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Dos advogados de Paris aos trabalhadores de fábricas na China e guarda-costas na Colômbia, 
as filas de desempregados estão crescendo rapidamente pelo globo.  
 
No mundo todo as perdas de emprego devido à recessão que começou nos Estados Unidos em 
dezembro de 2007 poderão atingir incríveis 50 milhões até o final de 2009, de acordo com a 
Organização Internacional do Trabalho, agência das Nações Unidas. A desaceleração já cortou 
3,6 milhões de empregos naquele país.  
 
As altas taxas de desemprego, especialmente entre trabalhadores jovens, levaram a protestos 
em diversos países como Letônia, Chile, Grécia, Bulgária e Islândia, e contribuíram para greves 
na Grã-Bretanha e na França. 
 
Na semana passada, o novo diretor da inteligência nacional dos Estados Unidos, Dennis C. 
Blair, disse ao Congresso que a instabilidade causada pela crise econômica global havia se 
tornado a maior ameaça à segurança que os Estados Unidos têm de enfrentar, ultrapassando o 
terrorismo. 
 
"Quase todo mundo foi pego de surpresa com relação à velocidade na qual o desemprego está 
aumentando, e está procurando uma resposta", disse Nicolas Véron, pesquisador do Bruegel, 
um centro de pesquisas em Bruxelas focado no papel da Europa na economia global. 
 
Nas economias emergentes como aquelas no Leste Europeu , há temores de que o 
desemprego crescente .poderá encorajar um distanciamento do livre mercado, pró-políticas 
ocidentais, enquanto nos países desenvolvidos o desemprego poderá intensificar os esforços 
de proteger as indústrias locais às custas do comércio global. 
 
Enquanto o número de empregos nos Estados Unidos tem caído desde o final de 2007, o ritmo 
de demissões na Europa, na Ásia e no mundo em desenvolvimento só teve início 
recentemente, à medida que as companhias que resistiram a cortes profundos no passado 
seguem o exemplo de suas contrapartes americanas. 
 
O Fundo Monetário Internacional espera que, até o final do ano, o crescimento económico 
global vá atingir o seu ponto mais baixo desde a Depressão, de acordo com Charles Collyns, 
vice-diretor do departamento de pesquisa do fundo. O fundo disse que o crescimento havia 
chegado a uma "pausa virtual", com as economias desenvolvidas encolhendo 2% em 2009. 
 
"Isto é o pior que tivemos desde 1929", disse Laurent Wauquiez, ministro do Emprego da 
França. "A novidade é que isso é global, e estamos sempre falando disso. Está em todo país, e 
faz total diferença". 
 
Milhões de trabalhadores migrantes na China Continental estão procurando emprego mas 
descobrindo que as fábricas estão fechando. Embora não tão grandes quanto os distúrbios na 
Grécia ou nos países bálticos, tem havido dezenas de protestos em fábricas na China e na 
Indonésia em que os trabalhadores foram demitidos com algum ou sem qualquer aviso. 
 
A extensão do problema também está se tornando aparente em Taiwan, onde as exportações 
caíram 42,9% no mês passado, em comparação a um ano atrás, a queda mais acentuada na 
Ásia. 
 
Chang Yung-yun, trabalhadora de 57 anos da cozinha de um restaurante, foi demitida quando 
seu empregador fechou em meados de novembro. Seu filho, engenheiro, foi colocado em 
férias não-remuneradas por semanas, uma tática que tem se tornado comum em Taiwan. 
 
Os pedidos de protecionismo ressoaram entre públicos com medo. No Reino Unido, 
empregados de refinarias e usinas de energia saíram do trabalho no mês passado para 



protestar contra o uso de trabalhadores da Itália e de Portugal em um projeto em construção. 
 
O desemprego no Reino Unido deve subir para 9,5% até meados de 2010, contra os atuais 
6,3%, de acordo com Peter Dixon, economista do Commerzbank em Londres. A taxa de 
desemprego na Alemanha pode subir de 7,8% para 10,5%, ele acrescentou. 
 
Na semana passada, na França, o presidente Nicolas Sarkozy concordou em fornecer 
empréstimos a juros baixos de €3 bilhões cada para PSA Peugeot Citroen e Renault, em troca 
de um acordo para que eles não demitam funcionários franceses. 
 
Em uma extensão maior do que as recessões europeias anteriores, empregados de colarinho  
branco de alta formação estão sentindo a crise. Naomi Runquist-Ohayon, uma advogada de 
propriedade intelectual, está. procurando emprego desde o início do ano em Paris, depois de 
perder seu emprego em dezembro. 
 
"Essa é uma experiência nova para mim", disse Naomi, uma sueca que fala fluentemente 
inglês, francês, sueco e italiano. "Em Londres, nunca tive realmente que procurar emprego. 
Recrutadores ou headhunters me ligariam, ou eu ligaria para eles. Não é tão fácil agora", 
contou. 
 
Longe de Paris, na Colômbia, Jaime Galeano, 40 anos, está em situação similar. Como guarda-
costas em um país notório pela violência do tráfico de drogas e pelos seqüestros, Galeano 
pensou que sua profissão estava imune até que perdeu o emprego no ano passado. "As 
condições para encontrar um trabalho estão terríveis", disse ele. Para piorar, sua idade agora é 
um impedimento, uma vez que foi informado pelo governo que apenas pessoas com mais de 
32 anos serão consideradas para novas posições. 
 
Mesmo a índia chocou-se com um muro. Cerca de 500 mil pessoas perderam seus empregos 
entre outubro e dezembro de 2008, segundo uma análise recente. 
 
Muitos novos trabalhadores, especialmente aqueles de países que passaram do comunismo ao 
capitalismo nos anos 90, só conhecem tempos de boom desde então. Para eles, a mudança 
atual pode ser uma razão principal para a violência que explodiu recentemente em países 
como Latvia. "Para a geração entre 20 e 24 anos, esta é a primeira vez que vivemos isso", 
disse Valdis Zatlers, presidente de Latvia. 
 
Os efeitos da desaceleração na Europa, na América do Norte e da Ásia estão sendo sentidos 
também na Africa, à medida que trabalhadores imigrantes fora do continente perdem seus 
empregos e veem-se impossibilitados de enviar dinheiro para casa. 
 
Desde que seu último trabalho temporário como metalúrgico em Paris acabou, três meses 
atrás, Ignace Abdul interrompeu o envio mensal de €200 que fazia para a esposa e seus três 
filhos, no Senegal. "Entre 2004 e 2008, trabalhei sem parar", disse Abdul, 30 anos. "Agora, 
não há nada", constatou, ao dar entrevista em uma agência para desempregados em Paris. 
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