
receita de salvação da Europa combali
da, a governanta brasileira cobra um 
plano de investimentos, critica o arrocho 
fiscal, as reduções de salário e o desem
prego. Com visões tão antagônicas sobre 
as saídas, não era para menos que a visita 
de Temer à Alemanha estivesse cercada 
de cuidados e expectativa. Imbuído do 
papel de pacificador, ele não poupou ges
tos diplomáticos, no que foi correspon
dido. A chanceler o recebeu generosa
mente, por mais de uma hora, algo raro 
em se tratando de audiências do tipo. 
Acertaram uma espécie de acordo pre
ferencial, através do qual Brasil e 
Alemanha criam uma comissão de con
sulta permanente (um canal paralelo de 
entendimentos), nos moldes das exis
tentes entre Brasil e Rússia e Brasil e 
China, sem ferir os tratados dos respec
tivos blocos. 

Na cruzada do vice-presidente, fato 

raro foi a audiência concedida por Merkel 
logo a seguir a uma delegação formada 
por empresários brasileiros, membros do 
Lide, que representa 47% do PIB nacio
nal. Por gestão direta de Temer, o grupo 
- integrado pela BR Foods, Embraer, 
Audi, Itautec, Braskem e Qualicorp e 
liderado por João Doria Jr. - foi recebido 
e ouviu de Merkel um pedido inusitado: 
"Ficaria muito feliz se vocês investissem 
na Espanha e em Portugal", disse sem 
cerimônias a chanceler, evitando fazer 
campanha para o próprio país. Merkel 
parece, cada vez mais, movida pela mis
são de grande redentora do continente. 
E nesse sentido não se incomoda, e até 
gosta, de ser comparada à lendária pri-
meira-ministra britânica Margaret 
Thatcher, precursora do neoliberalismo 
europeu nos anos 1980, quando a região 
passava por outro período de recessão. 
Muitos dos empresários brasileiros que 
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participavam da delega
ção do Lide em Berlim, 
por ocasião do 3o Audi 
Business Trip, já estão 
atendendo prontamente 
ao pedido de Merkel. A Amil, de Edson 
Godoy Bueno, por exemplo, acaba de 
comprar o grupo hospitalar português 
HPP por 85,6 milhões de euros. Decerto, 
a Eurozona não tem do que se queixar em 
se tratando de investimentos brasileiros. 
Passaram-se praticamente quatro anos 
de sucessivas crises agudas na região e 
nesse período companhias verde-amare-
las não deixaram de desembarcar naque
le mercado. A fabricante de aviões 
Embraer está presente na própria 
Alemanha. A Braskem mantém duas 

plantas petroquímicas no país. A JBS 
Friboi, de José Batista Júnior, converteu-
se na maior exportadora de carnes para o 
mercado comum, e a fabricante de heli
cópteros Helibras, dirigida por Eduardo 
Marson, também possui unidade lá. 

Temer, como condutor dos entendi
mentos e da caravana de negócios, tratou 
de passar essa mensagem a cada um dos 
interlocutores com quem esteve durante 
os encontros na Alemanha, inclusive ao 
presidente da República Federativa 
Alemã, Joachim Gauck, a quem falou 
sobre os desafios do crescimento em meio 

a um ambiente de crise e 
apertos financeiros. Gauck 
se mostrou especialmente 
interessado no relato que 
Temer fez sobre o modelo 
brasileiro de estabilidade 
e ampliação do mercado 

interno. 
No mais difícil e constrangedor 

momento de sua agenda de compromis
sos, o vice-presidente teve de ouvir de um 
grupo de empresários alemães várias 
queixas sobre as dificuldades para seus 
negócios no Brasil. Durante um almoço 
na sede da Confederação da Indústria 
Alemã (BDI), o equivalente à Fiesp pau
lista, as reclamações foram de toda 
ordem: tributária, de transparência nas 
regras, de lentidão nos projetos públicos 
como o do trem-bala de alta velocidade, 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 791, p. 50-52, 5 dez. 2012.




