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Mercado de trabalho após um ano de pandemia

Indústria gaúcha projeta aumento da demanda e do emprego

Inflação e retomada da atividade ajudam as contas do governo

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Na última quinta-feira (27/05), o IBGE divulgou a

PNAD Contínua referente ao primeiro trimestre de

2021, permitindo se fazer uma análise do mercado de

trabalho brasileiro após um ano do início da pandemia.

Os dados revelam uma situação ainda muito

preocupante, principalmente para a população mais

vulnerável.

O número de desempregados atingiu 14,8 milhões, o

maior valor desde o início da série histórica da pesquisa

em 2012 e 1,95 milhão acima do mesmo período do ano

passado. Como consequência, a taxa de desemprego

também chegou ao seu recorde histórico: 14,7% da

força de trabalho, 2,5 pontos percentuais acima dos

primeiros três meses de 2020. Cabe destacar que esses

números capturam o comportamento apenas das

pessoas que tomaram iniciativa para procurar emprego.

Há um contingente estimado em 9,2 milhões de pessoas

que ainda não voltaram a procurar uma colocação e

permanecem fora da força de trabalho. Portanto, o

número de desempregados e a taxa de desemprego

poderiam ser muito maiores.

A força de trabalho também poderia aumentar com o

crescimento de seu outro componente: o número de

pessoas ocupadas. Esse movimento, por óbvio, agiria

para diminuir a taxa de desemprego. A população

ocupada do Brasil perdeu 6,6 milhões de pessoas em

um ano, saindo de 92,2 milhões no primeiro trimestre

de 2020 para 85,7 milhões no respectivo período de

2021. A perda absoluta foi praticamente a mesma em

ocupações formais e informais, com retração de 3,3

milhões de postos de trabalho cada. No entanto, a perda

relativa foi menor para o mercado formal (-6,2%) frente

ao informal (-8,4%), este mais ligado ao setor de

serviços e que depende da circulação de pessoas.

No mercado informal, quase todas as categorias de

emprego apresentaram perdas durante a pandemia, com

destaque para os trabalhadores do setor privado sem

carteira assinada em termos absolutos (-1,3 milhão) e

para os ocupados no setor público sem carteira assinada

em termos relativos (-18,3%). Quanto ao formal, a

principal perda de trabalhadores em números absolutos

ocorreu no setor privado com carteira assinada (-3,5

milhões) e em termos relativos os mais afetados foram

os trabalhadores domésticos com carteira (-18,0%). Em

sentido contrário, houve geração de vagas na categoria

de militares e servidores públicos estatutários (+619 mil

ou +7,6%) – muito por conta das contratações em

serviços de saúde e pela estabilidade dos servidores – e

aumento no número de trabalhadores por conta própria

com CNPJ (+425 mil ou +7,8%) – nessa categoria se

encaixam, por exemplo, os Micro Empreendedores

Individuais (MEIs) e é comum em tempos de crise que

haja aumento no chamado empreendedorismo por

necessidade como alternativa de ocupação e renda.

A enorme perda de empregos no setor privado com

carteira assinada chama a atenção, ainda mais pelo fato

de que os dados do Novo CAGED, do Ministério da

Economia, para período semelhante (abr/20 a mar/21)

revelam a geração de 850 mil postos de trabalho e o

saldo segue subindo: no acumulado em 12 meses até

abril/21, divulgado na semana passada, o saldo está

positivo em 1,9 milhão de vagas.

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que os

dados não são diretamente comparáveis por uma série

de motivos, mas historicamente eles apresentam

comportamentos semelhantes e nunca houve

descolamento tão grande entre os resultados quanto o

atual. Adicionalmente, as duas pesquisas passaram por

mudanças de metodologia durante a pandemia.

Buscando identificar os motivos da discrepância, um

estudo do IPEA encontrou evidências de que a forma de

coleta da PNAD, que passou a ser por telefone, pode

estar subestimando o número de trabalhadores com

carteira assinada.

Com relação ao Novo CAGED, houve mudança na

forma de coleta dos dados (passou a ser pelo E-Social)

e sua abrangência aumentou, o que pode comprometer a

comparação com anos anteriores. No entanto, é preciso

considerar que os resultados muito positivos também

estão ligados à estabilidade provisória dos trabalhadores

que receberam o Benefício Emergencial (BEm) em

2020. Segundo o governo, em março de 2021, 3,1

milhões de pessoas possuíam estabilidade referente ao

programa, reduzindo-se gradativamente até chegar a 1,4

milhão em agosto.

Com a nova rodada do programa iniciada no dia 27

de abril (MP 1.045), que já teve 1,9 milhão de acordos

de redução de jornada e suspensão de contratos em

menos de 1 mês de vigência, a tendência é de que o

saldo de geração de empregos do Novo CAGED se

mantenha muito positivo nos próximos meses.

Adicionalmente, o avanço da vacinação deve permitir

uma abertura cada vez maior da economia,

beneficiando principalmente o setor de serviços, que

concentra a maior parcela dos empregos na economia.

As perspectivas são positivas, mas os desafios

seguem imensos. O número de ocupados segue muito

distante em relação ao pré-pandemia e a reinserção é

uma tarefa árdua em diversos casos. Sobre esse assunto,

em artigo recente ao Valor Econômico, o economista

Naercio Menezes Filho escreveu que os trabalhadores

mais jovens e menos qualificados são os que estão

sofrendo mais os efeitos da pandemia. Muitas pessoas

seguem desempregadas desde a crise de 2014-2016,

acumulando uma defasagem técnica e tecnológica

difícil de ser superada. Outro grande desafio é que, por

conta das dificuldades impostas pela crise, da

competitividade e do alto custo de contratação, as

empresas estão investindo em tecnologia e buscando

produzir mais com menos pessoas.

Os dados revelam uma situação ainda muito preocupante, principalmente para a população mais vulnerável.

Mercado de trabalho após um ano de pandemia

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2021/03/a-reducao-no-numero-de-entrevistas-na-pnad-continua-durante-a-pandemia-e-sua-influencia-para-a-evolucao-do-emprego-formal/
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/mercado-de-trabalho-na-pandemia.ghtml
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A Sondagem Industrial do RS de abril, pesquisa de

opinião empresarial realizada mensalmente pela

FIERGS, mostrou queda da produção e acúmulo de

estoques, mas com geração de emprego. Para os

próximos meses, o setor espera aumento da demanda e

do emprego. A intenção de investir, porém recuou.

O indicador de produção atingiu 48,1 pontos em

abril, denotando, abaixo de 50, queda da produção ante

março, após três altas seguidas. Historicamente, a

produção recua em abril, e a de 2021 foi menos intensa

do que a sugerida pela média histórica do mês: 44,8

pontos. O emprego, por sua vez, seguiu em alta, 10ª

consecutiva, contrariando o padrão sazonal negativo do

mês. O indicador de abril foi de 52,1 pontos, acima da

de 50 e da média histórica de abril, de 47,6 pontos.

A utilização da capacidade instalada (UCI) caiu para

76,0% em abril, seguindo a sazonalidade negativa do

mês, 3,0 p.p. abaixo de março. Já o indicador de UCI

em relação à usual ficou em 48,6 pontos em abril. Pela

primeira vez abaixo de 50 desde julho de 2020, o

indicador mostrou que os empresários consideraram o

nível de UCI abaixo do usual para o mês.

A Sondagem mostrou também que os estoques de

produtos finais voltaram a acumular. O indicador de

estoque planejado, porém, foi de 51,0 pontos em abril e

indica que houve formação de estoques indesejados

pela primeira vez desde abril do ano passado.

Para os próximos seis meses, os indicadores de

expectativas em maio continuaram acima dos 50 pontos

e não se alteraram significativamente em relação a abril.

Os empresários gaúchos, portanto, seguem projetando

expansão da demanda (56,1 pontos), das exportações

(55,8 pontos), do emprego (52,2 pontos) e das compras

de matérias-primas (54,9 pontos).

Por fim, a propensão a investir da indústria gaúcha

diminuiu em maio. O indicador de intenção caiu de

58,5 pontos em abril para 55,8 em maio, mas manteve-

se acima da média histórica de 49,9 pontos. Em maio,

62,8% das empresas (65,8% em abril) afirmaram ter a

intenção de investir nos próximos seis meses.

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou os

dados das estatísticas fiscais para o primeiro

quadrimestre do ano. O setor público consolidado

(governo central, estados, municípios e empresas

estatais) registrou superávit de R$ 75,8 bilhões no

período ante um déficit de R$ 82,6 bilhões no mesmo

período do ano passado. No acumulado em 12 meses, o

déficit primário passou de 8,77% do PIB até março para

7,08% no cálculo até abril.

É importante destacar alguns aspectos que estão

determinando essa melhora. O primeiro deles diz

respeito à base de comparação, pois nesse momento do

ano passado a atividade sofria com as restrições por

conta do início da pandemia. Além disso, a aceleração

da inflação em comparação com o ano passado também

favorece as receitas. No acumulado do ano, os impostos

e contribuições administrados pela Receita Federal

avançaram 17,7% acima da inflação medida pelo IPCA.

A maior variação real (+40%) foi verificado no IPI, que

atingiu R$ 23,2 bilhões. Esse crescimento foi explicado

pela elevação do valor em dólares das importações e

pelo aumento de 17,7% na taxa média de câmbio. A

maior elevação em valor absoluto foi na arrecadação de

Imposto de Renda, que teve um acréscimo nominal de

R$ 30,7 bilhões atingindo R$ 181,9 bilhões, puxado

pelo crescimento das receitas com IRPJ.

Pelo lado dos gastos, analisando apenas as despesas

do Governo Central (Tesouro, INSS e Banco Central)

observa-se uma queda de 12,2% nas despesas,

descontada a inflação medida pelo IPCA. Nesse caso,

os maiores gastos com a pandemia no ano passado

(Auxílio Emergencial, Beneficio Emergencial e

antecipação do 13º salário dos aposentados, entre

outros) ajudam a explicar a maior parte do resultado.

A divulgação ainda trouxe os dados da Dívida Bruta

do Governo Geral (DBGG), que ficou em 86,7% do

PIB, uma redução de 2,2 pontos percentuais em relação

a março. Dessa redução, 1,5 ponto percentual decorre

do avanço do PIB nominal, impulsionado pela melhora

na atividade e aumento da inflação.

As perspectivas de mercado contidas no Relatório

FOCUS indicam que déficit primário do governo geral

no final do ano será de 3,0% do PIB, e a relação

DBGG/PIB atingirá 87,1%.

Inflação e retomada da atividade ajudam as contas do governo

Indústria gaúcha projeta aumento da demanda e do emprego

Indicador de expectativas para demanda

(em pontos)

Nota: Acima de 50, o indicador revela expectativa de aumento.

Fonte: FIERGS.
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,5

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 4,2

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 3,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 3,2

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 7,978

Em US$2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,558

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 15,5

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 5,6

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 5,2

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 230,1

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 55,3

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 6,00

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, M inistério  da Economia, STN. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB Total é pro jetado a preços de 

mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 3 Não 

considera a Construção Civil e o  SIUP. 4 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  5 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,419 512,142

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,798 97,365

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 40,6

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3

2017 2018 2019 2020 2021*

Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 3 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4 Não considera a Construção Civil e o  SIUP.

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

