
O apoio que os eleitores de-
ram a Angela Merkel ontem re-
ferendou a política de linha du-
ra que a chanceler adotou para
a conduzir a Europa para lon-
ge da crise. Essa é a avaliação
do analista alemão Mario
Datts, do Instituto de Ciências
Políticas Otto-Suhr, da Freie
Universität, de Berlim. Leia
abaixo trechos da entrevista
ao Estado.

● Como podemos avaliar o resul-
tado da eleição de domingo?
A CDU conseguiu seu melhor
resultado em mais de 20 anos
e o SDP, um de seus piores. To-
dos os partidos pequenos,
com exceção da AfD, perde-
ram eleitores, e o FDP, pela pri-
meira vez em sua história, não

fará parte do Bundestag. Tudo
isso significa que a personaliza-
ção da campanha eleitoral, co-
locada em prática pela CDU,
foi completamente bem-suce-
dida. Foi um sucesso de Ange-
la Merkel.

● Como o sr. prevê as negocia-
ções entre CDU e SPD para uma
possível grande coalizão?
As conversas não serão fáceis
porque a base partidária do
SPD queria evitar uma coali-
zão com a CDU em razão da
má experiência que eles tive-
ram entre 2005 e 2009, quan-
do os partidos governaram jun-
tos. Portanto, creio que é possí-
vel que o SPD se recuse a fazer
parte de uma grande coalizão,
caso a CDU consiga uma maio-

ria absoluta – mesmo se a
CDU estiver disposta a fazer
tal coalizão.

● Na sua avaliação, como será
esse mandato de Merkel?
Acho que ela vai ficar ainda
mais poderosa dentro da CDU
do que ela já era antes. Tam-
bém acredito que ela se trans-
formará na líder mais notável
na história do partido. Até por-
que ela já é uma dos líderes
mais populares na história da
Alemanha. Essa vitória de Mer-
kel também é uma confirma-
ção de suas políticas, especial-
mente em se tratando de Euro-
pa. Por isso, é improvável que
haja mudanças significativas
nessa área.

● Esse poderia ser o último man-
dato da chanceler?
É bem possível que sim. Ela já
deu algumas indicações e eu
acho que ela quer ser lembra-
da como a chanceler que fez a
CDU se tornar um partido do
povo de novo. / R.M.

O s resultados das eleições não permi-
tem pressagiar mudanças na políti-
ca europeia de Berlim nos próxi-

mos quatro anos e, particularmente, em
suas receitas de consolidação fiscal e refor-
mas para sair da crise.

Em seu último grande comício, no sába-
do, em Berlim, Merkel ressaltou os êxitos
de sua gestão da crise e garantiu a manu-
tenção da política atual: “Solidariedade,
sim, mas com condições”.

A crise ainda não foi superada, advertiu
a chanceler, e é necessário que os países
da zona do euro empreendam as reformas
estruturais que a Alemanha já realizou du-
rante a primeira década deste século, prin-
cipalmente incluídas na “Agenda 2010” do
ex-chanceler Gerhard Schroeder.

Assim, os cidadãos e governos de países
como Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha
ou Itália não devem esperar grandes mu-
danças na posição alemã, embora possa

haver uma matização de algumas políticas
concretas a depender de quem se tornar
parceiro na coalizão da chanceler.

Os especialistas descartam, por exem-
plo, a hipótese de Berlim aprovar uma no-
va flexibilização dos critérios europeu pa-
ra reduzir o déficit público. Da mesma ma-
neira, os cientistas políticos descartam
que o novo governo da primeira economia
europeia transija com algum dos modelos
de mutualização da dívida pública que fo-
ram implementados nos últimos anos pa-
ra atacar a elevação dos juros que os paí-
ses em crises pagam para se financiar.

“Nem eurobônus nem emissões conjun-
tas de dívida”, reforçou Merkel em sua in-
tervenção final. Por isso, considera-se im-
provável que Merkel mude nos próximos
quatro anos e abra mão para permitir, de
alguma forma, a recapitalização direta dos
bancos, um assunto de especial importân-
cia para a Espanha, pois o resgate do setor
financeiro foi computado como dívida e
déficit do Estado.

As novidades, se finalmente se articular
um governo de coalizão, poderiam vir por
duas vias: as medidas europeias sobre cres-
cimento e o emprego, e a política financei-
ra comum.

Angela Merkel, chanceler alemã
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“Ainda é cedo para dizer como vamos proceder. Mas podemos celebrar hoje porque fomos muito bem”

Merkel arrasa e obtém novo mandato
Com quase 42% dos votos, partido da chanceler alemã fica perto, mas não consegue prescindir de uma coalizão para formar governo

ENTREVISTA

Campanha personalizada
se mostrou bem-sucedida

Em termos de
liderança europeia,
poucas mudanças

Mario Datts, pesquisador da Freie Universität, de Berlim

Renata Miranda
ESPECIAL PARA O ESTADO
BERLIM

Foi aos gritos de “Angie! An-
gie! Angie!” que a chanceler
alemã, Angela Merkel, subiu
ontem no palco da sede de
seu partido, a União Demo-
crata Cristã (CDU), em Ber-
lim, após ser confirmada no
cargo para um terceiro man-
dato.

O resultado das urnas deve
reforçar seu papel de figura-cha-
ve não apenas de seu país, mas
também de um continente intei-
ro que busca sair da profunda
crise que apresenta uma das
mais graves ameaças à União
Europeia desde sua criação.

Após uma campanha acirra-
da na qual a incerteza sobre o
resultado final permaneceu até
o último minuto, a CDU teve o
seu melhor desempenho em
uma eleição em 20 anos, obten-
do mais de 40% dos votos. Ape-
sar da ampla votação, seu parti-
do não conseguiu atingir a maio-

ria absoluta no Bundestag (Par-
lamento) e terá de negociar
uma coalizão para formar o go-
verno, provavelmente com o
Partido Social-Democrata
(SPD), seu principal rival, que
obteve cerca de 26% dos votos.
Outra possibilidade é recorrer a
uma parceria com os Verdes.

A aliança com os liberais-de-
mocratas do FDP, mantida des-
de 2009, foi desfeita em razão
do fracasso do partido nas ur-
nas, que conseguiu os 5% dos
votos necessários para enviar
representantes ao Parlamento.

A última parcial oficial, divul-
gada na noite de ontem, dava à
CDU e seu partido-irmão na Ba-
viera, CSU, 41,5% dos votos. Em
segundo lugar, o SPD, com
25,7%; quase empatados no ter-
ceiro lugar, A Esquerda, com
8,6%, e os Verdes, com 8,3%.

O FDP e a AfD tinham 4,8% e
4,7%, respectivamente. Outros
partidos somavam 6,4%. A parti-
cipação foi de 71,5%.

“Nós faremos tudo para ga-
rantir que os próximos quatro

anos sejam de sucesso para a
Alemanha”, disse Merkel a seus
partidários reunidos na Casa
Konrad Adenauer, na capital
alemã.

Cautelosa, ela disse que antes
de se pronunciar sobre o futuro
governo, ela esperaria os núme-
ros finais da eleição. “Ainda é
muito cedo para dizer como va-
mos proceder. Vamos discutir
tudo isso amanhã (hoje) em
nossas reuniões de liderança.
Mas já podemos celebrar hoje
porque fomos muito bem.”

O clima de incerteza domi-
nou a reta final da campanha,
com pelo menos um terço dos
62 milhões de eleitores se defi-
nindo como “indecisos”.

A roteirista alemã Caroline
Jung, 41, é um exemplo dessa
parcela do eleitorado. Casada
com um partidário do SPD e fi-
lha de um filiado à CDU, ontem
ela acabou optando pelos Ver-
des.

“A única certeza que temos
nessa eleição é que pouco vai
mudar”, disse ela logo após vo-

tar em um dos centros de vota-
ção em Mitte, região central de
Berlim. “Não concordo muito
com o governo atual, mas não é
que tenha algo de errado ou
ruim com essa coalizão – até
porque nada na Alemanha é tão
ruim assim, em comparação
com outras partes do mundo.”

As projeções de ontem à noi-
te colocavam a CDU à beira da
possibilidade de obter o a maio-

ria absoluta no Parlamento, o
que lhe daria a possibilidade de
formar um governo sem a neces-
sidade de uma coalizão. Caso is-
so se confirmasse, seria a pri-
meira vez que um chanceler
prescindiria de uma aliança no
Parlamento desde 1957.

Além do terceiro mandato, os
números da eleição de ontem
também dão a Merkel o título
de mulher que por mais tempo

comandou um país europeu, ul-
trapassando Margaret That-
cher – que liderou o governo bri-
tânico por 11 anos (1979-1990).

Caso seja necessária uma coa-
lizão com o SPD, a aliança seria
semelhante à que governou a
Alemanha de 2005 a 2009, no
primeiro mandato de Merkel co-
mo chanceler. O candidato do
SPD, Peer Steinbrück, disse que
antes de se manifestar sobre
uma possível coalizão, vai espe-
rar um pronunciamento oficial
da CDU. “A bola está no campo
da sra. Merkel, ela tem de encon-
trar uma maioria”, disse ele a
partidários ontem.

Independentemente de qual
será a coalizão, Merkel enfrenta-
rá uma série de desafios neste
terceiro mandato. Além de con-
tinuar desempenhando um pa-
pel fundamental na solução da
crise financeira na Europa, a
chanceler terá ainda de lidar
com importantes questões in-
ternas, como a crise demográfi-
ca e as mudanças nas políticas
de energia da Alemanha.

MARKUS SCHREIBER/AP

● Chanceler Angela 
Merkel vence eleição, 
mas pode ter de 
negociar coalizão 
com centro-esquerda
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Celebração. Merkel chega à sede de seu partido para as primeiras declarações depois da divulgação das pesquisas de boca de urna: chanceler vai para terceiro mandato fortalecida
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




