
Greve geral une sindicatos de Portugal

A diminuição da
classe média - um
mercado importante
em função do seu
poder aquisitivo -
poderá desencorajar
investimentos
nesses países onde a
desigualdade aumentou

O sindicato de trabalhadores de Portugal UGT vai participar de uma

greve geral convocada para 27 de junho, na segunda vez em que os dois

maiores sindicatos do país farão paralisações juntos desde o resgate

do país em 2011. “Dizemos não à ditadura da troika - é contra isso que

nos rebelamos”, disse Carlos Silva, líder dos 500 mil membros do UGT.

A troika é a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI. Reuters

RaymondTorres
Diretor do Instituto Internacional
de Estudos Sociais da OIT

“

A desigualdade e o desempre-
go aumentaram na maioria
dos países desenvolvidos atin-
gidos pela crise, mas tendem a
diminuir nos países emergen-
tes e em desenvolvimento, in-
forma o relatório da Organiza-
ção Internacional do Trabalho
(OIT) o “ Trabalho no Mundo
2013”, divulgado ontem.

“Os dados apresentam uma
evolução positiva em muitas re-
giões do mundo em desenvolvi-
mento, mas mostram um panora-
ma preocupante em muitos paí-
ses de alta renda, apesar da reati-
vação econômica. A situação,
em alguns países europeus em
particular, começa a testar o teci-
do econômico e social”, disse
Guy Ryder, diretor geral da enti-
dade, sediada em Genebra.

O relatório informa que as desi-
gualdades de renda se aprofunda-
ram, entre 2010 e 2011, em 14 das
26 economias desenvolvidas anali-
sadas, incluindo Estados Unidos,
França, Espanha e Dinamarca.

Apesar da lenta saída da cri-
se, os aumentos salariais dos
executivos e o lucro das gran-
des empresas dispararam. Por
outro lado, o desemprego de al-
ta duração aumentou e as condi-
ções de trabalho estão piores,
fatores que corroem considera-
velmente o nível de vida da clas-
se média.

Na Espanha, as famílias com
renda média representavam, no
fim de 2010, 46% do total, diante
de 50% em 2007. Nos Estados
Unidos, a renda dos 7% mais ri-
cos aumentou entre 2011 e 2012,
enquanto o rendimento do res-
tante dos americanos diminuiu.

Na Alemanha e em Hong
Kong, o salário médio do presi-
dente de uma grande empresa au-
mentou mais de 25% de 2007 a
2011, chegando a representar (no
caso da Alemanha) de 150 a 190
vezes o nível do salário médio do
país. Nos EUA, por sua vez, o salá-
rio desses executivos é 508 vezes
superior ao salário médio do país.

A diminuição da classe mé-
dia - um mercado importante
em função do seu poder aquisiti-
vo - poderá desencorajar proje-
tos de investimento, advertiu
Raymond Torres, diretor do Ins-
tituto Internacional de Estudos
Sociais da OIT.

Entre as potências industriali-
zadas e emergentes do G20, os ga-
nhos aumentaram em 3,4% en-
tre 2007 e 2012, mas a renda mé-
dia aumentou apenas 2,2% e os
investimentos recuaram 3,6%.

Na América Latina e no Cari-
be, a taxa de emprego melhorou
em 2012 em um ponto percen-
tual em relação aos níveis ante-
riores à crise (2007), chegando a
57,1%. Isso gerou um aumento
da renda média, embora existam
alguns desafios pendentes na re-
gião, como a informalidade e a
persistente desigualdade, apon-
ta o documento.

A organização destacou que o
grupo com renda média cresceu
na última década mais do que o
daqueles que vivem apenas acima
do limite da pobreza. O cresci-
mento do grupo de renda média
entre 1999 e 2010 foi considerável
no Brasil (+15,6%). A classe mé-
dia no país é definida como aque-
la com renda entre US$ 10 e US$
50 ao dia.

Risco de instabilidade
social na União Europeia

O potencial para a instabilida-
de social em países da União Eu-
ropeia é maior do que em qual-
quer outro lugar no mundo e as la-
cunas já abissais entre ricos e po-
bres, um importante gatilho, ten-
dem a aumentar globalmente,
alerta a OIT. A entidade consta-
tou em seu relatório que a agita-
ção social - greves, paralisações,
protestos e manifestações de rua
- aumentou na maioria dos paí-
ses desde a crise econômica e fi-
nanceira que começou em 2008.

Mas o risco, segundo o docu-
mento, “é maior entre os 27 paí-
ses da UE, que aumentou de 34%
em 2006-07 para 46% em
2011-2012”. No entanto, o risco
não foi uniformemente distribuí-
do e não cresceu em pelo menos
sete dos Estados-membros.

Aqueles mais vulneráveis são
Chipre, República Tcheca, Gré-
cia, Itália, Portugal, Eslovênia e
Espanha. No entanto, o risco de
agitação social declinou na Bélgi-
ca, Alemanha, Finlândia, Eslová-
quia e Suécia desde 2010.

No geral, o risco de instabili-
dade na UE “é provável que seja
devido às respostas políticas à
crise da dívida soberana em cur-

so e o seu impacto na vida das
pessoas e nas percepções de
bem-estar”, diz, alertando que
“este cenário econômico som-
brio criou um ambiente social
frágil enquanto menos pessoas
enxergam oportunidades para
obter um bom trabalho e melho-
rar seu padrão de vida.”

Segundo a OIT, o risco de agita-

ção social também subiu na Rús-
sia e países não membros da UE
do antigo bloco comunista, as-
sim como no sul da Ásia e em eco-
nomias avançadas fora da UE.

Contudo, além da América La-
tina e no Caribe, também dimi-
nuiu nas crescentes economias
da África Subsaariana e no leste e
sudeste da Ásia e Pacífico.
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Desigualdade aumenta nos
países ricos, alerta a OIT
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JUNTOS CONTRA A TROIKA
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Relatório da Organização Internacional do Trabalho adverte também que potencial para a instabilidade social na

União Europeia é maior do que em qualquer outro lugar no mundo, com a redução da população da classe média
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 jun. 2013, Mundo, p. 20.




