uma união monetária quando to-
dos os membros defendem os próprios
interesses em detrimento das metas
compartilhadas. Os mercados simples-
mente se deram conta disto, duvidando
agora do compromisso de alguns países
chave com o futuro da união.

A situação vai se complicar mais an-
tes de melhorar, conforme a Alemanha,
em especial, se veja obrigada a tomar
decisões difíceis envolvendo as medi-
das com o intuito de sustentar sua visão
de longo prazo, que prevê a criação de
algum tipo de Estados Unidos da Euro-
pa. No fim, para que isto ocorra, é prová-
vel que seja necessária a criação de um
genuíno mercado único de títulos gover-
namentais em euros, no qual parte subs-
tancial da dívida de cada país membro
terá a mesma classificação de crédito.
Se os governantes chegassem a algum
tipo de acordo quanto a isto e deixas-
sem claro que a possibilidade poderia se
tornar concreta no futuro, então suspei-
to que a aparente crise desapareceria.

Mas, para a Alemanha, não é fácil aceitar
isto.

Quarto mito. Acabaremos afetados pe-
la deflação ou pela inflação acelerada.

Em todas as partes do mundo que visi-
to, muitos investidores parecem estar
convencidos que estamos destinados a
enfrentar um destes dois extremos. Po-
de soar deprimente, mas creio que isto
seja consequência do choque de 2008 e
dos extraordinários desafios enfrenta-
dos pelos governantes após a imensa ro-
dada de estímulo fiscal e monetário que
se seguiu – e especialmente do contí-
nuo apoio monetário oferecido por mui-
tos bancos centrais em todo o mundo.

Entre os que creem na deflação, mui-
tos parecem crer que os governantes
não serão capazes de impedir o inevitá-
vel e, quando seus programas de estímu-
lo perderem força ou se esgotarem, o
setor privado de muitas economias so-
frerá erosão, mergulhando numa defla-
ção como a vista no Japão. Em alguns
países, principalmente na zona do euro,
as políticas para melhorar a saúde fiscal
já dão sinais de estarem produzindo o
aprofundamento das recessões, confe-
rindo credibilidade a alguns exemplos
localizados desses temores. Por sorte,

as evidências nos EUA e em muitas ou-
tras economias sugerem o contrário.

No outro extremo do espectro, mui-
tos temem um acentuado aumento na
inflação. Enquanto os governantes in-
sistem em medidas para afastar uma re-
cessão profunda, especialmente nos
EUA, essa teoria sugere que as conse-
quências de todo este excesso serão tra-
duzidas na forma de inflação mais alta.
Muitos mencionam o rápido aumento
no preço das commodities, especial-
mente o petróleo e o ouro, como claros
indícios de tal tendência. Para torná-la
impossível de se combater, falta apenas
uma espiral inflacionária nos salários
como a vista nos anos 70.

O único problema desses temores –
um problema considerável – é o fato de
poucos dados indicarem a proximidade
de um surto inflacionário condizente
com tais previsões. Os dados inflacioná-
rios são razoavelmente tranquilizado-
res, assim como os indicadores impor-
tantes para a inflação no longo prazo,
como o índice de cinco anos da Universi-
dade de Michigan. Na minha opinião, é

bem provável que a inflação mundial
permaneça baixa, além de positiva.

Quinto mito. O dólar vai desapare-
cer enquanto moeda de reserva.

O principal problema que vejo nes-
ta opinião é: se é tão claro assim, por
que o dólar se valoriza em relação a
outras moedas quando os mercados
mundiais se assustam, mesmo quan-
do a preocupação central é a situação
nos próprios EUA? Se os investido-
res realmente temessem quanto ao
futuro do dólar enquanto lastro mo-
netário, isso jamais ocorreria.

Como tenho mostrado nos últi-
mos dois anos, as principais moedas
concorrentes parecem estar numa
competição entre irmãs feias. Qual
das principais moedas globais seria a
menos feia? Será que os investidores
querem mesmo possuir euros? Será
que querem ienes? Creio que não –
eu não gostaria de possuir estas moe-
das. E quanto ao franco suíço? Não
podemos mais recorrer a ele para tal
função, agora que o banco central suí-
ço introduziu uma política bastante
agressiva para deter sua valorização.

E o desafio se espalha. O real brasi-
leiro perdeu bastante valor este ano
conforme os governantes se dão con-
ta de que a fonte de sua força anterior
estava nos juros reais relativamente
altos, tentando agora reduzi-los deli-
beradamente (uma política que me
parece correta, levando-se em consi-
deração os desafios que o Brasil deve
enfrentar no longo prazo). Assim,
ainda que apenas em decorrência da
ausência de concorrentes de peso, a
situação do dólar não preocupa.

A única moeda na qual a maioria
das pessoas estaria disposta a inves-
tir como alternativa é o yuan e, como
sabemos, esta escolha traz restri-
ções. Além disso, levando-se em con-
sideração o declínio no superávit em
conta corrente da China, talvez o
yuan não seja uma aposta tão garanti-
da assim. Suspeito que, por mais que
o dólar enfrente uma concorrência
mais expressiva por parte do yuan e
de outras moedas dos Bric no futuro,
a concorrência não será algo ruim –
como ocorre nos demais aspectos da
vida, seu efeito é positivo. O dólar
pode conviver com ela.
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É difícil administrar uma
união monetária quando se
defende o próprio interesse

PORTUGUESES BUSCAM
EMPREGO NA ALEMANHA
Com baixa taxa de desemprego e pouca disponibilidade de mão de obra, Alemanha tem atraído
trabalhadores portugueses que tentam fugir da crise econômica que assola o país

Os cinco grandes mitos da
situação mundial de hoje

Na fila pelo emprego. Sem chance no mercado de trabalho local, portugueses mudam de país em busca de melhores oportunidades
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 maio 2012, Economia & Negócios, p. B13.




