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Artigo

Lojas comunitárias mantêm vivas as aldeias alemãs

A s aldeias alemãs estão desa-
parecendo lentamente, pa-
ra o pesar dos seus habitan-
tes, que acabam perdendo

os locais onde costumam se reunir e
fazer compras. Preocupados, eles
tentam estancar a fuga das popula-
ções abrindo lojas comunitárias para
manter vivos os seus vilarejos.

Há alguns meses, a última loja de
Thier, na Alemanha ocidental, fe-
chou. No pequeno café e padaria, as
1.300 pessoas da aldeia iam comprar
pão. O mais importante é que era o
local onde podiam se encontrar e ou-
vir as novidades. “Foi um sinal de
alerta”, diz Thomas Karthaus, que
com outros habitantes resolveu abrir
uma loja comunitária para recuperar
um lugar para reunir os aldeões.

Como muitas outras aldeias da Ale-
manha, Thier, numa área rural a cer-
ca de 46 quilômetros de Colônia, tor-
nou-se vítima de duas tendências de-
mográficas: o êxodo em massa das
áreas rurais para as urbanas e o declí-
nio geral da população. Isso significa
que há menos crianças nascendo no
país e as que nascem ao crescer se
mudam para as grandes cidades.

Para os que ficam, a vida no inte-
rior ameaça tornar-se solitária. Açou-
gueiros, padeiros, médicos, bancos e
outros estabelecimentos comerciais
desses lugarejos estão se mudando
ou fechando as lojas, deixando os ha-

bitantes sem opção a não ser ir de carro
para cidades maiores quando precisam
de algum tipo de serviço. Mas, agora, as
aldeias alemãs, como Thier, resolveram
tomar a iniciativa, abrindo lojas na ten-
tativa de manter vivos seus povoados.

“Em algum momento, a última loja da
cidade irá fechar”, diz Kristina Pezzei,
ex-jornalista, que visitou 21 lojas de al-
deia para o seu livro, a ser lançado em
breve, sobre esse tema. “Então os pio-
neiros dirão: ‘Precisamos fazer alguma
coisa, precisamos salvar nossas lojas’”,
prossegue Kristina, atualmente pesqui-
sadora do Instituto Federal de Pesquisa
das Áreas Rurais, Silvicultura e Pesca.

Boom. A vida na aldeia ainda é uma es-
pécie de mito para os alemães, segundo
Claudia Neu, socióloga da Universida-
de Niederrhein de Ciências Aplicadas
de Mönchengladbach. “Os alemães são
muito orgulhosos das suas aldeias, mes-
mo que não morem nelas”, afirma. “As
pessoas ainda acham que são um lugar
melhor para criar os filhos e costumam
idealizar a vida no campo.”

Cerca de 30% dos alemães ainda vi-
vem em aldeias e para eles as lojas locais
preservam o modo de vida das peque-
nas comunidades que muitos acham
atraentes, diz Claudia. “Embora esses
estabelecimentos não devam conter o
êxodo dos jovens, são importantes pela
qualidade de vida dos que ficam.”

As modernas lojas de aldeia, como a
que Thier pretende abrir no ano que
vem, combinam todos os serviços de
que os aldeões necessitam – da padaria
ao banco. “As situações variam, depen-
dendo de cada aldeia”, diz Kristina.
“Mas, nos últimos três ou quatro anos,
tem havido um verdadeiro boom.”

Em Thier, os habitantes não quise-
ram ficar sentados esperando a aldeia
acabar. Nos últimos anos, chegou a fe-
char uma escola elementar , lojas e esta-
belecimentos comerciais. “Quisemos
preservar a aldeia como um lugar onde
se possa viver”, diz Richard Schimitz,

que faz parte de um comitê responsável
pela abertura de lojas em aldeias.

A ideia de uma loja comunitária é bem
vista entre os habitantes de Thier. O gru-
po distribuiu uma pesquisa sobre a pos-
sibilidade de uma loja para 500 habitan-
tes e 350 responderam: 95% se mostra-
ram favoráveis à ideia, diz Karthaus.
Eles já venderam 190 ações a€200 cada
para captar dinheiro e agora estão visi-
tando outros centros comerciais do gê-
nero para compreender melhor como
fazer as coisas funcionarem.

A última gota. Foi assim que Kar-
thaus, Schmitz e dois outros habitantes
de Thier viajaram cem quilômetros até
a aldeia de Barmen, na área rural de uma
cidade chamada Jülich. A loja de Bar-
men, aberta há seis anos, tornou-se o
modelo para outras cidadezinhas dese-
josas de abrir esse tipo de lojas.

Para Barmen, o banco foi a última go-
ta. Quando fechou, em 1998, Heinz Frey
tratou de levantar dinheiro para abri-
rem um centro comercial, diz Christian
Klems, um aposentado que Frey con-

venceu a aderir à causa. No começo, ban-
cos e investidores recusaram-se a ajudá-
los. Mais tarde, eles conseguiram doa-
ções e venderam ações a € 250 cada a
cem aldeões. Constituíram uma compa-
nhia e reuniram o capital necessário pa-
ra comprar o antigo banco. O centro co-
mercial abriu as portas em 2006.

Desde então, o número de aldeões
cresceu, diz Klems. Hoje a loja de 150
metros quadrados vende artigos bási-
cos como carne fresca, hortaliças e pão,
bem como artigos para limpeza, álcool,
revistas e outros artigos de que os al-
deões podem precisar.

Além disso, há um caixa eletrônico,
uma miniagência dos correios, uma
agência de viagens, um escritório para
licenciar carros ou renovar a carteira de
motorista e até um médico de uma cida-
de próxima que vem uma vez por sema-
na. A loja tem um empregado em tempo
integral e sete em período parcial.

Embora haja supermercados maiores
a cerca de cinco ou dez quilômetros, até
os habitantes que têm carro preferem
comprar na loja. “É muito bom”, diz

Jörg Berger, que mora no vilarejo há
20 anos. “Agora não preciso do carro
para fazer compras”.

Ganho social. Como começaram a
receber muitos pedidos de informa-
ções, os administradores da loja de
Barmen criaram uma empresa de
consultoria. Segundo Klems, já ajuda-
ram a abrir cerca de dez lojas, e ne-
nhuma delas está perdendo dinhei-
ro. E estão concluindo outras 25.

Eles ajudam as aldeias a calcular a
viabilidade de um projeto, o modelo
empresarial a ser adotado, o que os
residentes querem e como poderão
consegui-lo rapidamente. Georg Sch-
mitz, um dos consultores da Bar-
men, conta que a loja de Barmen pre-
cisa ganhar de € 380 mil a € 420 mil
ao ano para empatar gastos com re-
ceita. Cerca de um terço das vendas
vem da carne, o que sustenta itens
que dão prejuízo, como flores.

O café, no fundo, é o elemento
mais importante da loja, diz Georg
Schmitz. Esse tipo de estabelecimen-
to não tem como competir com as
lojas de descontos ou com os super-
mercados para clientes mais ricos
em matéria de variedade, mas eles
oferecem uma experiência diferente
daquela que se poderia ter numa loja
maior na cidade, diz ele. “O nosso
objetivo é um ganho social – e esta
vantagem para a nossa comunidade
não pode ser avaliada em euros.”

Entretanto, para algumas aldeias,
já é muito tarde, afirma Claudia. A
leste da Alemanha, por exemplo, inú-
meros habitantes partiram depois da
reunificação, em 1990. “Muitas cida-
dezinhas são pequenas demais e não
há um envolvimento dos cidadãos.”

Os povoados que não têm condi-
ções de fazer com que uma loja comu-
nitária possa funcionar têm um futu-
ro complicado, diz Kristina. “Há luga-
res em que vai ser preciso apagar a
luz.” / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Experiência se ampliou
quando as pequenas lojas
desses vilarejos começaram
a fechar e os habitantes
ficaram sem alternativas

● O número de desempregados
na zona do euro atingiu novo re-
corde em setembro, destacando
os danos que a prolongada crise
fiscal e de crédito causa na eco-
nomia real enquanto os governos
continuam cortando gastos para
tentar controlar as dívidas.

Segundo dados da Eurostat,
18,49 milhões de pessoas esta-
vam sem trabalho na zona do
euro, com o corte de 146 mil va-
gas. O total de desempregados é
o maior já registrado na região
desde 1995. A taxa de desempre-
go subiu de 11,5% para 11,6%.

Na zona do euro como um to-
do, a taxa entre os jovens subiu
para 23,3% em setembro, tam-
bém recorde. / REUTERS
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Orçamento
de Portugal
prevê mais
austeridade
Plano para 2013 inclui € 4,3 bi em aumento
de impostos e € 1 bi em corte de gastos

LISBOA

Os parlamentares portugue-
ses aprovaram ontem um im-
popular plano de austeridade
para o orçamento de 2013, que
inclui forte elevação de impos-
tos, evitando uma crise políti-
ca que poderia comprometer
a concessão de ajuda para o
país. Portugal foi obrigado a
implementar duras medidas
como parte de um programa
de ajuda, de€78 bilhões, apro-
vado no ano passado.

Em reação à aprovação do pla-
no, os portugueses tomaram as
ruas de Lisboa e se concentra-
ram na frente do Parlamento pa-
ra protestar.

Portugal caminha para o ter-
ceiro ano de recessão em 2013 e
economistas preveem que a alta
de impostos vai agravar ainda
mais a situação do país.

Embora os parlamentares da
coalizão tenham criticado as me-
didas fiscais abertamente, os
dois partidos governistas vota-
ram a favor do orçamento, que
inclui€ 4,3 bilhões em aumento
de impostos sobre a renda, ga-
nhos de capital, propriedades e
veículos, além de € 1 bilhão em
cortes de gastos.

“Diante da emergência en-
frentada pelo país, não pode-
mos ter uma crise política”, dis-
se o ministro das Relações Exte-
riores, Paulo Portas. Ele e o pri-
meiro-ministro Pedro Passos
Coelho tiveram divergências re-
centes sobre uma proposta do
premiê para reduzir os custos
trabalhistas das empresas, pela

qual a contribuição de trabalha-
dores para o sistema previden-
ciário sofreria uma forte eleva-
ção.

A proposta, que acabou sen-
do abandonada, deflagrou a ter-
ceira maior manifestação popu-
lar do país em décadas e provo-
cou fortes críticas.

O Parlamento português vai
dar início agora a discussões de-
talhadas sobre o orçamento,
que ainda pode ser alterado até
a votação final, prevista para o
fim de novembro.

Efeito recessivo. Na Grécia, o
orçamento revisado para 2013,
submetido também ontem ao
Parlamento, traz previsões eco-
nômicas mais sombrias para o
próximo ano em meio ao impac-
to que bilhões de euros em medi-
das de austeridade está tendo so-
bre o desempenho do país.

A proposta orçamentária, que
deverá ser votada na próxima se-
mana, prevê que a economia gre-
ga sofrerá uma contração de
4,5% no ano que vem. Numa ver-
são anterior do projeto, a proje-

ção era de um recuo de 3,8%.
A piora da recessão é conse-

quência das medidas adicionais
de austeridade impostas à Gré-
cia pela troica de credores inter-
nacionais – Comissão Europeia,
Banco Central Europeu (BCE) e
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) – como condição para
liberar mais auxílio financeiro.

Segundo a última versão da
proposta, o governo grego fará
agora cortes orçamentários de
cerca de € 9 bilhões no ano que
vem, ante os€7,8 bilhões previs-

tos no esboço anterior.
A Grécia está no quinto ano

de recessão, que levou o desem-
prego e as falências de empresas
a níveis recordes e foi se agravan-
do com a implementação de me-
didas de austeridade ao longo
dos últimos três anos, em troca
de dois pacotes de ajuda dos par-
ceiros da zona do euro e do FMI.

A recessão atingiu a arrecada-
ção de impostos e forçou o go-
verno grego a aumentar os gas-
tos para encobrir os buracos de
seu deficitário sistema de previ-

dência, que sofre com a queda
nas contribuições de trabalha-
dores por causa das reduções sa-
lariais e alta do desemprego.

Como consequência, a expec-
tativa é que o déficit fiscal da
Grécia fique em 5,2% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) em 2013,
em relação a uma meta anterior
de 4,2%. Já o superávit primário,
que desconsidera os pagamen-
tos de juros sobre a dívida, está
projetado agora em 0,4% do
PIB, ante uma meta anterior de
1,1%. / DOW JONES NEWSWIRES

Desemprego na
zona do euro bate
novo recorde

Protesto. Cartaz mostra puxão de orelha da chanceler alemã, Angela Merkel, no primeiro-ministro Pedro Passos Coelho

Movimento. Características das pequenas lojas são preservadas

Violência. Lojas da Apple (E) e da Zara (D) são invadidas em Barcelona durante manifestação contra medidas de austeridade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




