
DUDA T E I X E I R A D E M A D R I 

O sol está a pino e as areias 
das praias de Cádiz, uma 
charmosa cidade do sul da 
Espanha, repletas de gen
te. Há férias na Europa e a 
costa da Andaluzia figura 

entre os destinos preferidos de ingleses 
e alemães. A maioria dos banhistas, po
rém, é de espanhóis, moradores da cida
de. Até setembro, eles aproveitam ao 
máximo o horário de verão. Nada de 
adiantar ou atrasar o relógio. Horário de 
verão na Espanha significa trabalhar 
apenas seis horas por dia, em vez de oi
to. Na praia desde as 2 da tarde, os espa
nhóis podem curtir o clima até 10 da 
noite, quando o sol se põe. Cádiz é a ter
ceira cidade com maior desemprego na 
Espanha: 32% da população economi
camente ativa. Procurar trabalho está 
fora de cogitação por três motivos. O 
primeiro é o calor de 43 graus. O segun
do é que não há ninguém nas empresas 
privadas ou nas repartições publicas pa
ra quem se possa entregar o currículo. 
Todos estão na praia. O terceiro é que 
mesmo os desempregados que recebiam 
um salário considerado baixo, de 1000 
euros (os mileuristas, no jargão espa
nhol), conseguem viver bem recebendo 

um auxílio equivalente a 75% da antiga 
remuneração, pago pelo governo. É me
lhor ficar na praia. 

A cifra descomunal de desemprego 
torna a crise espanhola única entre as 
dos demais países europeus. O governo 
do primeiro-ministro José Rodríguez 
Zapatero, do Partido Socialista Operá
rio Espanhol, descuidou dos gastos pú
blicos, assim como o grego, mas não a 
um ponto tão extremo. A dívida espa
nhola está em 60% do PIB, bem abaixo 
dos 140% da Grécia. A Espanha tam
bém viveu o estouro de uma bolha imo
biliária, como a Irlanda, e viu a compe
titividade externa de suas companhias 
diminuir, a exemplo de Portugal. Ou se

ja, em todos os outros aspectos, a crise 
na Espanha segue o roteiro da de seus 
vizinhos. É no encolhimento do merca
do de trabalho que o país não tem con
corrente. O índice de desemprego, que 
estava em 8% em 2004, subiu para 22%. 
É mais do que o dobro da média euro
peia, americana ou brasileira. 

As demissões tiveram início com o 
estouro da bolha imobiliária, que foi 
insuflada com créditos fáceis e juros 
baixos. Quando a Espanha adotou o eu
ro como moeda, em 1999. bancos es
trangeiros investiram maciçamente no 
país. pois não seria mais possível desva
lorizar a moeda arbitrariamente. Os em
préstimos foram facilitados e os espa-
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nhóis compraram casas, automóveis e 
outros bens a prestação. Em 2006, os 
bancos espanhóis se deram conta pela 
primeira vez de que o risco de inadim
plência era grande e reduziram os em
préstimos. Dois anos depois, com a c r i 
se financeira espalhando-se pelo mun
do, o crédito fo i cortado repentinamente 
e a recessão se instalou. As obras foram 
quase todas paralisadas. Operários que 
trabalhavam na construção civ i l e ga
nhavam até 3000 euros (6600 reais) 
foram os primeiros a perder o emprego. 
Estima-se que 680000 imóveis novos 
estejam vazios à espera de comprador. 

As demissões foram além e atingi
ram toda a economia. Companhias que 

haviam acumulado dívidas durante a fa
se de crédito fácil tiveram de apertar o 
cinto. "Quando os empresários espa
nhóis precisam ganhar competitividade 
rapidamente, a única saída deles é de
mi t i r " , diz o economista Alberto Nadal, 
da Confederação Espanhola de Organi
zações Empresariais, em Madri . A rigi
dez da legislação trabalhista é a pr inc i 
pal barreira para isso. Os benefícios 
trabalhistas são negociados em acordos 
entre empresários e sindicatos, em que 
estes historicamente possuem muito 
mais força. Trata-se de um legado da 
ditadura de Francisco Franco (1939-
1975), que enxergava os trabalhadores 
como uma massa de manobra a ser a l i 

ciada com pequenos brindes. Cada se
tor negocia separadamente seus d i re i 
tos, que podem incluir, além do horário 
de verão. 16° salário, meia hora para o 
café da manhã e outras mordomias. 
Sob o argumento de proteger o traba
lhador, o excesso de benesses prejudi 
ca a produtividade das empresas, põe 
empregos em risco e marginaliza os j o 
vens (veja o quadro na pág. 108). "Na 
Alemanha, empresários e trabalhado
res combinaram reduzir as horas traba
lhadas e os salários para aguentar a 
recessão. Na Espanha, isso é impossí
ve l " , diz Nadal. 

Apenas os funcionários públicos 
estão totalmente seguros de não perder 
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o emprego. Eles possuem 
estabilidade e ganham em 
torno de três vezes o que 
hoje se paga a trabalhado
res com contrato temporá
r io. Nos últimos quatro 
anos. apesar de a crise já 
ter dado as caras, o fun 
cionalismo público cres
ceu 2 5 % . 

A bolha imobiliária 
mudou radicalmente o ce
nário da Costa do Sol es
panhola, que hoje se pa
rece com o Guarujá, com 
prédios emparedando a or
la. Em Ayamonte, no sul 
do país, um complexo de 
condomínios começou a 
ser construído em 2004 
com o objetivo de dobrar 
o número de casas de ve
raneio da cidade. Os p r i 
meiros apartamentos só 
foram vendidos três anos 
mais tarde, principalmente para ingle
ses e espanhóis endinheirados. Com a 
crise, o complexo tornou-se um lugar 
quase deserto. Alguns condomínios 
permanecem completamente vazios, 
com a entrada principal fechada com 
cadeado. Em um deles, até os brinque
dos do playground estão instalados, 
novos em folha. Só não há crianças pa
ra brincar. Uma corretora recebe os v i 
sitantes na única imobiliária que cont i 
nua funcionando. Dia bom é aquele em 
que aparecem dois interessados. O em
pecilho é sempre o mesmo: obter fi
nanciamento imobiliário. "Os gerentes 
dos bancos só dão crédito a funcioná
rios públicos", diz a vendedora Mi r iam 
Galindo Cortés. "Eles estão blindados 
contra o desemprego." 

O aumento das folhas de pagamento 
estatais, as construções imponentes e a 
conquista de novos direitos trabalhistas 
vigoraram por mais de dez anos e atual
mente provocam nostalgia nos espa
nhóis. Foram tempos de ostentação e de 
esperança. Em 2005, o Congresso de 
maioria socialista abrandou a lei de es
tabilidade orçamentária, que punia as 
autoridades que não fechassem suas 
contas no azul. "Foi o início de uma 
competição nacional. Era só uma pre
feitura construir um aeroporto que o 
governante da cidade vizinha fazia o 
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mesmo", diz o economista Mario Gar
ces, da Fundação para a Análise e Estu
dos Sociais (Faes), em Madri. Alguns 
aeroportos estão a apenas 90 quilôme
tros de distância um do outro. Prefeitos 

de cidades pequenas fizeram pisci
nas públicas em diversos bairros. 
"Fomos dominados pela ideologia 
dos novos-ricos. Todo mundo que
ria a sua piscina", diz o economista 
Valentín Bote, professor da Uni-
versidade Autônoma de Madri. 
"Agora descobrimos que nunca fo
mos tão ricos como pensávamos." 
O aumento da folha de pagamen
to dos governos locais foi ainda 

maior do que nas demais instâncias 
com um crescimento de 41% desde 
2006. Como os gastos das administra
ções regionais representam 37% do to
tal do país, o equilíbrio das contas pú
blicas ficou ainda mais precário. 

Zapatero demorou para reconhecer 
que a crise mundial afetaria seu país. 
Até poucas décadas atrás, a Espanha era 
um dos lugares mais pobres da Europa, 
mas o país que ele recebeu do anteces
sor, em 2004, já produzia um PIB maior 
que o do Brasil, mas com uma popula
ção equivalente apenas à do estado de 
São Paulo. Empresas locais como San
tander. Telefónica. Zara e construtoras 
de grande porte lançavam-se com suces
so no mercado global, auxiliadas pela 
facilidade de crédito que encontravam 
no país de origem. Quando a crise se 
tornou inegável, Zapatero cometeu o er
ro de achar que a solução seria aumentar 
ainda mais os gastos governamentais. 

As medidas necessárias só vieram 
em maio do ano passado. Pressionado 
por governantes de outros países euro
peus, Zapatero reduziu salários de al
guns funcionários públicos e, na semana 
passada, aumentou a idade da aposenta
doria de 65 para 67 anos. Sua populari
dade desabou, pois os espanhóis se 
acostumaram a trabalhar pouco e rece
ber muito. Lojas com portas abertas na 
hora da siesta, por exemplo, são quase 
sempre de imigrantes chineses ou pa
quistaneses. Na corrida para as eleições 
parlamentares, em março de 2012, os 
socialistas estão em desvantagem. O 
próximo premiê terá de aprofundar o 
ajuste iniciado com timidez por Zapate
ro. Os banhistas de meio de expediente 
de Cádiz não vão gostar. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 31, p. 104-108, 3 ago. 2011. 




