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Mais de 220 mil clientes do
Goldman Sachs e do Morgan
Stanley vão receber compensa-
ções por potenciais abusos na
execução de suas hipotecas a
partir desta semana, segundo
informou o Federal Reserve.
Os clientes cujos pagamentos
foram coletados pelas empre-
sas Litton Loan Servicing e Sa-
xon Mortgage Services vão re-
ceber US$ 247 milhões, em pa-
gamentos de US$ 300 a US$
125 mil. Os cheques serão en-
viados pelo correio. As com-
pensações são resultado de
uma revisão independente.

O mês de abril foi marcado pe-
la redução no otimismo dos
empresários do comércio
e do setor de serviços.
O resultado foi apon-
tado em duas pes-
quisas divulgadas
ontem: no Índice
de Confiança de
Serviços (ICS), da
FGV, houve queda
de 1,8% em relação a
março, enquanto no Índi-
ce de Confiança do Empresá-
rio do Comércio (Icec), da Con-
federação Nacional do Comér-
cio (CNC), o recuo foi de 0,2%.

PESQUISA FOCUS
Clientes vão receber
diferenças de hipotecas

COMÉRCIO E SERVIÇOS

● A chanceler da Alemanha, An-
gela Merkel, está em situação
preocupante nas pesquisas de
opinião sobre as eleições parla-
mentares de setembro.

Com 68% de opiniões favorá-
veis, a chefe de governo é a per-
sonalidade política preferida dos
alemães, segundo pesquisa enco-
mendada pela rede de TV púbica

ARD. Já seu rival, o social-demo-
crata Peer Steinbrück, tem 32%
de popularidade, em queda de
quatro pontos. Ainda assim, a
chanceler enfrenta problemas na
corrida eleitoral.

Segundo a pesquisa mais re-
cente, os partidos da base de sus-
tentação da chanceler – os demo-
cratas-cristãos e os liberais-de-
mocratas – têm 44% das inten-
ções de voto. Empatada, com
42%, vem a coligação de sociais-
democratas (28%) e do Partido
Verde (14%), que ontem declarou
sua fidelidade a Steinbrück. / A.N.

A fatia do crédito imobiliário
em relação ao PIB pode dobrar

até 2015, chegando a 12%
ou 13%, de acordo com

estimativa do vice-
presidente de Go-
verno e Habitação
da Caixa, José Ur-
bano Duarte. Na

sua avaliação, a
compra de imóveis e

concessão de financia-
mentos continua crescen-

do porque as condições fica-
ram melhores. Segundo Urba-
no, 100% dos clientes com-
pram os imóveis para moradia.

Os economistas consultados
na pesquisa semanal Focus, do
Banco Central, elevaram nova-
mente a projeção de inflação
medida pelo IPCA para 2013,
que subiu de 5,70% para 5,71%.
Para 2014, a projeção foi manti-
da em 5,71%. Entre os analistas
com maior porcentual de acer-
to na pesquisa, as projeções
são mais elevadas: 5,76% para
2013 e 6,05% para o próximo
ano. Em relação à taxa básica
de juros, foi mantida a previ-
são de uma nova alta de 0,25
ponto porcentual na próxima

reunião do Copom, na última
semana de maio, dos atuais
7,50% ao ano para 7,75% ao
ano. São esperadas ainda mais
duas altas, em julho e agosto.
Depois, a taxa ficaria em 8,25%
ao ano até o fim do ano.

C inco anos depois da instala-
ção da maior crise econômi-
ca global desde os anos 30, os

esforços para sua superação – va-
mos direto ao ponto – deram em na-
da até agora. A situação, a rigor, prin-
cipalmente na Europa do euro, tem
se deteriorado. É o que deve se con-
firmar com a divulgação, prevista pa-
ra os próximos dias, de uma gorda
lista de indicadores de conjuntura.

Não será surpresa se os índices de
confiança na recuperação da econo-
mia insistirem em recuar, em sinto-
nia com projeções de crescimento
abaixo de zero e taxas de desempre-
go nas alturas de 12% da força de
trabalho, com picos escabrosos co-

mo os 27% registrados na Espanha.
Nos Estados Unidos, o cenário não é
tão cinzento, mas o ânimo voltou a cair
com os fracos resultados do primeiro
trimestre. Nos dois lados do Atlântico,
a timidez dos investimentos só consoli-
da a percepção de que uma recupera-
ção que mereça o nome continua fora
da linha do horizonte.

A constatação de que os economis-
tas continuam sem respostas aos desa-
fios colocados pela crise global torna o
ambiente ainda mais sombrio. Até ago-
ra, nenhuma ideia tem conseguido
apontar um caminho seguro para a re-
tomada do crescimento e a redução do
desemprego. Na verdade, a crise persis-
tente tem mais derrubado certezas do

que promovido esperanças.
Nas últimas semanas, por exemplo,

o cansaço com a falta de perspectivas
abriu espaço para ataques mais agressi-
vos aos princípios de austeridade fis-
cal, que predominaram até aqui na

ação dos governos das economias enca-
lacradas. A ideia de que a retomada do
crescimento, em economias endivida-
das, só ocorre depois de completado
um ciclo de contração fiscal sofreu gol-
pes profundos com a descoberta de

que alguns dos mais influentes estu-
dos empíricos que a sustentam conti-
nham erros metodológicos suficientes
para invalidar suas conclusões.

Já houve problemas com um estudo
de Alberto Alesina e Silvia Ardagna,
prestigiosos economistas de Harvard,
que procurava demonstrar, com base
em levantamentos históricos, que o pa-
drão de saída de crises anteriores de
dívida se baseava em políticas de con-
tração fiscal. O trabalho, que defendia
a teoria da “contração expansionista”,
sustentou as determinações de austeri-
dade fiscal da troica – Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), Banco Cen-
tral Europeu (BCE) e Comissão Euro-
peia –, nos países do sul da Europa,
durante os primeiros anos da crise.
Mas, já em 2010, o próprio FMI levan-
tou dúvidas sobre as conclusões do es-
tudo.

O mesmo ocorreu agora com outro
estudo empírico, também de econo-
mistas de Harvard, segundo o qual o
crescimento tende a se manter baixo
quando a dívida bruta pública atinge o
limite de 90% do PIB. De autoria dos
estrelados Kenneth Rogoff e Carmen
Reinhart, o trabalho, como se desco-
briu, omite ou despreza informações

relevantes e até contém erros na fór-
mula de organizar os dados numa
planilha Excel.

No embate entre defensores da
austeridade fiscal e advogados da ex-
pansão dos gastos públicos, o aper-
to fiscal perdeu um round importan-
te. Mas isso não significa vitória defi-
nitiva para os “keynesianos”, que re-
ceitam políticas fiscais expansionis-
tas para enfrentar recessões.

Diferentemente das crises em
que essa fórmula mostrou sucesso,
o atual ativismo dos bancos cen-
trais, ao evitar depressões, impediu
a pulverização das dívidas, tirando
potência da solução pela via da am-
pliação do déficit público – afinal,
pelo menos parte do incremento de
renda promovido pela expansão fis-
cal acaba destinada ao pagamento
de dívidas e, além disso, é grande o
aumento do risco de insolvência se
as dívidas, já altas, aumentarem ain-
da mais.

Não é nada confortável verificar
que, tanto tempo depois de sua eclo-
são, os economistas que formam a
nata do pensamento econômico
contemporâneo ainda estão perdi-
dos na floresta da crise.

O que está acontecendo entre a Ale-
manha e a França é uma guerra,
uma briga, uma crise de nervos

ou um desentendimento de casal? Há
meses a amizade entre Paris e Berlim
perdeu um pouco do brilho, pelo menos
desde que o socialista Hollande está no
poder, há cerca de um ano.

Isso começou antes mesmo da eleição
de Hollande, porque, na campanha presi-
dencial francesa, Angela Merkel, a chan-
celer alemã, declarara sua preferência
pelo rival de Hollande, Nicolas Sarkozy.

Há alguns dias, a divergência se inten-
sificou, quando o Partido Socialista teve
a ideia de publicar um texto criticando a
Alemanha e a chanceler. Os socialistas
franceses denunciam o rigor imposto
por Merkel com punho de ferro ao conti-
nente como “intransigência egoísta”.

Na França, a direita denunciou o gol-
pe à amizade franco-alemã. “Perigo mor-
tal”, disse o ex-primeiro-ministro de
Chirac, Alain Juppé. Um “erro gravíssi-
mo”, segundo o ex-primeiro-ministro de
Sarkozy, François Fillon.

Por que o Partido Socialista, e, de ma-
neira mais moderada, Hollande, se lan-
çam nessa cruzada? Em primeiro lugar,
porque o rigor conseguiu pôr em risco a
metade, ou até três quartos, da Europa.
Em segundo lugar, porque Hollande,
com resultados nulos (quanto ao desem-
prego e ao crescimento), sonha jogar a
culpa num bode expiatório. Finalmente,
porque, dentro de seis meses, a Alema-
nha realizará suas eleições.

Em suma, Hollande pagaria a Merkel
na mesma moeda, apoiando a social-de-
mocracia nas eleições alemãs e portanto
o fim do rigor. Se tal esquema nasceu do
cérebro de Hollande, o cérebro está fa-
lhando: na realidade, Merkel está sendo
desafiada pela oposição (os socialistas
do SPD, e também os eurocéticos). Ape-
sar de tudo, tem 40% das intenções de
voto contra 28% do SPD (socialistas).

Mas há uma terceira razão: mesmo
que os social-democratas voltassem ao
poder, eles adotariam a mesma política
de rigor. Lembremos que a atual prospe-
ridade alemã foi possível graças a
Gerhard Schröder, com medidas econô-
micas liberais. E Schröder era socialista.

Como última observação, se a dupla
franco-alemã acabar, as maiores vítimas
serão a Europa de Bruxelas e a zona do
euro, que correriam o risco de cair num
sono eterno. / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

ESTADOS UNIDOS
Índices apontam queda
de otimismo empresarial

CAIXA
País estuda abrir dados
financeiros de múltis

LUXEMBURGO
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ANÁLISE: Gilles LapougeRigor volta a causar tensão
entre França e Alemanha
PS francês critica Merkel e deputado alemão diz em nota que é ‘desespero’ dos socialistas

Economistas puxam para cima mais
uma vez a projeção para a inflação

Mesmo popular,
Merkel tem difícil
corrida eleitoral

Tensão. Hollande e Merkel, em 2012: França discute ‘intransigência egoísta’ da chanceler

Crédito imobiliário pode
chegar a 13% do PIB

O governo de Luxemburgo es-
tá pronto a compartilhar infor-
mações, hoje confidenciais,
sobre contas bancárias das
multinacionais, como parte
dos esforços para que o país
deixe de ser visto como paraí-
so fiscal. O ministro de Finan-
ças de Luxemburgo, Luc Frie-
den, disse que o país estuda
ampliar o número de contas
cobertas pelo acordo de parti-
lha de informação com os EUA
e a UE para incluir empresas
globais. Este mês, o acordo pre-
vê apenas compartilhar dados
de contribuintes individuais.

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

As divergências entre os go-
vernos europeus sobre a polí-
tica de rigor fiscal voltaram a
causar polêmica ontem en-
tre Paris e Berlim.

Na sexta-feira, o Partido So-
cialista (PS) francês, o maior
da base de sustentação do pre-
sidente François Hollande,
apresentou um texto no qual
criticava a “intransigência
egoísta” de Angela Merkel, a
“chanceler da austeridade”,
mesmo que a Alemanha seja o
maior contribuinte dos planos
de socorro acertados até aqui,
com € 190 bilhões (ou 27,2%),
ante € 142,7 bilhões da França
(ou 20,4% do total).

Ontem, o vice-presidente da
coalizão de Merkel no Parla-
mento, Andreas Schockenhoff,
respondeu ao PS francês. “As
críticas mostram antes de mais
nada o desespero dos socialis-
tas franceses em razão de, mes-
mo um ano após sua chegada
ao poder, não terem encontra-
do nenhuma resposta convin-
cente aos problemas financei-
ros e econômicos de seu país”,
disse o deputado, em nota.

Panos quentes. Enquanto os
parlamentares dos dois países
se digladiam, membros dos go-
vernos de Hollande e Merkel
tentaram contornar a polêmi-
ca. “A ideia de que haverá um
confronto entre França e Ale-
manha é completamente falsa
e improdutiva”, afirmou on-
tem ao jornal Le Monde o minis-
tro francês da Economia, Pier-
re Moscovici. “Um diálogo exi-
gente, sim; um confronto,
não.” Do lado alemão, o porta-
voz da chanceler, Steffen Sei-
bert, minimizou as críticas mú-
tuas. “Não é novo que a Alema-
nha e a França expressem diver-
gências políticas ou econômi-
cas. O importante é a colabora-
ção entre os dois países”, reite-
rou.

Nas últimas semanas, qua-
tro das cinco maiores potên-
cias da União Europeia – Fran-
ça, Itália, Espanha e Holanda –
adiaram metas dos planos de
rigor fiscal acertadas com Bru-
xelas e vêm pedindo uma vira-
da na política do bloco em fa-
vor do crescimento.

Ainda ontem, na Câmara
dos Deputados, o novo primei-
ro-ministro da Itália, Enrico
Letta, discursou contra as polí-
ticas de rigor fiscal defendidas
pela Alemanha. “A Itália está
morrendo por causa da austeri-
dade.”

Mercados. As declarações de
Letta foram interpretadas por
investidores como um recado
do novo premiê italiano aos de-
fensores da austeridade fiscal
na Europa, mas também como
um compromisso com a zona
do euro. Nos mercados finan-
ceiros, a recepção foi a melhor
possível. Na Bolsa de Valores

de Milão, o índice MIB subiu
2,2%, uma tendência também
verificada em Paris, onde o
CAC 40 ganhou 1,54%, e em Ma-
dri, com o Ibex 35 se valorizan-
do 1,85%. Já em Londres e em
Frankfurt as altas foram mais
modestas: 0,49% no caso do FT-

SE 100 britânico e 0,75% no
DAX alemão. / COM AGÊNCIAS

JOSÉ PAULO
KUPFER

Perdidos na floresta

O imbróglio
franco-alemão na
Europa em crise

A austeridade perdeu um
round, mas os keynesianos
não ganharam o combate

1,8%

Enrico Letta, premiê italiano,
corta salários de ministros.

● Sondagem
O presidente
François Hol-
lande não pas-
saria do primei-
ro turno se dis-
putasse hoje
eleições presi-
denciais. Pes-
quisa aponta
que Nicolas
Sarkozy, ante-
cessor de Hol-
lande, vence-
ria o pleito.

FOI A QUEDA
DO OTIMISMO
NO SETOR DE

SERVIÇOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




