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A crise de 2008 e as consequências para os jovens no mercado de 

trabalho mundial 

 

1. Resumo 

A presente pesquisa apresenta como ocorreu e quais eventos foram 

responsáveis pela crise do subprime, um dos episódios mais severos da 

história do capitalismo. Busca ainda mostrar o contágio da crise para os jovens 

no mercado de trabalho mundial, visando encontrar possíveis mudanças nas 

relações de empregos desses trabalhadores que foram atingidos pelo episódio 

de 2008, identificando o cenário antes, durante e no pós-crise. 

 

2. Introdução 

O presente trabalho é importante para a compreensão de como a crise afetou 

os jovens no mercado de trabalho mundial, tendo como base dados que 

mostram a situação antes do episódio. Além disso, o estudo sugere como 

poderá ser a relação desse público com o mercado de trabalho. 

 

3. Objetivos 

O objetivo do trabalho é acrescentar conhecimento científico acerca do tema e 

dessa forma contribuir para o estudo dos impactos que a crise gerou para os 

trabalhadores jovens. 

 

4. Metodologia 

 A presente pesquisa utilizou-se do Método Histórico Comparativo e o tipo de 
pesquisa foi à bibliográfica. Para isso, foram utilizados livros e periódicos 
acerca do tema, além dos relatórios sobre o desemprego da OIT. 
 
 

5. Desenvolvimento 
A crise do subprime foi ocasionada devido à reformulação que houve nos 

empréstimos imobiliários, concedendo linhas de financiamento para quem não 

tinha condições de honrar essas dívidas. A reformulação foi feita em meio à 

desregulamentação do setor financeiro que foi realizada no início dos anos 

2000. Filho & Silva (2009) afirmam que a crise resultou das modificações que 

foram realizadas no sistema de crédito imobiliário, dando origem aos 



empréstimos subprime, que foram os responsáveis pela quebra de diversos 

bancos. 

Com o período de prosperidade econômica nos Estados Unidos, os demais 

países puderam desfrutar também desse momento. Assim, as taxas de juros 

globais tiveram quedas expressivas, ainda que insustentáveis, irrigando mais 

liquidez mundo afora. Mello & Contador (2008) sustentam que a economia 

mundial obteve um grande período de taxas de juros baixas e, com isso, um 

excesso de liquidez. Para o autor, além disso, as taxas de inflação estiveram 

baixas nos EUA e na Europa, contribuindo para esse cenário. 

Todavia, esse movimento especulativo terminou em 15 de setembro de 2008, 

quando houve a quebra do banco Lehman Brothers. Após essa quebra, a crise 

se iniciou. Roubini & Mihm (2010) afirmam que quando houve a falência do 

banco, os bilhões de dólares que emitiu em dívidas de curto prazo não tinham 

valor, pois o banco não podia honrar esses contratos. Para os autores ainda, 

isso se refletiu sobre todo o mercado de crédito global, reduzindo 

drasticamente a oferta do produto. 

 

6. Resultados preliminares 

Com base no estudo da OIT sobre o desemprego mundial de 2011, foi possível 

perceber que a média global de jovens sem emprego estava caindo ao longo 

de 2005 até 2007, puxada principalmente pela redução de desempregados no 

Sudeste da Ásia e Pacífico. Quando a crise se iniciou nos países 

desenvolvidos, o número de jovens que estavam sem emprego subiu 

consideravelmente, fazendo com que a taxa mundial também subisse. Logo, os 

empregos gerados no auge da expansão foram eliminados. Os demais países 

também tiveram aumento nos indicadores, mas foram substancialmente 

inferiores que os países desenvolvidos. O gráfico 1 apresenta os números. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fonte: www.oit.org.br/ Tendencias Mundiales del empleo de 2011. Acesso em 15/02/2013. 

Kapsos & Sparreboom. 
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Gráfico 1- Taxa de desemprego entre os jovens por regiões 
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