O Macro no Detalhe
Série de curtas análises econômicas do nosso Economista-Chefe, Adauto Lima
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A taxa de desemprego observou um ligeiro recuo no trimestre mar-mai/17 em relação ao trimestre fev/17abr/17, passando de 13,6% para 13,3%. Descontados os efeitos sazonais, a taxa de desemprego manteve-se
estável em 13,0%. O número de desempregados recuou para 13,8 milhões no trimestre, muito acima dos 11,4
milhões registrados em igual período de 2016. Apesar da recente estabilização da taxa de desemprego, não
acreditamos em uma reversão rápida do quadro, podendo haver apenas um pequeno recuo do desemprego
no segundo semestre. Entretanto, o aumento da incerteza política do último mês pode comprometer este
cenário. O atual patamar de desemprego encontra-se muito acima das nossas estimativas de NAIRU1 de 8,9%
e, portanto, continuará exercendo pressão desinflacionaria nos próximos trimestres.
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Fonte: IBGE, Western Asset

Na comparação anual, o aumento do desemprego continuou ocorrendo pela forte retração nos postos de
trabalho (-1,3% AoA, +0,1% MoM dessazonalizado). O trimestre mar-mai/17 voltou a apresentar um ligeiro
aumento da oferta de trabalho, com as Pessoas na Força de Trabalho crescendo 1,1% AoA e 0,2% na taxa
mensal dessazonalizada.
1

NAIRU – Non-Accelerating Inflation Rate Unemployment: é a taxa de desemprego que não acelera a inflação.
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Com isto, a taxa de participação (Pessoas na Força de Trabalho / Pessoas em Idade de Trabalhar) ficou estável
em 61,6%, segundo a nossa dessazonalização, muito próxima da máxima da série. O crescimento da Força
de Trabalho e o aumento da Taxa de Participação, neste momento do ciclo, reflete a forte deterioração
do mercado de trabalho, com o aumento do desemprego dos chefes de família. Análises dos microdados
apontam para um forte crescimento da oferta de trabalho de jovens, uma vez que os chefes-de-família
perderam o emprego neste ciclo.
Quadro 2

Taxa de Variação da Força de Trabalho e da Ocupação (% MoM dessazonalizado)
Força de Trabalho

Ocupação

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3

-0,5

jan-13
fev-13
mar-13
abr-13
mai-13
jun-13
jul-13
ago-13
set-13
out-13
nov-13
dez-13
jan-14
fev-14
mar-14
abr-14
mai-14
jun-14
jul-14
ago-14
set-14
out-14
nov-14
dez-14
jan-15
fev-15
mar-15
abr-15
mai-15
jun-15
jul-15
ago-15
set-15
out-15
nov-15
dez-15
jan-16
fev-16
mar-16
abr-16
mai-16
jun-16
jul-16
ago-16
set-16
out-16
nov-16
dez-16
jan-17
fev-17
mar-17
abr-17
mai-17

-0,4

Fonte: IBGE, Western Asset
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Fonte: IBGE, Western Asset

O processo de informalização do mercado de trabalho continua. Foram destruídos 28 mil postos de trabalho
com carteira assinada no mês. Quando descontados os efeitos sazonais, houve recuo de 47 mil postos com
carteira (-0,14%). Na comparação anual, o número de trabalhadores com carteira assinada recuou 3,4%, o
equivalente a 1,2 milhão de postos de trabalho. Ao mesmo tempo, cresceu o número de trabalhadores sem
carteira, num total de 409 mil postos na comparação anual (+4,1%). Em termos dessazonalizados, houve
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aumento nos postos de trabalho sem carteira no trimestre mar-mai/17 ante o trimestre findo em abril (98
mil postos, ou 0,9%).
O rendimento médio real dos trabalhadores vem crescendo nos últimos meses na comparação anual (2,3%
AoA), após meses de retração, refletindo a forte desaceleração da inflação desde o último trimestre de 2016.
Em termos dessazonalizados, o rendimento médio real subiu 0,1% no trimestre mar-mai/17 em relação ao
trimestre anterior (fev-abr/17). O rendimento médio real dos Trabalhadores Com Carteira apresentou alta real
de 1,4% contra igual período de 2016, enquanto o mesmo rendimento dos Trabalhadores Sem Carteira teve
alta de apenas 0,4%. Em termos dessazonalizados, o rendimento médio real dos Trabalhadores Com Carteira
cresceu 0,2% no trimestre mar-mai/17 em relação ao trimestre anterior, enquanto que o dos Trabalhadores Sem
Carteira recuou 0,6% no mesmo período. O recuo do rendimento real dos trabalhadores no setor privado Sem
Carteira reflete o forte aumento da oferta de trabalhadores, provocado pelo alto e prolongado desemprego.
Quadro 4
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Fonte: IBGE, Western Asset
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Salário Real, Massa Real (% YoY)
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Fonte: IBGE, Western Asset
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O CAGED de março mostrou contratação líquida de 34,2 mil trabalhadores. Quando descontados os efeitos
sazonais, houve queda de 22 mil postos formais, segundo a nossa dessazonalização.
Apesar da estabilidade da taxa de desemprego no mês de maio, continuamos não esperando reversão
no mercado de trabalho no curto prazo. Nossas simulações indicam que a taxa de desemprego demora
a responder à recuperação do crescimento (um a três trimestres de defasagem). Assim, mantemos nossa
previsão de que o desemprego só deverá recuar no segundo semestre deste ano e, mesmo assim, de forma
muito gradual. A deterioração recente no quadro político pode levar a uma postergação deste movimento.
Quadro 6
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Fonte: IBGE, Western Asset

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 exercerão efeito arrasto
sobre a atividade. Para a política monetária, esta trajetória do mercado de trabalho tem permitido e continuará
permitindo que o COPOM continue cortando a SELIC em um ritmo acelerado na próxima reunião. Esperamos
a SELIC na faixa de 8,0% - 8,5% no final deste ciclo de cortes.
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