O Macro no Detalhe
Série de curtas análises econômicas do nosso Economista-Chefe, Adauto Lima

Sumário
 A t a x a d e d e s e m p r e g o
apresentou um leve
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trimestres Ago-Out e SetNov. Descontando efeitos
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de desempregados também
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A economia brasileira deve seguir em
contração ainda nos próximos meses
2 de janeiro, 2017

A taxa de desemprego teve ligeiro aumento no trimestre Set-Nov/16 em relação ao trimestre Ago-Out/16,
passando de 11,8% para 11,9%. Descontados os efeitos sazonais, a taxa de desemprego manteve a tendência
de alta que se verifica desde o início de 2015, passando para 12,5% ante 12,2% no período anterior. O
número de desempregados subiu para 12,1 milhões no trimestre Set-Nov/16, muito acima dos 9,1 milhões
de desempregados em igual período de 2015.
Quadro 1

Desemprego - PNAD Contínua
Desemprego

13,50

Desemprego dessazonalizado

12,50
11,50
10,50
9,50
8,50
7,50

5,50

jan-mar/12
fev-abr/12
mar-mai/12
abr-jun/12
mai-jul/12
jun-ago/12
jul-set/12
ago-out/12
set-nov/12
out-dez/12
nov-jan/13
dez-fev/13
jan-mar/13
fev-abr/13
mar-mai/13
abr-jun/13
mai-jul/13
jun-ago/13
jul-set/13
ago-out/13
set-nov/13
out-dez/13
nov-jan/14
dez-fev/14
jan-mar/14
fev-abr/14
mar-mai/14
abr-jun/14
mai-jul/14
jun-ago/14
jul-set/14
ago-out/14
set-nov/14
out-dez/14
nov-jan/15
dez-fev/15
jan-mar/15
fev-abr/15
mar-mai/15
abr-jun/15
mai-jul/15
jun-ago/15
jul-set/15
ago-out/15
set-nov/15
out-dez/15
nov-jan/16
dez-fev/16
jan-mar/16
fev-abr/16
mar-mai/16
abr-jun/16
mai-jul/16
jun-ago/16
jul-set/16
ago-out/16
set-nov/16

6,50

Fonte: IBGE, Western Asset

O aumento no desemprego continua ocorrendo pela forte retração nos postos de trabalho, apesar de um
pequeno aumento marginal neste último mês (-2,10% YoY; 0,15% MoM dessazonalizado). Pelo lado da oferta
de trabalho, após meses de menor crescimento, o trimestre Set-Nov/16 voltou a apresentar um pequeno
crescimento, com a relação Pessoas na Força de Trabalho crescendo 1,10% YoY e 0,45% na taxa mensal
dessazonalizada.
Com isto, a taxa de participação (Pessoas na Força de Trabalho / Pessoas em Idade de Trabalhar), que vinha
apresentando quedas constantes nos últimos meses, voltou a crescer no trimestre Set-Nov/16, subindo
para 61,4% ante 61,2% no trimestre Ago-Out/16, segundo nossa dessazonalização. Apesar da melhora, não
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acreditamos que haja uma reversão no desalento por parte da Força de Trabalho, uma vez que fatores como
o elevado patamar de desemprego, duração do desemprego, dificuldade de arranjar emprego, entre outros,
devem continuar levando parte dos desempregados a abandonar a procura por emprego no curto prazo,
deixando assim de fazer parte da estatística de desempregados.
Quadro 2

Taxa de Variação da Força de Trabalho e da Ocupação (% MoM dessazonalizado)
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Fonte: IBGE, Western Asset
Quadro 3

Taxa de Participação (dessazonalizado)
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Fonte: IBGE, Western Asset

As demais medidas continuam apontando para uma deterioração adicional do mercado de trabalho:
foram destruídos 45 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de novembro (-0,13% MoM
dessazonalizado; -3,8% Nov/15 – Nov/16); 1,3 milhão no ano (-3,8%); e um total de 2 milhões de postos, com
e sem carteira assinada, fechados em 2016 (-2,2%). O número de trabalhadores com carteira assinada passou
de 35,4 milhões no trimestre Set-Nov/15 para 34,1 milhões no trimestre findo em Nov/16. Ao mesmo tempo,
cresce o número de trabalhadores sem carteira, num total de 415 mil postos no ano, sendo 246 mil postos
sem carteira nos últimos 3 meses (em termos dessazonalizados, foram 77 mil postos sem carteira no trimestre
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Set-Nov/16 ante o trimestre findo em outubro, representando uma variação de 0,8%).
O rendimento real dos trabalhadores continua estagnado, oscilando num patamar abaixo do verificado em
2015 (-0,4% Nov/15 – Nov/16; -0,2 % mês/mês anterior dessazonalizado), com o rendimento dos trabalhadores
com carteira assinada crescendo 0,4% na comparação anual, enquanto o rendimento médio dos trabalhadores
sem carteira assinada recuaram 3,3% na mesma comparação. A massa real de salários contraiu-se 2,0% na
comparação anual (Nov/15 – Nov/16). A melhora no rendimento dos trabalhadores com carteira assinada
não reflete melhora no mercado de trabalho, uma vez que estes aumentos não são acompanhados pelo
aumento na ocupação. O efeito composição pode ser o responsável por este movimento, ou seja, a demissão
de trabalhadores com menores rendimentos faz com que a média dos salários pagos aumente, sem
necessariamente haver um aumento real efetivo dos que permanecem nos seus empregos.
Quadro 4

Rendimento Médio Real (% MoM dessazonalizado)
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Fonte: IBGE, Western Asset
Quadro 5

Salário Real, Massa Real (% YoY)
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Fonte: IBGE, Western Asset
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Quadro 6

Variação Anual
Pessoas em Idade de Trabalhar
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Fonte: IBGE, Western Asset

As informações do mercado de trabalho no mês de novembro (CAGED e PNAD Contínua) reforçam a nossa
visão de que a economia brasileira permanece contraindo-se, e este quadro não deve se reverter ainda nos
próximos meses. Nossa expectativa é de aumento contínuo da taxa de desemprego no curto prazo, mesmo
diante da menor oferta de trabalho (desalento), com possível estabilização da mesma somente no segundo
trimestre de 2017. Só esperamos uma queda gradual da taxa de desemprego a partir do segundo semestre
de 2017.
Este comportamento reforça nossa expectativa de que a recuperação da economia brasileira, quando vier,
será mais lenta que a verificada em ciclos anteriores, uma vez que fatores como desalavancagem financeira
das empresas e das famílias, menor crescimento global e renda real em queda, ainda permanecerão como
efeito arrasto sobre a atividade. Para a política monetária, apesar do maior gradualismo assumido pelo BCB,
acreditamos que este cenário corroborará nossa expectativa de um ciclo grande de cortes na taxa de juros,
inclusive abrindo espaço para uma aceleração do passo na reunião de janeiro de 2017.
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