
Crise do euro pode gerar uma nova moeda, dizem analistas 
Leda Rosa 
 
A União Europeia não tem como escapar e vai pagar a conta. Caso a Espanha, quarta 
economia do bloco do euro, confirme as sinalizações emitidas pelo premiê Mariano Rajoy, de 
que pode recorrer ao Fundo de Estabilização Financeira, a conta será alta. E poderia piorar, 
caso a Itália, a terceira maior do conglomerado, resolvesse seguir a trilha. (A possibilidade 
parece mais distante, depois de o ministro da Economia, Vittorio Grilli, ter afirmado em 
entrevista ontem ao jornal La Repubblica que a Itália "não precisa apelar aos fundos de 
resgate da zona do euro, porque a ação do BCE pode ser suficiente para aliviar a tensão nos 
mercados de títulos soberanos da região"). 
 
A ideia de a UE pagar a conta está na opinião dos analistas ouvidos pelo DCI. 
 
Os professores Leonardo Trevisan, da ESPM, Fernando Zilveti, da GV Administração, e 
Francisco Petros, presidente do Comitê de Supervisão da Apimec, são unânimes na hipótese do 
inevitável resgate destas economias pela UE - leia-se Alemanha, a dona do poderoso cofre que 
lastrearia as operações. A certeza do resgate tem nuances bem específicas para cada analista. 
"Não é possível pensar que economias deste porte não serão socorridas, sob pena de todo o 
sistema do euro entrar em colapso", diz Trevisan. O especialista em Relações Internacionais 
acredita que a situação da Itália, assim como a da Espanha, se deteriora rapidamente e que a 
receita seguida pelo premiê Mario Monti vai empurrar o país à fragilidade financeira nos 
moldes espanhóis. Uma das saídas da crise, segundo ele, seria a criação de dois euros. Um de 
maior valor, lastreado pela Alemanha, e outro mais modesto, que circularia nos países cujas 
economias são mais vulneráveis. 
 
Já para Zilveti, a solução não passa por dois euros e sim por uma forte desvalorização seguida 
pela criação de uma nova moeda. "O euro está sustentado em pilares de areia, os bancos 
estão cheios de títulos podres das nações endividadas e isso precisa ser visto e resolvido, 
como foi feito nos Estados Unidos." 
 
Para ele, o saneamento do sistema financeiro é um desafio que precisa ser encarado pelas 
economias mais sólidas, em especial a Alemanha. Os bancos regionais do país, diz, "guardam 
pilhas de títulos da dívida pública espanhola, grega, italiana e de outros países que, na prática, 
não valem nada. As contas dos bancos públicos alemães não fecham." 
 
Tanto Trevisan quanto Zilveti lembram que a conjuntura ainda é favorável à Alemanha, dona 
de um faiscante triplo A no ranking dos investimentos. "Não podemos esquecer que o país 
consegue vender títulos a juros negativos. As pessoas preferem receber menos do que o que 
pagaram na compra só pela certeza que vão receber na data. Então a Alemanha está 
ganhando", diz Trevisan. Para Zilveti, é justamente essa capacidade de performance em seus 
títulos públicos que coloca a Alemanha, pelo menos até agora, fora da zona de risco do euro. 
 
"Mesmo que os dados da economia apontem uma queda aqui e outra ali, o que manda é o 
mercado, o PIB é um parâmetro importante, mas deixou de ser o fundamento faz tempo." 
 
O equilíbrio da zona do euro é uma ciranda que funciona precariamente, segundo Zilveti, e 
fora alguma ruptura inesperada, não há perspectiva de um rompimento de base no curto 
prazo. 
 
"O problema é o tamanho da dívida pública de Espanha e Itália, cujas previsões de PIB são 
decrescentes. A questão não é se estas economias vão ser socorridas, porque o serão, sob 
risco de default, por conta do custo absurdo que seus títulos são vendidos nos mercados. O 
que preocupa é como será o depois, a recuperação destes países obrigados a tamanha 
austeridade fiscal." O rombo pode variar de 500 a 700 bilhões de euros, calcula Francisco 
Petros, da Apimec. "Isso apenas para o saneamento do sistema financeiro dos bancos, através 
da recompra de ativos. Se for fazer a conta com a recuperação fiscal, aí a conta é bem maior." 
Um pacote mais robusto pode alcançar 1,5 trilhão de euros. 
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Seja qual for a opção, o analista não vê chance da adoção de dois euros ou de uma nova 
moeda pós-maxidesvalorização. "Um novo euro criaria um nível de incerteza substantivo sobre 
o pagamento das dívidas soberanas, gerando um desequilíbrio econômico tão imenso que teria 
consequências imprevisíveis." 
 
Na hipótese da tese virar realidade, ele pondera que a moeda da região sul, possivelmente a 
mais desvalorizada, seria um forte concorrente comercial da Alemanha, gerando uma tensão 
adicional no frágil quadro político. 
 
Para Petros, os europeus só devem optar por uma saída ortodoxa, e ele avalia a emissão de 
divisas como uma boa candidata. Pela suas contas, o saneamento pode chegar ao 
emblemático U$ 1 trilhão, mesmo valor despejado pelos EUA para sanar a quebradeira 
bancária e empresarial. "Na consolidação das dívidas soberanas, o nível de endividamento 
europeu - com base o PIB consolidado da região - seria menor que o americano: 75% contra 
100%, respectivamente." O entrave, segundo ele, é a oposição da Alemanha à consolidação e 
a visão hegemônica que demonstra em relação à zona do euro. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11, 12 e 13 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A10. 
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