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A capacidade da população gre-
ga, espanhola ou portuguesa de
suportar cortes sociais está à
beira de um esgotamento e, se
as taxas de desemprego não co-
meçarem a cair, revoltas ao esti-
lo da Primavera Árabe poderão
ocorrer em plena Europa.

O alerta é do novo diretor-
geral da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), o
britânico Guy Ryder, que assu-
miu a entidade após superar
outros sete candidatos e hoje
não mede palavras para atacar
a forma com que a crise vem
sendo tratada. Para ele, a estra-
tégia adotada não dá resulta-
dos, políticas de austeridade
precisam ser repensadas e al-
guns países, como a Grécia,
têm sua estabilidade social se-
riamente ameaçada.

Ex-líder sindical e ex-secretá-
rio-geral da Confederação Inter-
nacional de Sindicatos, Ryder
recebeu o Estado em seu gabi-
nete, em Genebra, ao retornar
de reuniões com a chanceler ale-
mã, Angela Merkel, e o presiden-
te francês, François Hollande.

● Quanto tempo levará para que
o mundo volte a ter as taxas de
desemprego registradas antes
da eclosão da crise?
Perdemos 30 milhões de postos
de trabalho desde o início da cri-
se no mundo. Temos um longo
caminho a percorrer, até mes-
mo para voltar aos níveis ante-
riores à crise. E ninguém deve
imaginar que a situação ante-
rior era ideal. Havia uma crise
antes da crise. As taxas de de-
semprego atingiam mais de
200 milhões de pessoas. Mas
não há mais uma resposta para
essa pergunta. Depende de co-
mo vamos administrar a econo-
mia mundial. Alguns dos sinais
hoje são extremamente preocu-
pantes. O FMI reduziu sua pro-
jeção de crescimento no mun-
do, o que custará outros 2,4 mi-
lhões de postos de trabalho.
Portanto, estamos indo na dire-
ção errada. A criação de empre-
gos vai depender de como va-
mos conseguir fazer as econo-
mias voltarem a crescer. O que
precisamos é de novos esforços
para adotar o caminho correto.

● O sr. acaba de se reunir com
François Hollande e Angela Mer-
kel. Sentiu se eles estão cientes
do impacto social das políticas
de austeridade?
Em ambos os encontros, fui
convidado a apresentar as con-
sequências sociais do que está
ocorrendo e a direção em que
estamos indo. Tentei mostrar

que as consequências da crise
são severas, que há limites so-
ciais para a capacidade das so-
ciedades de absorver cortes e
disciplinas fiscais. Se você está
desempregado, é difícil pagar a
conta de luz, e digo isso por ex-
periência própria. Portanto,
crescimento e geração de em-
pregos precisam voltar à equa-
ção. Claramente Hollande colo-
ca o crescimento como parte da
estratégia. Todos reconhecem a
necessidade de reduzir dívidas.
Mas precisa vir por processos
que não asfixiem a economia.

● Como o sr. avalia a situação
social dos países mais atingidos
pela crise na Europa?
O caso mais extremo é o da Gré-
cia, que é mesmo dramático. Vo-
cê tem hoje na Grécia um Esta-
do que está tendo muita dificul-
dade em implementar acordos
que faz com a comunidade in-
ternacional. As metas não são
atingidas e os programas não
conseguem ser implementados.
Na sociedade, as pessoas sen-
tem que não foram consultadas
sobre esses planos e não se sen-
tem responsáveis pelos dramas
que enfrentam. Portanto, há
uma questão de legitimidade.

● O sr. acredita que a Espanha,
que vê regiões inteiras falando
em independência, vá pelo mes-
mo caminho?
É um pouco diferente. O diálo-
go existe desde a redemocrati-

zação. O clima entre os espa-
nhóis é de que de fato estão dis-
postos a fazer esforços. Mas ain-
da assim se questionam: será
que esse é o caminho?

● Essa política de austeridade
vai funcionar?
Por si só, as evidências que te-
mos sobre a mesa é de que pre-
cisamos repensar e o caminho
não está funcionando. Parte
disso é reduzir a intensidade e
o ritmo das reformas. Se a in-
tensidade dos cortes for revis-
ta, há áreas que podem voltar
a ser alvo de investimentos, co-
mo a construção, que gera em-
pregos.

● Nesses países mais atingidos
pela crise, as taxas de desempre-
go entre os jovens chega a supe-
rar 50%. Qual pode ser a conse-
quência disso tudo?
Há duas respostas para isso. A
primeira é que esses países po-
dem viver uma Primavera Ára-
be se isso continuar. Essa foi
exatamente a situação que de-
sencadeou a Primavera Árabe.
Obviamente que existem dife-
renças. Mas foi o desemprego
de jovens que provocou de fato
a revolta na Tunísia, uma socie-
dade em que a maioria da juven-
tude, muitos com educação su-
perior, estava desempregada. A
noção de que ter nível de educa-

ção alto representa garantias de
acesso ao mercado de trabalho
acabou. Há ainda situações em
que a estabilidade está ameaça-
da de uma forma muito real. A
Grécia é o exemplo mais claro.
Mas há também uma conse-
quência pessoal dessa crise. To-
das as evidências mostram que,
se um jovem fica sem trabalho
por quase dois anos, isso segue
aquele profissional por toda
sua vida. Os salários são afeta-
dos, o desenvolvimento de car-
reiras, a saúde dessa pessoa é
impactada e até a expectativa
de vida. Portanto, esse momen-
to da juventude é como uma en-
cruzilhada. É chave nas vidas
das pessoas, e governos preci-
sam saber disso ao lidar com o
desemprego de jovens.

● Apesar das taxas reduzidas de
desemprego no Brasil, a econo-
mia perdeu fôlego. Como o sr. vê
a situação do País?
Sou daqueles que acreditam
que o Brasil fez avanços incrí-
veis nos últimos dez anos. Mas
dizer que resolveu seus proble-
mas, claramente não é verdade.
A sociedade continua desigual,
mas avanços iniciais foram fei-
tos. O Brasil superou a tendên-
cia de negar problemas. E os re-
sultados começam a aparecer,
na luta contra o trabalho infan-
til e o trabalho escravo. Não sig-
nifica que seja tudo perfeito. O
Brasil é o melhor exemplo de
que não há fatalidade nas coisas
e, com vontade política, as coi-
sas podem ser feitas.

● Eventos como os Jogos Olímpi-
cos e a Copa do Mundo podem
trazer ganhos sociais ao Brasil?
O Brasil precisa continuar na li-
nha que vem adotando desde o
governo de Fernando Henrique
Cardoso e Luiz Inácio Lula da
Silva, quando o País decolou. O
Brasil vive o momento “Yes, we
can” (Sim, nós podemos, slo-
gan da primeira campanha de
Barack Obama). Todos no mun-
do vamos nos beneficiar pelos
avanços sociais no Brasil.
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‘Desemprego pode
fazer Europa ter sua
Primavera Árabe’

Guy Ryder, novo diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Brasil. Para Guy Ryder, País avançou muito nos últimos anos

Para ex-líder sindical,
países da região precisam
incluir a geração de
emprego nas políticas
adotadas na reação à crise
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O CRECISP informa que todos os seus cursos e palestras são totalmente gratuitos a todos os correto-
res de imóveis do Estado de S. Paulo. O Conselho, bem como todos os seus representantes, não patro-
cinam ou apoiam nenhuma iniciativa que envolva custos aos profissionais inscritos nesta autarquia.

Vendas de imóveis usados reagem
com alta de 16% no Estado

RUA PAMPLONA, 1200 - TEL (PABX): (11) 3886-4900 - SP

O mercado de imóveis 
usados interrompeu em agos-
to a sequência de três meses 
de queda nas vendas no Esta-
do de São Paulo ao registrar 
crescimento de 16% na com-
paração com julho. Houve 
reação também no mercado 
de locação residencial, que 
vinha com dois meses em 
queda e fechou agosto com 
expansão de 24,64% no nú-
mero de casas e apartamen-
tos alugados.

Esses foram os resultados 
da pesquisa feita pelo CRE-
CISP com 1.418 imobiliárias 
de 37 cidades do Estado. O es-
tudo também registrou que o 
índice estadual de vendas evo-
luiu de 0,6013 em julho para 
0,6975 em agosto. Essa alta de 
16% é resultado do aumento 
de vendas em três das quatro 
regiões pesquisadas: na Capi-
tal (+ 47,61%), no Interior (+ 
15,52%) e nas cidades de San-
to André, São Bernardo, São 

Caetano, Diadema, Guarulhos 
e Osasco (+ 7,38%). As vendas 
caíram 0,88% no Litoral.

Já o índice estadual de 
locação cresceu 24,64%, de 
2,0398 em julho para 2,5423 
em agosto. O número de no-
vos contratos de aluguel teve 
alta expressiva no Interior (+ 
40,8%) e na Capital (+ 32,05%) 
no período, mas registrou que-
da no Litoral (- 9,62%) e nas ci-
dades do A, B, C, D, Guarulhos 
e Osasco (- 4,10%). 

O bom desempenho das 
vendas e da locação no perío-
do impactou positivamente o 
Índice Estadual de Preços de 
Imóveis Usados Residenciais 
do CRECISP. O índice CRE-
CISP registrou crescimento 
de 30,22% em relação a ju-
lho, com alta acumulada de 
7,7% no ano. 

O balanço de janeiro a 
agosto da pesquisa CRECISP 
mostra que o volume acumu-
lado de imóveis usados nego-

ciados no Estado é negativo 
em 4,72%. O mercado de lo-
cação residencial acumula re-
sultado positivo, de 22,71%. 
“É sempre mais fácil alugar 
do que comprar um imóvel, 
mesmo sendo usado, o que 
explica os resultados dife-
renciados acumulados nesses 
dois mercados”, afirmou José
Augusto Viana Neto, presi-
dente do CRECISP.

“O mercado de imóveis 
usados poderá reverter o re-
sultado negativo nos próximos 
meses se parte do dinheiro 
extra que vai entrar na Eco-
nomia se destinar à compra 
da casa própria”, argumentou 
Viana Neto. Esses recursos 
adicionais são os relativos a 
bônus de participação em re-
sultados normalmente pagos 
pelas empresas nesta época, 
os ganhos em dissídios sa-
lariais de grandes categorias 
profissionais, como os bancá-
rios, e o 13º salário.

Aviso de licitação
No dia 9 de novembro, às 

10h30, será realizada licitação, 
pela modalidade “Tomada de 
Preço - Técnica e Preço” para 
selecionar a proposta mais van-
tajosa para a entidade, visando 

a contratação de empresa de ar-
quitetura e/ou engenharia espe-
cializada para a elaboração dos 
projetos de retrofit relativos à re-
forma e adaptação do imóvel que 
irá abrigar a sede do CRECISP.

O Edital está disponível e 
pode ser retirado sob protocolo 
no setor de Compras do CRE-
CISP, à Rua Pamplona, 1.200 
- 8º andar, ou através do site: 
www.crecisp.gov.br

Semana Nacional de Conciliação começa dia 7/11
Diversos órgãos públicos 

e entidades, como o Procon, 
Serasa e o Tribunal de Justiça 
de São Paulo, estarão reuni-
dos na próxima semana para 
a realização da Semana Na-
cional de Conciliação, com 
início no dia 7/11.

O CRECISP também esta-
rá presente, ao lado do TRF-3, 
dando continuidade aos traba-
lhos de mediação de conflitos

que já têm obtido ótimos resulta-
dos em todo o Estado.

De acordo com o Chefe do 
Departamento de Dívida Ativa 
do Conselho, Márcio André 
Fonseca, serão feitas cerca de 
630 convocações, das fases 
pré-processual e processual 
e a expectativa é de que 80% 
desse total sejam solucionados 
durante a Semana.

E mesmo os que não recebe-

ram a convocação, mas encon-
tram-se com pendências junto 
ao CRECISP podem compare-
cer ao evento, de 7/11 a 9/11 e 
também nos dias 12/11 e 13/11, 
pois serão atendidos e terão sua 
situação analisada.

A Semana Nacional de 
Conciliação será realizada no 
Parque da Água Branca, à Av. 
Francisco Matarazzo   455, das 
10h00 às 16h00.
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A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 nov. 2012, Economia & Negócios, p. B5.




