Crise na Venezuela afeta os jovens | Assuntos Internacionais

8/2/16, 2:26 PM

Assuntos Internacionais

Crise na Venezuela afeta os jovens
1 DE JUNHO DE 20161 DE JUNHO DE 2016 ~ ASSUNTOSINTERNACIONAISBLOG

Bolsadevalores.net/Reprodução
A taxa de desemprego da Venezuela figura no 14º lugar no ranking de países com mais
desempregados no mundo. De todas as nações da América Latina, o país é o primeiro a aparecer
na lista. Vizinha do Brasil, a nação passa por uma crise econômica decretada oficialmente pelo
presidente Nicolás Maduro.
O líder de Estado enfrenta um descontentamento popular e chegou a comparar a situação políticoeconômica venezuelana com a do Brasil. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional
(FMI), a taxa de desemprego da Venezuela é de 14,02%, os números foram coletados no ano de
2015 e publicados no portal Actualitix, que reúne dados e estatísticas sobre o mundo.
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No ano de 2014, a taxa não passava dos 10%. Com 7,99%, o país teve um aumento considerável
no número de desocupados e cresceu pouco mais do dobro do valor atual. O país pairou sob os
mesmos níveis de sete a oito por cento, desde 2006 até 2015.
A Macedônia, primeiro país da lista, com 27,26% da população desempregada acumula quase o
dobro do dado venezuelano. Além do país, Bósnia, Grécia, África do Sul, Espanha e Sérvia são as
únicas seis nações com uma porcentagem acima de vinte.
A crise na Venezuela chegou ao ponto de se precisar criar um &quot;plano especial&quot; para
poupar energia elétrica diante da severa seca provocada pelo fenômeno El Niño no país. Até a
próxima segunda-feira (6), todas as sextas-feiras são consideradas feriado com o objetivo de
conter gastos.
Para o economista Gustavo Sampaio, a expectativa de desemprego para o país pode aumentar.
“Diante do caos atual que se encontra o país, acredito que este ano ultrapasse o valor de 18,19%
atingidos em 2003”, afirma.
Para a recém-formada em arquitetura Raquel Esperanza, de 24 anos, a carreira parece apenas um
sonho. “Fui demitida do meu último estágio por causa dos cortes de gastos”, relata. “Até havia
possibilidade de contratação, mas com essa crise os donos de empresas preferem demitir pessoas e
sobrecarregar os que ficam”.
A Polar, empresa famosa pela produção de cerveja, precisou fechar as portas por não ter
como produzir a bebida. O mesmo aconteceu com a Coca-cola, já que a sua principal matéria
prima, o açúcar refinado, não é produzida no país.
“Quando uma empresa precisa conter gastos, a principal mão de obra que se corta são as
dos estagiários. Isso acontece porque os donos de empresas tem funcionários mais velhos e
mais experientes, enquanto os que estão entrando no mercado agora não possui tempo
útil suficiente”, explica Gustavo Sampaio.
Por: Felipe Silvestre, Fernando Martins e Mayra Couto
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