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Internacional

Eleição na França Socialista tem como principal
proposta focar o crescimento, contra a austeridade

Vitória de Hollande
altera a relação de
poder na Europa

AP

Hora de crescer: o presidente eleito da França, François Hollande, terá agora de dizer como fará para estimular a economia

Assis Moreira
De Genebra

O socialista François Hollande
foi eleito ontem presidente da
França. Ele promete um “novo
ponto de partida para a Europa” e
deve deflagrar uma nova relação
de força no velho continente, em
favor do crescimento e contra a
austeridade econômica. Hollan-
de obteve 51,7% dos votos, diante
de 48,3% do presidente de centro-
direita Nicolas Sarkozy. Ele será o
segundo presidente de esquerda
no pós-guerra, após François Mit-
terrand, que governou de 1981 a
1995 e de quem foi assessor.

Sarkozy é o oitavo líder na zona
do euro a cair em pouco mais de
um ano, em meio à crise econômi-
ca da Europa. E a França agora é o
sexto país europeu (com Dinamar-
ca, Áustria, Bélgica, Eslovênia e
Chipre) com governo de esquerda,
apesar de que a esquerda perdeu a
maioria das eleições desde que a
crise global começou, em 2007.

A vitória de Hollande foi mais
que um referendo anti-Sarkozy,
que alienou boa parte da popula-
ção francesa com um estilo divisi-
vo e voluntarista na Presidência.

O projeto do socialista é claro,
como ele tratou de frisar ontem à
noite diante de milhares de pes-
soas na praça principal de Tulle,
cidade da qual foi prefeito.

Ele conclamou a Europa a pro-
mover o crescimento, em vez de
se afundar ainda mais na austeri-
dade econômica. Hollande acha
que sua vitória é para muitos na
Europa “um alívio e uma esperan-

ça, a ideia de que a austeridade
não pode ser uma fatalidade”. Ele
esperar iniciar assim um novo ci-
clo na Europa, que amarga cresci-
mento zero entre 2007-2013, ante
mais de 30% nos emergentes.

Entre suas medidas imediatas,
Hollande prometeu elevar impos-
tos sobre grandes empresas, ban-
cos e os mais ricos, subsidiar em-
presas que empregam jovens e
idosos, baixar a aposentadoria de
62 para 60 anos em alguns casos e
equilibrar o orçamento até 2017.

Qualificando a vitória socialista
de “acontecimento histórico”, o
ministro alemão das Relações Ex-
teriores, Guido Westerwelle, mos-
trou que Berlim está pronto para
um compromisso. “Podemos nos
colocar logo ao trabalho para jun-
tar ao tratado orçamentário um
pacto de crescimento”, disse.

Pressionada a atenuar a ortodo-
xia fiscal que impôs ao resto da Eu-
ropa, a Alemanha parece mais sen-
sível ao discurso do novo líder
francês. Os estragos provocados
pela austeridade começam a pesar
sobre a própria Alemanha. Basta
ver a vulnerabilidade do modelo
econômico alemão, focado no co-
mércio exterior: nada menos de
40% de suas exportações são desti-
nadas aos países da zona do euro,
boa parte deles em recessão.

Especialistas do Observatório
Francês de Conjunturas Econômi-
cas (OFCE) calculam que a Alema-
nha perderá 1,2 ponto de cresci-
mento neste ano por causa de res-
trições orçamentárias na Europa.

No entanto, a questão é qual via
tomar para retomar o crescimen-

to. No curto prazo, o meio mais efi-
caz é a retomada das despesas pú-
blicas. Só que os países europeus,
altamente endividados, têm pouca
ou nenhuma margem de mano-
bra. Em contrapartida, parte dos
analistas sublinha que, se a disci-
plina fiscal é essencial, os governos
podem flexibilizar e se compro-
meter a restabelecer o equilíbrio
das finanças um pouco mais tarde.

A Comissão Europeia desenha
projetos de infraestrutura, mas
não se pode esperar muito. O orça-
mento total da UE é de € 147,2 bi-
lhões, equivalente a 1,2% do PIB
dos 27 países membros. Cerca de
40% desse orçamento é usado para
apoiar o setor agrícola, diante de
6,5% para pesquisa e desenvolvi-
mento. Ou seja, os gastos da UE por
enquanto não focam as áreas que
mais estimulam o crescimento.

Quanto ao Banco Central Euro-
peu (BCE), quando seu presidente,
Mario Draghi, fala de agenda de
crescimento, o foco é em reformas
estruturais que, no curto prazo, te-
rão efeito nulo ou negativo sobre o
crescimento e podem levar a re-
gião “ao suicídio econômico”, se-
gundo o professor Paul de Grauwe,
da London School of Economics.

Para o economista-chefe do
Deustche Bank, Thomas Mayer, o
problema fundamental da zona
do euro é a falta de confiança na
capacidade dos países alcançaram
flexibilidade econômica exigida
para uma união monetária com
desenvolvimentos econômicos di-
vergentes, e na capacidade das ins-
tituições europeias de gerir a crise.

Se a confiança voltar, haverá

Socialista rejeita estilo
efusivo de Sarkozy e
promete ser “normal”
Pe r f i l
Brian Love
Reuters, de Paris

François Hollande, que promete
ser o “Sr. Normal” na Presidência
da França, deixou de usar a lam-
breta para ir trabalhar, mas disse
aos eleitores que continuará pe-
gando o trem e fazendo as com-
pras da sua família, isto é, brincou
ele, “se a geladeira ficar vazia”.

Aos 57 anos, o líder socialista
passou o último ano em campa-
nha, construindo uma figura de
estadista, ajustando o seu progra-
ma de governo com um mix de
mais impostos e mais gastos, e
prometendo enterrar o estilo efu-
sivo que deu ao presidente Nico-
las Sarkozy, derrotado ontem, o
apelido de “presidente oba-oba”.

Numa corrida eleitoral marcada
mais pela fadiga de Sarkozy do que
pelo fervor por Hollande, as pou-
cas concessões “fashion” do agora
presidente eleito foram trocar seus
óculos estilo fundo de garrafa por
um de design mais moderno e en-
trar numa dieta rigorosa, privan-
do-se de tortas de chocolate para
se livrar da papada sob o queixo.

Sua companheira, Valerie
Trierweiler, também quer manter
um estilo de vida simples. Ela disse
que preza os já raros momentos
em que os dois podem jantar no
sofá, em frente à TV. Ela diz que fi-
cará feliz em fazer o papel de “se -
gundo violino, como primeira-da-
m a”, mas quer continuar sua vida
como mãe trabalhadora, em parte
para ajudar a manter os três filhos
adolescentes que ela, uma jorna-
lista divorciada duas vezes, teve
antes de ir morar com Hollande.

Hollande viveu por 25 anos e
teve quatro filhos com Ségolène
Royal, a candidata presidencial
socialista que foi derrotada por
Sarkozy em 2007. Royal anun-
ciou a separação do casal algu-
mas semanas depois da derrota.

Nascido numa cidade média,
Rouen, no noroeste da França, on-
de frequentou uma escola católica
privada, Hollande não se casou
com Royal nem é casado com
Trierweiler, o que pode causar al-
guns probleminhas de protocolo
em suas visitas oficiais ao exterior.

Economicamente, Hollande
diz que não há motivos para su-
jeitar a França a medidas drásti-
cas de austeridade no estilo da
Grécia. Ele tentará fazer com que
o resto da Europa, a começar pela
premiê alemã, Angela Merkel, se
comprometa com uma estratégia
em favor do crescimento.

Hollande nunca teve um cargo
ministerial nos seus 30 anos na po-
lítica, conhece poucos líderes glo-
bais pessoalmente e, até pouco
tempo atrás, era mais conhecido
no exterior como o companheiro
de Ségolène. Apesar disso, Hollan-
de se tornou uma espécie de curio-
sidade internacional ao ousar de-
safiar o que ele chamou de uma re-
ceita para a “austeridade sem fim”
defendida pelo governo alemão.

Seu programa de governo se

apoia em aumento de impostos,
especialmente dos ricos e das em-
presas, para financiar mais gastos
com educação, com a criação de
mais empregos públicos e para
permitir que aqueles que come-
cem a trabalhar aos 18 anos pos-
sam se aposentar aos 60 (e não aos
62, como determina a reforma da
aposentadoria aprovada por Sar-
kozy). Ao mesmo tempo, Hollande
promete cumprir a meta de déficit
de 3% no ano que vem e zerar o dé-
ficit em 2017, um ano depois do
prometido por Sarkozy.

Ele não é um radical de esquer-
da, apesar da promessa de elevar a
75% a alíquota máxima do impos-
to de renda para quem tem renda
anual acima de € 1 milhão por ano.
Isso vai afetar apenas umas 3 mil
pessoas no país e é mais simbólico
do que eficiente em termos de au-
mentar a arrecadação pública.

Apesar do fato de que Sarkozy
era um alvo fácil após anos de crise
econômica, a vantagem mais alar-
deada de Hollande é que ele é te-
naz, se curva com o vento, mas
nunca quebra. Um de seus apeli-
dos é justamente “roseau”, uma es-
pécie de capim grande. Menos
gentis, colegas socialistas o apeli-
daram de “Flanby ”, uma conheci-
da marca de pudim de leite.

Hollande surpreendeu a muitos
pelo seu desempenho no debate
de quase três horas, na semana
passada, com Sarkozy, um formi-
dável debatedor cuja reputação de
trucidar adversários de palco é fa-
mosa na França. Ele explorou bem
sua imagem de político afável,
perspicaz, num momento em que
a energia pungente de Sarkozy ti-
nha perdido o seu encanto.

O socialista diz que os símbolos
são importantes e prometeu cortar
os salários do presidente e dos mi-
nistros em 30% como primeiro ato
de governo, para mostrar que a eli-
te do governo também pode aper-
tar os cintos em tempos difíceis.

Ele prometeu também que o
chefe de Estado não gozará mais
de imunidade legal para supos-
tos delitos cometidos antes da
sua posse, revogando a proteção
ampla que existe atualmente.

Hollande disse que gostaria de
viajar mais de trem que no avião
presidencial, sempre que possível,
ainda que o seu trem tenha de to-
do modo de ser escoltado por um
caça, por questão de segurança.

A mãe de Hollande, um servido-
ra pública que era muito próxima
dele e que morreu em 2009, adora-
va o último presidente socialista
francês, François Mitterrand. Seu
pai, um médico, flertou com a ex-
trema-direita nos anos 60, opon-
do-se à retirada francesa da Argé-
lia, então um colônia do país.

Trierweiler, entrevistada pela re-
vista feminina “Femme Actuelle”
dias antes da votação de ontem,
confidenciou que um dos defeitos
de Hollande na vida doméstica é
que ele nunca fecha as portas. Mas
ela conseguiu fazer disso uma van-
tagem, ao dizer: “Ele nunca fecha
as portas para ninguém, já que não
tem nada a esconder.”

menos tensão nos mercados finan-
ceiros e os juros cobrados para refi-
nanciar a divida pública vão cair.
As empresas têm US$ 5 trilhões em
caixa, globalmente, mas não se ar-
riscam a fazer novos investimentos
no cenário deprimido atual, sobre-
tudo na Europa, segundo a consul-
toria McKinsey & Co.

Além disso, os bancos europeus
precisam se desalavancar (reduzir
a dívida) em cerca de US$ 2 trilhões
proximamente, e a capacidade pa-
ra emprestar também diminuiu.

Hollande assume o poder na
França num ambiente de negócios
globalmente incerto. A taxa de de-
semprego tende a continuar alta.
Na zona do euro, o desemprego
bateu recorde em março e poderá
superar 11% nos próximos meses.

Em tom grave e sem sorrir, Hol-
lande fez seu discurso ontem refle-
tindo já os “pesados desafios” que
o aguardam. Ao terminar, um gru-
po começou a tocar “La vie en ro-
s e”, levando o presidente eleito a
enfim sorrir e comemorar. “A vida
é bela esta noite”, disse enfim.

Alemanha acena com aumentar consumo interno
Chris Bryant
Financial Times, de Frankfurt

O ministro das Finanças da Ale-
manha defendeu aumentos de sa-
lário para os trabalhadores ale-
mães, no que pode ser um aceno
para os que argumentam que o
fraco consumo alemão exacerbou
a crise da dívida na zona do euro.

“A Europa e o G-20 estão con-
fiando em nós como o motor res-
tante do crescimento”, disse Wolf-
gang Schäuble em entrevista à re-
vista semanal alemã “Fo c u s ”.

“Temos de trabalhar pela nos-
sa competitividade, mas não tan-
to quanto os países em crise”, dis-
se ele, referindo-se ao desempe-
nho da Alemanha em implemen-
tar reformas estruturais.

“Está bem se os salários na Ale-
manha crescerem mais rápido que
em outros países da União Euro-
peia. Esses aumentos salariais ser-

vem também para reduzir os dese-
quilíbrios dentro da Europa.”

Muitos dos parceiros europeus
da Alemanha esperam que um ro-
dada de aumentos salariais gene-
rosos possa finalmente fazer com
que a maior economia da Europa
supere o seu anêmico consumo
privado. Isso, por sua vez, ajudaria
os países mais fracos da zona do
euro a exportar mais e, portanto,
melhoras as suas contas públicas.

As declarações de Schäuble cau-
saram uma resposta imediata da
Gesamtmetall, a poderosa entida-
de empresarial da indústria, que
disse que as partes sociais que ne-
gociam os salários não precisam
de instruções dos políticos, segun-
do o jornal alemão “Die Welt”.

A tensão nas negociações sala-
riais dos metalúrgicos, que dão a
tendência para toda a indústria
alemã, deve crescer, num momen-
to em que esse setor busca garantir

reajustes substanciais, tendo reali-
zado greve de advertência na se-
mana passada em favor da propos-
ta de aumento de 6,5%. As empre-
sas enviaram contraproposta de
aumento de 3% para os 3,6 milhões
de metalúrgicos, distribuído ao
longo de um período de 14 meses.

O governo alemão tem estado
até agora insensível aos apelos vin-
do do exterior para alguma ação
quanto ao crescente superávit co-
mercial do país, classificando-os
como uma tentativa dos parceiros
de desviar a atenção de seus pro-
blemas internos. Mas a pressão es-
tá crescendo para que a Alemanha
faça mais para apoiar o crescimen-
to europeu, além de simplesmente
pedir cortes de gastos e reformas.

Guido Westerwelle, ministro
das Relações Exteriores alemão,
disse ao jornal “Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung”: “Depois
das eleições [francesas] vamos lo-

go começar a trabalhar em suple-
mentar o pacto de corte fiscal com
um pacto de crescimento.”

Schäuble insistiu que não é
uma questão de escolher entre
crescimento e poupança, argu-
mentando que, desde o começo, a
UE defendeu uma estratégia du-
pla, de corte da dívida e do déficit
e de estímulo ao crescimento por
meio de reformas que aumentem
a competitividade dos países.

Entretanto, ele alertou contra
medidas de estímulo ao cresci-
mento pagas por novas dívidas.

A redução de custos trabalhistas
e reformas no mercado de traba-
lho tornaram a Alemanha muito
mais competitiva que os países na
periferia da Europa, onde os salá-
rios crescerem comparativamente
mais antes da crise. Alguns setores
da indústria alemã, especialmente
as montadoras, estão agora
tendo lucros recordes.

Hollande terá de agir logo e acalmar os mercados
Análise
Hugh Carnegy
Financial Times, de Paris

A chegada de François Hollande
no Palácio do Eliseu representa um
grande triunfo pessoal para ele, a
redenção do Partido Socialista de-
pois de 17 anos fora da Presidência
e uma enorme mudança política
para a França, num momento de
severos desafios econômicos.

Hollande terá pouco tempo pa-
ra saborear sua vitória eleitoral. Ele
mesmo alertou que não deverá ter
uma lua-de-mel presidencial.

Um teste imediato virá na rea-
ção dos mercados financeiros à
mudança de poder, do presidente
de centro-direita Nicolas Sarkozy,
co-arquiteto do pacto de discipli-
na fiscal da UE (junto com a alemã,
Angela Merkel), para um presiden-
te de centro-esquerda que aberta-
mente desafiou a ortodoxia da
austeridade da dupla Merkozy.

Para Hollande, que declarou du-
rante a campanha que o seu “ver -
dadeiro adversário” era o mundo
das finanças, será vital que os mer-

cados não comecem a apostar con-
tra a França, elevando o custo de
rolagem da dívida pública do país,
que está em 86% do PIB e subindo.

Ele irá repetir que sua proposta
de agregar medidas de crescimen-
to ao pacto fiscal e sua promessa de
criar empregos não vão prejudicar
o compromisso de reduzir o déficit
público francês para 3% do PIB em
2013 e de zerâ-lo em 2017.

Mas Hollande ficará sob pressão
para mostrar como fará isso, algo
sobre o qual ele foi vago até agora.

Enquanto isso, ele terá de en-
frentar vários desafios nas primei-
ras quatro semanas no poder: a
formação do governo, uma visita
difícil a Berlim, duas cúpulas po-
tencialmente tensas nos EUA (do
G-8 e da Otan) e a vital eleição le-
gislativa (em dois turnos).

Para Hollande, virar presidente
é um feito notável. Apesar de for-
mada na ENA, a escola da elite go-
vernante francesa, e de ter passado
30 anos no centro da vida política
como dirigente partidário e depu-
tado, ele nunca foi ministro. Mui-
tos esperavam que ele derretesse
diante da habilidade feroz de cam-

panha de Sarkozy. Mas ele se mos-
trou tenaz e soube unir um partido
notoriamente dividido, mesmo
sem despertar muita paixão. Sem
dar nenhum passo em falso, explo-
rou bem o seu grande trunfo: a im-
popularidade de Sarkozy.

Lembrando sempre o falecido
François Mitterrand, único presi-
dente socialista no pós-guerra,
que deixou o poder em 1995, Hol-
lande tomou um rumo que deu a
ele margem para manter o apoio
da esquerda — como a promessa
de elevar a alíquota máxima do IR
para 75%. Mas ele também buscou
se apresentar ao amplo eleitorado
centrista como um moderado,
que traria dignidade e justiça de
volta à Presidência, após o gover-
no volátil de Sarkozy.

Agora ele terá de mostrar que
pode governar sob as mais difíceis
circunstâncias. Na próxima sema-
na ele terá de formar sua equipe e
escolher o primeiro-ministro para
liderar seu governo. Comenta-se
que ele quer adiantar a posse, pre-
vista para 15-16 de maio, para po-
der lidar logo com temas urgentes.

Além de acalmar os mercados, o

missão mais urgente de Hollande é
visitar Merkel, que abertamente
apoiou Sarkozy. Ele não quer pre-
judicar a parceria franco-alemã,
que move a UE, mas vai pressionar
Merkel por concessões que aten-
dam sua iniciativa de crescimento
e, ainda mais controversa, por um
BCE mais ativo no combate à crise.

Hollande irá então às cúpulas
do G-8 e da Otan, nos EUA, em 19 e
20 de maio, para explicar sua deci-
são de retirar tropas de combate
francesas do Afeganistão ainda es-
te ano, ao menos um ano antes do
previsto no cronograma da Otan.

De volta, a prioridade será obter
uma maioria de esquerda nas elei-
ções para a Assembleia Nacional,
em 10 e 17 de junho, para garantir
apoio ao seu governo. Isso significa
agir logo (ele tem já um cronogra-
ma) para implementar algumas
promessas de campanha.

Isso deve assustar os mercados.
Mas Hollande prometeu congelar
o gasto público até uma revisão in-
dependente do orçamento. É o ti-
po de ação balanceada que ele terá
fazer para mostrar que é
capaz de performar.
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