
Desemprego europeu agrava tensões e deve seguir em alta 
Giulia Camillo 
 
Especialistas não veem solução para problemas no mercado de trabalho no curto prazo, 
especialmente com recessão técnica de países importantes do continente.  
 
O aumento consistente na taxa de desemprego da Europa é um dado preocupante em meio à 
confirmação de recessão técnica em diversos países da região. E o número não deve retornar a 
patamares mais baixos, na opinião de especialistas, pelo menos no curto prazo. 
 
O desemprego na Zona do Euro subiu 0,1 ponto percentual na passagem de fevereiro para 
março, atingindo o maior patamar em 15 anos: 10,9%. A taxa vem em tendência crescente 
desde 2008, com alguns momentos de leve melhora. 
 
Os níveis mais preocupantes são os da Espanha e da Grécia, de 24,1% e 21,7%. Porém, 
países como França (10%), Irlanda (14,5%) e Portugal (15,3%), possuem taxas de dois 
dígitos. 
 
De acordo com a MCM Consultores, "o resultado do mercado de trabalho confirmou as 
expectativas dos analistas e deve pressionar os líderes da região para que adotem medidas de 
estímulo ao crescimento." 
 
Mas as medidas podem não fazer efeito - como não fizeram até agora. 
 
"O que preocupa nesse último número não é o dado em si, mas sim que ele é evolutivo numa 
velocidade que não é compatível com os remédios adotados", aponta Leonardo Trevisan, 
professor do curso de Relações Internacionais da ESPM. 
 
A queda nas bolsas europeias nesta quarta-feira (2/5) não reflete o real problema mostrado 
pelo indicador, diz ele. 
 
Segundo Trevisan, o alto desemprego agrava a tensão na Europa e mostra que o dinheiro 
injetado na economia europeia desde dezembro - mais de € 1 trilhão - não está atingindo a 
ponta final. Ou seja, os recursos não estão chegando às empresas e ao consumidor. 
 
Essa taxa de desemprego revela que os bancos usaram esses empréstimos do Banco Central 
Europeu para aumentar as garantias para créditos podres que têm em carteira e não 
devolveram para o mercado, conforme explica o professor da ESPM. 
 
Marcada como exceção no aumento do desemprego, a Alemanha registrou uma taxa de 5,6% 
em março. No entanto, até mesmo a maior economia do bloco está sujeita às consequências, 
já que grande parte de suas exportações são para parceiros europeus. Se esse quadro 
continuar se agravando, "a crise chegará lá". 
 
Porém, o desemprego não é o maior problema: ele é um subproduto da crise econômica 
europeia. Espanha, Itália, Inglaterra, Irlanda, Portugal e Reino Unido são algumas das 
economias que voltaram à recessão técnica. 
 
E isso indica que a solução para o mercado de trabalho está longe. Um recuo no desemprego, 
segundo o professor Trevisan, não deve ser visto ao menos pelos próximos dois trimestres. 
"Você não está saindo da crise, está entrando nela", aponta Trevisan. 
 
Nesse ponto, nota-se um panorama ainda mais tenso. Com uma alta taxa de desemprego por 
um período prolongado, as chances da crise econômica se tornarem crises políticas aumentam. 
E a Europa parece enfrentar mais essa situação. 
 
Otto Nogami, professor de Economia do Insper, vai ainda mais longe. Para ele, o desemprego 
na Europa é um problema estrutural que vem da estabilização no nível de consumo e aumento 
da produtividade - ele foi apenas agravado pela crise. 
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"Melhorar é um pouco difícil. A tendência é que siga assim", diz Nogami. 
 
Soluções 
 
Para Nogami, a solução é estrutural e passa por uma discussão praticamente retórica. A região 
deveria desestimular a formação de grandes conglomerados e incentivar as pequenas 
iniciativas e empresas familiares, voltadas para o setor de consumo de bens não duráveis. 
 
Mesmo com rendimento mais modestos, elas garantiriam a renda para algumas famílias, de 
acordo com o professor do Insper. 
 
No contexto da crise, há ainda outras soluções mais gerais que podem ser adotadas. Leonardo 
Trevisan aponta duas vertentes: a da Europa e a dos Estados Unidos. 
 
A primeira, incentivada pela Alemanha, prega austeridade absoluta, controle de gastos e 
menor contratação para poder sanar os problemas da economia e aí então retomar o 
crescimento do emprego. 
 
A segunda, adotada pelo governo de Barack Obama, consiste em inundar o mercado de 
dinheiro como forma de abrir o crédito e elevar a segurança, com o intuito de aumentar os 
investimentos e contratações por parte das empresas. 
 
"O que se pode fazer é diminuir a vertente de estabilidade extrema da Alemanha e avançar em 
uma medida mais keynesiana, que é de gerar mais investimentos estatais para que haja maior 
geração de emprego", afirma Trevisan. "Mas isso só vai acontecer se Angela Merkel deixar a 
liderança da Alemanha - e só nas eleições que estão marcadas para o ano que vem". 
 
Caso brasileiro 
 
No Brasil, a situação é inversa. Apesar dos leves aumentos na comparação mensal, a taxa de 
desemprego permanece em patamares historicamente baixos. De acordo com os dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a desocupação atingiu 6,2% em março. 
 
De acordo com Trevisan, o governo brasileiro fez a lição de casa, com a lei de responsabilidade 
fiscal, e tem se mantido às margens da crise, ajudado pelo aumento da demanda e dos preços 
das commodities. 
 
Embora não acredite que haverá problemas sérios no futuro próximo, o professor aponta que 
grande parte da demanda por commodities vem da China e o agravamento da crise na Europa 
repercutiria na desaceleração chinesa e poderia atingir também o Brasil. 
 
Fonte: Brasil Econômico. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.brasileconomico.ig.com.br/noticias/desemprego-europeu-agrava-
tensoes-e-deve-seguir-em-alta_116297.html>. Acesso em: 3 maio 2012. 
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