
O DOMINGO17 DE JUNHO, 
DIA DE JOGOS da Euroco-
pa, torneio de futebol 
que reúne as seleções eu
ropeias, novidades sobre 

as eleições na Grécia não paravam de 
inundar o noticiário alemão. No centro 
de Berlim, em frente ao por tão de 
Brandemburgo, uma multidão se reu
niu para ver, num telão, a Alemanha 
jogar contra a Dinamarca. Antes da 
partida e no intervalo, o que se via não 
eram flashes diretamente do campo, 
como de costume, mas informações ao 
vivo de Atenas. Para os alemães pre
sentes no local, esses momentos eram 
como sinais de que havia chegado a 
hora de buscar outra cerveja. A cúpula 
do governo alemão, por sua vez. acom
panhava as prévias gregas com toda a 
atenção. Uma eventual consagração do 
partido Coalizão de Esquerda Radical, 
conhecido pela sigla Syriza e contrário 

às políticas de austeridades, poderia 
levar o caos aos mercados e fazer a 
Grécia sair da zona do euro. Ao fim. a 
seleção alemã bateu a Dinamarca, os 
torcedores foram contentes para casa, 
o conservador Antonis Samaras, do 
partido Nova Democracia, venceu as 
eleições gregas e os líderes europeus 
respiraram mais aliviados. 

O triste na situação atual é que, mes
mo com o resultado do pleito, as visões 
sobre o futuro da moeda comum conti
nuam apocalípticas. O fato de o governo 
espanhol ter sido forçado a pagar juros 
de 7,1% nos seus títulos de longo prazo 
no dia seguinte às eleições gregas — o 
nível que levou Irlanda, Portugal e a 
própria Grécia à lona — mostrou que o 
alívio pela vitória da centro-direita, na 
verdade, não passou de um breve respi
ro. Como tem sido comum nestes últi
mos meses, a cada novo passo em falso 
da moeda única, o mundo clama por 
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uma liderança firme da Alemanha, a 
maior economia da Europa. No centro 
das atenções está Angela Merkel — 
sempre Merkel. Espera-se nada menos 
do que um plano assertivo para atacar 
uma crise que se estende, na conta de 
quase todos os cronômetros, por tempo 
demais. Para os alemães, porém, os pon
teiros do relógio parecem girar em rit
mo mais lento. Nesse sentido, os torce
dores que foram ao centro de Berlim ver 
o jogo no domingo e preferiram beber 
a acompanhar o noticiário não são ex
ceção. Embora o euro esteja sempre na 
pauta do dia, parece difícil para os ale
mães entender de que maneira o tal 
clima de fim de mundo tem alguma coi
sa a ver com eles. Semanas antes das 
eleições na Grécia, a revista semanal 
Der Spiegel contabilizou ter mandado 

para a gráfica 17 matérias de capa sobre 
a crise nos últimos dois anos. Para a 
maioria dos alemães, porém, os proble
mas que acometem o continente são 
justamente isto: uma pauta repetida no 
noticiário. "Esse assunto é entendido 
como um problema dos outros", diz o 
economista Jens Boysen-Hogrefe, do 
Instituto de Economia de Kiel. 

Enquanto o desemprego bate recor
des na Grécia e na Espanha, o assunto 
na Alemanha é o apagão de mão de 
obra. Na semana em que a Espanha 
recebia 100 bilhões de euros em em
prést imos para sanar seus bancos, a 
montadora alemã Audi divulgou ter 
registrado em 2011 o maior faturamen
to em seus 103 anosde história. Por 
causa da forte demanda dos primeiros 

meses deste ano, em especial na Ásia, 
a empresa revisou as metas para 2012. 
Nem mesmo a notícia de que a econo
mia alemã teve o pior mês de junho em 
14 anos acabou com o otimismo. É ver
dade que o euro desvalorizado tem 
ajudado, mas há méri tos também. A 
partir da crise financeira de 2008, o 
país fez um esforço para diversificar 
suas vendas externas. Num país em 
que as exportações representam mais 
de 50% do PIB, isso pesa. O movimen
to ocorre também entre as Mittelstand, 
empresas familiares de médio e peque
no porte que empregam quase 80% da 
força de trabalho e respondem por 
mais da metade das exportações. Além 
de suas causas econômicas, a postura 
dos alemães, em geral, e do governo 
Merkel, em particular, pode ser expli
cada por uma visão de mundo peculiar: 
a de que o trabalho duro é o único ca
minho. Segundo uma anedota corren
te, num jantar no ano passado alguém 
teria perguntado a Merkel quando é 
que ela iria deixar de exigir sacrifícios 
dos gregos. "Não enquanto as olheiras 
de George Papandreou (primeiro-mi
nistro da Grécia na época) forem me
nores que as minhas", teria dito ela. 

Num momento em que vários líderes 
mundiais parecem discordar de Merkel, 
é curioso notar a atuação dos partidos 
de oposição alemães. Atualmente, o de
bate político gira em torno do pacto 
fiscal, um acordo assinado em março 
pela maioria dos países da União Euro
peia que precisa ser aprovado nos par
lamentos nacionais. Pelo texto, os países 
devem impor regras para frear suas dí
vidas públicas. Na Alemanha, os líderes 
da oposição querem incluir medidas 
que, de alguma maneira, estimulem o 
crescimento. Não há, no entanto, apoio 
à ideia de relaxar as metas fiscais para 
Espanha ou a Grécia. "Em assuntos eu
ropeus, o consenso político é quase ab
soluto", diz Werner Patzelt, diretor do 
Instituto de Ciência Política da Univer
sidade de Dresden. Em casa, Merkel 
costuma ser julgada de forma mais con
descendente do que no exterior. São 
poucos os que falam sobre o que outros 
líderes europeus chamam de hesitação 
em tomar as rédeas. Para gente como 
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Hubert Védrine, ex-ministro das Rela
ções Exteriores da França, a Alemanha 
"tem um relacionamento perturbado 
com a ideia de poder". Uma explicação 
corrente remete à história. Em alemão, 
liderança, ou führung, ainda lembra a 
figura de Hitler, o Führer. Nas empresas, 
o termo costuma ser substituído pelo 
equivalente em inglês, leadership. 

LÓGICA POLÍTICA 
Mesmo apoiada por uma população 
que parece apática diante do desespero 
que reina ao lado, Merkel não está livre 
de críticas. O Handelsblatt, jornal de 
economia e finanças, inaugurou recen
temente uma seção intitulada O Que 
Merkel Não Diz. Nela, são publicados 
discursos imaginários em que ela admi
tiria coisas como: "Medidas de austeri
dade não são suficientes para salvar o 
euro". Parte dos alemães que defendem 
ações mais ambiciosas da chanceler se 
agarra à crença de que Merkel também 
sabe ser flexível. "Ela pode mudar de 
posição rapidamente quando a ocasião 
pede", diz o cientista político Gerd Lan-
gguth, autor de uma biografia de 
Merkel. Em julho, ela irá colocar em 
votação no Parlamento alemão o Me
canismo Europeu de Estabilidade, um 
fundo permanente de resgate a que ela 
já se opôs no passado. Em sua lógica 
política, esse seria um avanço para os 
ideais de integração política do bloco, 
de "mais Europa". O roteiro para che
gar até lá, em tese, é conhecido: passo a 
passo, os governos precisam entregar 
mais soberania a Bruxelas. Mas como? 
Em que ritmo? Merkel até agora não 
convenceu o mundo de que seu plano 
tem alguma chance de êxito — o que 
também não quer dizer que esteja tudo 
perdido. Em meio à enxurrada de notí
cias sobre a crise, um fato passou bati
do. No começo de junho, a polícia fran
cesa descobriu nos arredores de Paris 
a segunda maior fábrica de notas de 
euro falsificadas de todos os tempos. 
Nos armazéns de uma zona industrial, 
foram encontrados 9 milhões de euros 
em espécie. Em tempos incertos como 
esses, não deixa de ser um sinal, ainda 
que estranho, de que a moeda comum 
ainda inspira confiança. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 12, p. 170-173, 27 jun. 2012.




