
A confiança econômica na zona do
euroemagostoestáemseumaiorní-
vel em 17 meses, aumentando os si-
nais de que a recuperação da moeda
apósumalongarecessãorecordees-
teja tomando ritmo. Pesquisa da
BloombergNewsmostraqueoíndi-
cedeconfiançasubiude92,5emju-
lho para93,8atualmente, deacordo
com a mediana de 26 estimativas
doseconomistas.Esseindicadorse-
gueemlinhacomodaComissãoEu-
ropeia que, no dia 23 deste mês, in-
formouqueaconfiançadoconsumi-
dor nos 17 países do bloco aumen-
touparaum picode25meses.Ode-
sempregoprovavelmentesemante-
ve num recorde de 12,1% em julho,
deacordocomumapesquisasepara-
da da Bloomberg.

O impulso na economia, desde
quevoltoua crescer no segundo tri-
mestre, estimulou as ações euro-
peias, com o índice Stoxx Europe
600 subindo 11% nos últimos dois
meseseempresasdaAlemanhaeIr-
landaelevaramas previsões. No en-
tanto,aEuropacontinuatendodifi-
culdadescomolegadodacrisedadí-
vida agora em seu quarto ano, in-
cluindo uma taxa de desemprego

cujaprevisãoéquesemantenhaaci-
ma de 12% até 2015.

“Ascoisastalveznãosejamsódes-
graçaetristezacomoaspessoaspen-
saram por um longo tempo”, disse
ChristophVonReiche,chefedaGold-
man Sachs Asset Management, na
Alemanha.“Apesardeenfrentarmos
enormesproblemasnaEuropa,asen-
saçãoédequehouveumavanço.”

A economia da Eurozona cres-
ceu 0,3% nos três meses até junho,
lideradapelaAlemanhaepelaFran-
ça,depoisdeseiscontraçõestrimes-
trais.Somando-seaosindíciosdere-
cuperação, os serviços e a produção
industrial se expandiram mais do
que os economistas previam em
agosto, mostram dados da Markit.

Neste mês, Mario Draghi, presi-
dente do Banco Central Europeu
(BCE), disse que embora os riscos
para a economia continuem sendo
negativos,eleesperaumarecupera-
ção gradual no segundo semestre
doano.OBCE,comsedeemFrank-
furt,informouemjulhoquemante-
ria as taxas de juros baixas por um
longo período após ter cortado sua
taxa de referência para um recorde
de baixa de 0,5% em maio.

“Osnúmerosreaissãoimpressio-
nantes”,disseDraghiem1ºdeagos-
to.“Houveumforteaumentodasex-
portações, não só na Alemanha,
mastambémna EspanhaenaItália,
oquemostraquealgumacoisaacon-
teceu para reformar e aumentar a
competitividade”.

Ewald Nowotny, membro do
Conselho de Administração do
BCE, disse na semana passada que
o recente “fluxo de boas notícias”
daeconomiadazona do euro elimi-
nou qualquer necessidade de cor-
tar as taxas de juros. Ao mesmo
tempo, descartou umajustemone-
tário prematuro, dizendo que “os
acontecimentos mais recentes não
terão efeitos imediatos na política
do BCE”.

“A economia da zona do euro vai
continuar seexpandindo no segun-
dosemestredoano”,disseoecono-
mista Matteo Cominetta da HSBC
Holdings. “Não espero um retorno
às taxas de crescimento mais rápido
acimade1%tãocedo,maspelome-
nos o crescimento na zona do euro
se manterá estável e por enquanto o
medo da recessão está descartado”.
Stefan Riecher, BloombergNews

Editor: Gabriel de Sales
gsales@brasileconomico.com.br
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Indicadores oficiais e privados mostram que

ganha ritmo a recuperação da confiança

das empresas e dos consumidores do bloco
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Madonna é a celebridade mais bem paga
AcantoraMadonna,de55anos, lideraaediçãode2013dorankingdaForbes

comarendadecelebridades,depoisdefaturarestimadosUS$125milhões

noanoencerradoemjunho.OcineastaSteveSpielbergficounosegundo

lugar,comUS$100milhõese,emterceiroempatadoscomrendimentode

US$95milhões, ficaramaescritoraE.L.James,de“50TonsdeCinza”;o

radialistaHowardStern;eomúsicoeprodutordeTVSimonCowell. Reuters

Em uma Europa forte, cada país tem que cumprir
seu dever e não pedir a seus sócios que lhes
ofereçam mais dinheiro, afirmou ontem o ministro
alemão das Finanças, Wolfgang Schaeuble, em
entrevista à CNN International. “Esse é o caminho
equivocado para conseguir uma Europa forte,
esse é o incentivo equivocado”, disse ele durante
a entrevista da qual a rede de televisão publicou
trechos em seu site.

Nos últimos dias, a chefe de governo alemão,
Angela Merkel, tentou de apaziguar o debate
sobre a ajuda à Grécia, a um mês da realização de
eleições gerais e em um momento em que diminui
a vontade do contribuinte alemão de pagar mais
resgates europeus. Este tema se ressurgiu na
semana passada quando Schaeuble admitiu em
um ato de campanha que a Grécia precisaria de
outro resgate além de 2014.

O ministro informou à CNN que, se Merkel
ganhar as eleições para um terceiro mandato
após a votação de 22 de setembro, está certo “de
que continuarão trabalhando por uma Europa
mais forte”. “Não queremos uma Europa alemã,
mas queremos uma Europa forte. Isso significa
que cada Estado membro, incluindo a Alemanha,
tem que aumentar sua competitividade.” AFP

RemoCasilli/Reuters

A dividida coalizão que governa a
Itália tentava ontem superar diver-
gências a respeito de um imposto
imobiliário que pode ser o esto-
pim de uma nova crise, num mo-
mento em que o processo de cassa-
ção do senador e ex-primeiro-mi-
nistro Silvio Berlusconi já ameaça
derrubar o governo de coalizão en-
tre a esquerda e a direita.

A instabilidade política deixa
os mercados financeiros nervo-
sos. A bolsa de Milão caiu pelo se-
gundo dia consecutivo, e os juros
dos títulos públicos subiram à es-
pera de um leilão amanhã.

O gabinete deve se reunir hoje
para decidir o que fazer com o im-
posto imobiliário, proposto pelo
governo de Enrico Letta. O parti-
do Povo da Liberdade (PDL), de
Berlusconi, ameaça deixar a coali-
zão liderada pelo Partido Demo-
crático (PD) se o tributo não for
revogado.

Essa polêmica se arrasta desde
a formação da frágil coalizão dos
partidos rivais, em fevereiro. Líde-
res políticos, incluindo o premiê
Enrico Letta, alertam que a insta-
bilidade pode levar a Itália de vol-
ta à turbulência financeira em que
se viu no auge da crise da dívida
na zona do euro.

Governo precisa achar de
ondetirar 4 bilhões de euros
Em 2011, Berlusconi teve de dei-
xar o cargo de primeiro-ministro
para dar lugar a um governo tec-
nocrata que evitasse uma morató-
ria da dívida pública. Mas, apesar
de alguns sinais de progresso, in-
cluindo propostas para substituir
o imposto por uma nova taxação
local sobre serviços, não houve
um acordo concreto sobre de on-
de tirar os 4 bilhões de euros
anuais (US$ 5,35 bilhões) que se-
riam necessários para cobrir a ar-
recadação prevista com o novo
imposto.

“Essa é uma questão adminis-
trativa fundamental”, disse o de-
putado Renato Brunetta, seguidor
de Berlusconi, à rádio pública
RAI. “O fato de o governo ter até
agora deixado de apresentar uma
proposta sólida criou muitas dúvi-
das, não é sério proceder dessa for-
ma”, alertou o parlamentar.

Contribuindo para a crise polí-
tica, membros do PDL ameaça-
ram nesta semana deixar a coali-

zão se Berlusconi tiver seu manda-
to parlamentar cassado, em decor-
rência de uma condenação por
fraude tributária. O processo de
cassação deve ser votado em se-
tembro pelo Senado.

Na terça-feira, Berlusconi pe-
diu a radicais do PDL que parem
de fazer ameaças ao governo por
causa do imposto tributário. O
Partido Democrático diz que é im-
possível aboli-lo, embora aceite
negociar uma eliminação parcial
que poupe a maioria dos italianos,
mas continue onerando os pro-
prietários mais ricos. James Mac-

kenzie, Reuters

Coalizão italiana tenta
chegar a acordo sobre
imposto imobiliário

Cada país tem que cumprir
seu dever, alerta Schaeuble

HanneloreFoerster/Bloomberg

TonyGentile/Reuters

Tributo, que deve render 4 bilhões de euros por ano, é criticado pela direita,
de Berlusconi, e defendido pela esquerda, do primeiro-ministro Enrico Letta
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O Partido Democrático
diz que é impossível
abolir o imposto sobre
imóveis, embora
aceite negociar uma
eliminação parcial que
poupe a maioria dos
italianos, mas continue
onerando os mais ricos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 ago. 2013, Mundo, p. 26-27.




