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Taxa de desemprego na casa dos
dois dígitos – ou bem perto dela
– é uma realidade que, no caso
do Brasil, ficou para trás há cer-
ca de sete anos. A última vez
que o país teve desemprego nes-
se patamar – dentro da nova
metodologia do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que mudou em 2002 -
foi em 2004, quando 11,47% dos
brasileiros em condições de tra-
balhar (a chamada população
economicamente ativa) esta-
vam sem função fixa. Mas, no
mundo desenvolvido, a situação
tem sido bem diferente nos últi-
mos meses graças aos efeitos
devastadores da crise financeira
e econômica internacional.

Países como França, Reino
Unido e Estados Unidos vivem
uma realidade que há tempos
não os preocupava: taxa de de-
semprego recorde, com poucas
perspectivas de melhora nos
curto e médio prazos. Os ameri-
canos, por exemplo, que chega-
ram a viver o chamado pleno
emprego em alguns momentos
do governo de Bill Clinton (que
durou de 1993 a 2001) – em
2000, a taxa chegou a cair para
3,9% no ano – agora são obriga-
dos a conviver com desemprego
próximo dos 10% (veja quadro).
Nem mesmo a queda no número
de pedidos de seguro-desem-
prego registrada no começo de
abril anima as autoridades, pois
no acumulado do mês as solici-
tações continuaram crescendo.
Segundo dados do Departa-
mento de Trabalho dos Estados
Unidos, mais de 5 milhões de
americanos ainda dependem do
subsídio para se sustentar.

A posição dos Bancos Cen-
trais reforça esse cenário. En-
quanto o BC brasileiro, preocu-
pado com o excessos de consu-
mo, subiu a taxa básica de juros
para 9,5% ao ano na última
quarta-feira, o Federal Reserve,
o BC americano, no mesmo dia
manteve sua taxa em 0,25%. Ao
comentar a decisão, o presiden-
te do Fed, Ben Bernanke, disse
estar otimista com os sinais de
recuperação da economia, mas
que ainda era preciso manter os
juros em baixa para estimular o
consumo e o setor produtivo.
Paul Krugman, prêmio Nobel de
Economia, é um dos defensores
do juro baixo americano.

Velho Continente
Nos países europeus, a situação
não é muito diferente. Na União
Europeia, a taxa média de de-
semprego segue na casa dos
10%, a maior desde 1998. A
Alemanha – principal econo-
mia da zona do euro – viu seu
desemprego subir de 7,8% para
8% em março. Situação seme-
lhante vivem o Reino Unido, a
França e a Itália, mas os piores
cenários são de Espanha e Por-
tugal – que convivem com ín-
dices perto dos 20% e não en-
xergam luz no final do túnel
para se recuperar. Pesa ainda,
nesses países, o custo de bene-
fícios como auxílio-desempre-
go, que acaba pressionando
também as contas públicas. Na
França, por exemplo, nenhum
desempregado recebe menos
do que 26,9 euros por dia –
cerca de 600 euros por mês.  ■
Com Bloomberg e agências

Para países ricos,
ainda não há
luz no fim do túnel
Estados Unidos e países europeus convivem com taxas de
desemprego perto dos dois dígitos, quando não muito acima

O DESEMPREGO AO REDOR DO PLANETA

Espanha e Portugal lideram e Estados Unidos registram uma das piores taxas da história, em %
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Amparo aos
desempregados
pressiona déficits
A recessão econômica e os
elevados índices de desemprego
não são os únicos problemas
enfrentados pelos governos
dos países da Europa. Diante
da retração econômica, que
reduz o consumo, as vendas e a
arrecadação de tributos, boa
parte das nações europeias
passam também por graves
dificuldades financeiras - os casos
mais sérios são Grécia, Portugal
e Espanha. Além do descontrole
das contas, os gastos dos
governos têm crescido por causa
de programas de amparo social
oferecidos aos desempregados —
política que até pouco antes
da crise internacional era
considerada um mérito para
a sociedade europeia.
O governo português, por
exemplo, pretende anunciar
na próxima semana um plano
de austeridade fiscal destinado
a reduzir o déficit público.
O primeiro-ministro português,
José Sócrates, de um governo
socialista, minoritário no
Parlamento, já anunciou que
restrições à concessão de seguro-
desemprego e outras prestações
sociais seriam introduzidas ainda
este ano em Portugal. A intenção
é reduzir o déficit público de
9,4% do PIB em 2009 para 8,3%
este ano, para acabar fixando-o
abaixo de 3% em 2013.
A Grécia, recentemente o país
mais nocauteado pela crise,
planeja cortar as pensões pagas
às filhas solteiras ou divorciadas
de servidores públicos. Estima-se
que cerca de 40 mil mulheres
gregas recebam cerca de € 550
milhões anuais por causa desse
programa social — o que, nas
contas do governo, causará
um colapso fiscal em 15 anos.
A Espanha tem um plano para
economizar € 50 bilhões
em três anos e vai aumentar
impostos a partir de julho.
Lá, por enquanto, não se
mexeu na seguridade social.

1 Americano usa
telefone público para
procurar emprego, no
estado da Califórnia,
Estados Unidos;
2 Desempregados
russos preenchem
fichas em agência de
empregos, em Moscou;
3 Na Espanha,
desempregados fazem
fila — mesmo na chuva
— na porta de uma
agência de empregos
de Madri;
4 Situação semelhante
é vivida pelos
desempregados
portugueses, que
aguardam na fila por
entrevista de trabalho
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 8-9
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