
%HermesFileInfo:B-6:20130815:

B6 Economia QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

M as o que foi que aconteceu? A Fran-
ça, que davam como moribunda,
no fundo do abismo, a França, que

acumulara dois trimestres em recessão,
no fim de 2012 e começo de 2013, saiu da
letargia e volta a ligar os motores. Os fran-
ceses esfregam os olhos. Leem e releem os
últimos números do jornal ‘Le Figaro’ e
dizem que não é possível. Todos os núme-
ros demonstram que a França está em
“queda livre”. Mas como? É incompreensí-
vel: um país não pode estar em declínio e
ao mesmo tempo crescer.

Então se rendem à razão: a notícia é fide-
digna. O anúncio foi feito ontem pelo Ins-
tituto de Estatística (Insee): no segundo
trimestre de 2013, o crescimento apresen-
tou um avanço de 0,5%. Um salto que nin-
guém julgava plausível. Ninguém, com ex-
ceção do chefe de Estado François Hollan-
de, que, há um mês, não parava de procla-
mar que a França estava saindo da crise.
Pobre Hollande: cada vez que ele voltava a
bater nessa tecla, as pessoas achavam gra-
ça. Ou é um mentiroso ou um idiota, di-
ziam. E, no entanto, o Insee afirma de re-
pente que Hollande não era nem um so-
nhador nem um palhaço.

É preciso notar outro sinal de encoraja-
mento: essa reviravolta (tímida) da con-
juntura não é observada apenas na França.
Ela acontece na Europa como um todo. Os
números divulgados no mesmo dia pelo
Eurostat são claros: toda a União Euro-
peia começa a respirar aliviada.

A zona do euro recupera um pouco de
energia. É claro que vários países conti-
nuam em declínio (Grécia, Espanha, Itá-
lia), mas em média, em seu conjunto, o
continente avançou 0,3%. Esse resultado
inesperado foi obtido graças a três econo-
mias que voltaram a ser o que eram tradi-

cionalmente, os motores da Europa: Ale-
manha (0,7%), Grã-Bretanha (0,6%) e
França (0,5%).

Entretanto, nada de ilusões. Esse peque-
no salto é fraco. No caso da França, não é
absolutamente suficiente para reverter a
curva mortal do desemprego que continua
em alta. Mas, se analisarmos detalhada-
mente os indicadores, veremos que na Eu-
ropa em geral dois deles são animadores:
as exportações retomaram. E sobretudo o
consumo interno, depois de meses de de-
clínio, está em alta.

Nesse sentido, o presidente Hollande
jogou de maneira certa. Ao anunciar antes
dos especialistas e até mesmo antes do ‘Fi-
garo’ que a “crise europeia” tinha acaba-
do, ele se arriscou muito. Mas, se a frágil
retomada assinalada ontem continuar, e
se consolidar, Hollande recolherá seu prê-
mio. Passará de “palhaço” a “sábio”.

É por isso que os próximos meses serão
decisivos. Se o pequeno estremecimento
de ontem desaparecer, se a melhoria mo-
mentânea desaparecer, então a satisfação
mostrada pelo governo francês se transfor-
mará em embaraço. Se, ao contrário, a pro-
gressão da economia europeia e francesa
se confirmar, Hollande finalmente ganha-
rá sua faixa de chefe de Estado.

Podemos confiar nele em um ponto: Hol-
lande é um homem hábil, que sabe contro-
lar seus sentimentos. Ele não sofre de um
ego doentio. É uma das virtudes desse ho-
mem sem “carisma” nem sedução: a cons-
tância e a modéstia (aparente ou real).

Basta ver o que aconteceu no Mali, na
África. Há oito meses, Hollande mandou o
Exército francês socorrer o Mali. Ele der-
rotou os terroristas. Permitiu que o Mali,
libertado, organizasse eleições livres, que
transcorreram perfeitamente. Outro, no
lugar de Hollande, teria comemorado a vi-
tória indefinidamente, Hollande contenta-
se em afirmar que está contente porque o
Mali reencontrou a paz e a serenidade.
Muito bem! / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA
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ANÁLISE: Gilles Lapouge

● Dados que mostram a recupe-
ração da economia europeia não
justificam a complacência, disse
ontem em seu blog Olli Rehn,
comissário da União Europeia
para Assuntos Econômicos e Mo-
netários. O comentário veio após
a divulgação do Produto Interno
Bruto (PIB) da zona do euro, que
cresceu 0,3% no segundo trimes-
tre ante o período anterior, supe-
rando uma recessão que se ar-
rastava desde o fim de 2011.

Rehn advertiu ainda que os
dados continuam fracos e “os
sinais de crescimento se mantêm
frágeis”. "Taxas de desemprego
excepcionalmente altas em vá-
rios países criaram riscos reais
de uma geração perdida", disse.
Ele enfatizou que os formulado-
res de políticas precisam manter
a perseverança em todas as fren-
tes da crise se o objetivo for al-
cançar a recuperação sustentá-
vel. / MARKET NEWS INTERNATIONAL

INA FASSBENDER/REUTERS

Europa
cresce 0,3%
e sai da
recessão
Retomada da UE no 2º trimestre foi puxada
por Alemanha, França e Reino Unido

Hollande, de idiota
e mentiroso a sábio

Dados econômicos
continuam fracos,
diz Olli Rehn

Desempenho. Setor industrial contribuiu para o crescimento da economia em países como Alemanha e França

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

A União Europeia voltou a
crescer. Dados divulgados on-
tem pelo Escritório Estatísti-
co das Comunidades Euro-
peias (Eurostat), em Bruxe-
las, revelam que os 28 países
do bloco cresceram 0,3% no
segundo trimestre em rela-
ção ao anterior, interrompen-
do a sequência de três trimes-
tres de estagnação ou de cres-
cimento negativo.

Ainda que modesto, o desem-
penho favorável traz boas notí-
cias: todas as três maiores po-
tências, Alemanha, França e Rei-
no Unido, retomaram o cresci-
mento, oscilando entre 0,5% e
0,7% no período.

A zona do euro, com os 17 paí-
ses que utilizam a moeda única,
também obteve o mesmo cresci-
mento de 0,3%. Trata-se da in-
versão da tendência verificada
até aqui. No terceiro trimestre
do ano passado, a UE registrou
estagnação econômica, antes
de mergulhar em dois trimes-
tres ruins: -0,5% e -0,1%, cená-
rio que configurou a recessão
técnica, caracterizada por seis
meses de retração da atividade.

O resultado foi puxado pelo
bom desempenho das três prin-
cipais economias do bloco. A
Alemanha, a maior delas, cres-
ceu 0,7%, segundo o instituto
Destatis. A retomada ocorreu
pelo bom desempenho da de-
manda doméstica, do consumo
familiar e dos gastos públicos.
O investimento privado tam-
bém subiu, assim como o co-
mércio exterior.

A França, segunda maior eco-
nomia do bloco, também respi-
rou aliviada com a melhora da
atividade. O país cresceu acima
do previsto, 0,5%, no segundo
período do ano, segundo o Insti-
tuto Nacional de Estatísticas e
Estudos Estatísticos (Insee).

Trata-se da maior elevação
do Produto Interno Bruto
(PIB) do país nos últimos dois
anos e três meses. Como em
Berlim, vários fatores influen-
ciaram: o crescimento do consu-
mo, o investimento privado, a
demanda interior e o mercado
de ações. Já a balança comercial
teve impacto nulo, porque ex-
portações e importações cresce-
ram no mesmo volume. Setores
da indústria também contribuí-
ram para um desempenho me-
nos ruim que o previsto na in-

dústria automotiva e superior
ao estimado na aeronáutica.

Pressionado pela impopulari-
dade, o governo de François
Hollande festejou a notícia. “Es-
ses dados, superiores às previ-
sões disponíveis, confirmam a
saída da recessão da economia
francesa”, disse o ministro de

Finanças, Pierre Moscovici.
Já o crescimento do Reino

Unido era conhecido desde o
fim de julho: 0,6% no segundo
trimestre, também impulsiona-
do pelo consumo interno e pe-
los investimentos privados. O
maior impulso veio dos servi-
ços, da produção industrial e do

setor agrícola, que subiram
0,6%, 0,9% e 1,1%, respectiva-
mente. O país já havia saído da
recessão no primeiro trimestre,
quando seu PIB cresceu 0,3%.

Crise. O problema da Europa é
que, fora do trio de maiores eco-
nomias, os resultados ainda são
desanimadores. Itália, Espanha
e Holanda, quarta, quinta e sex-
ta maiores potências, conti-
nuam em recessão, entre -0,1%
e -0,2%. Entre os países em cri-
se mais profunda, a boa notícia
veio de Portugal, que cresceu
1,1% no período – o melhor re-
sultado de todo o bloco.

Para Eric Heyer, diretor ad-
junto do Departamento de Aná-
lise e Previsão do Observatório
Francês de Conjunturas Econô-
micas (OFCE), as estatísticas
não deixam dúvidas: a retoma-
da ainda é modesta. “O contex-
to é o melhor dos últimos seis
meses”, disse Heyer ao jornal Le
Monde, atribuindo o desempe-
nho à flexibilização da austeri-
dade fiscal. “Mas só poderemos
dizer que a economia europeia
realmente voltou a crescer
quando o investimento das em-
presas retornar com força, o
que ainda não é o caso.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




