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EPE vê reação da indústria e projeta alta do consum o  
 
Por Rodrigo Polito  
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) prevê o aumento do consumo de energia do 
setor industrial brasileiro este ano, na comparação com 2016. O crescimento, de acordo 
com a estatal, deve se dar pela utilização da capacidade instalada ociosa das fábricas em 
caso de recuperação gradual da demanda interna.  
 
"Com grande parte dos ajustes na atividade produtiva já realizados em 2015 e 2016, tais 
como de mão de obra, adequação dos investimentos, redução de estoques, adaptação da 
capacidade produtiva, entre outros e, em função da base baixa de 2016 [...] a expectativa 
é que o segmento industrial pode ter um desempenho melhor em 2017", disse o presidente 
da EPE, Luiz Augusto Barroso.  
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De acordo com dados divulgados ontem pela estatal de estudos energéticos, o consumo 
de energia da classe industrial em dezembro alcançou 13.453 gigawattshora (GWh), com 
alta de 0,9% ante igual período de 2015. Foi o segundo mês seguido de alta, após 32 
meses consecutivos de queda (desde março de 2014), nesse tipo de comparação.  
 
"As taxas anuais de variação do consumo industrial de cada mês foram se tornando 
menos negativas ao longo 2016, principalmente no segundo semestre", destacou a EPE, 
em documento sobre o assunto. De acordo com a estatal, entre dezembro de 2016 e o do 
ano anterior, quatro dos dez principais segmentos consumidores de energia da indústria 
registraram crescimento do consumo: têxtil (8,6%), papel e celulose (8,3%), automotivo 
(5,1%) e metalúrgico (3,8%).  
 
Na semana passada, em reportagem publicada pelo Valor, economistas avaliara que a 
produção industrial brasileira cresceu 3% em dezembro, ante igual período de 2015. Um 
dos destaques de crescimento do consumo de energia em dezembro, o setor automotivo 
teve um incremento da produção de 40,6%, na comparação com igual mês do ano 
anterior, de acordo com a Anfavea.  
 
Com relação ao Brasil como um todo, o presidente da EPE também estima uma melhora 
do consumo em 2017. "Com a retomada gradual das atividades econômicas no país, e na 
persistência das condições climáticas com temperaturas mais altas como as observadas 
nesse início de ano, esperase um nível pouco mais elevado no consumo de eletricidade 
em 2017", afirmou.  
 
Segundo o presidente do Instituto Acende Brasil, Claudio Sales, o consumo de energia 
está diretamente ligado ao desempenho da economia. "O consumo de energia só deve ter 
crescimento mais acentuado na medida em que a economia se recupere. Enquanto isso, 
estamos andando de lado na economia e no consumo de energia".  
 
Para o coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (Gesel), da UFRJ, Nivalde de 
Castro, o comportamento do consumo de energia continua muito atrelado à crise 
econômica e política que o país vive. Com isso, pode haver aumento da sobrecontratação 
das distribuidoras, o que "indica a necessidade urgente do ministério de Minas e Energia 
de reduzir esta fonte de desequilíbrio, como foi sinalizado com a proposta dos leilões de 
descontratação e dos ajustes entre agentes".  
 
Em 2016, o consumo de energia do país foi de 460 mil GWh, com retração de 0,9% em 
relação ao ano anterior. Foi o segundo ano consecutivo de queda do consumo, que voltou 
a patamar menor que o observado em 2013, de 463.740 GWh, refletindo o mau 
desempenho da economia brasileira.  
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Além do setor industrial, contribuiu para o resultado negativo o fraco desempenho do 
segmento de comércio e serviços, cujo consumo no ano passado recuou 2,5%, na 
comparação com 2015, para 88.185 GWh. O segmento foi o único que registrou queda em 
dezembro, em relação a igual período do ano anterior, de 3,3%.  
 
Para a classe comercial, Barroso também vê uma possível recuperação gradual das 
atividade do segmento em 2017, devido à redução da taxa de juros e outros fatores, porém 
atenuada pela demora na melhora no mercado de trabalho.  
 
O setor residencial fechou 2016 com alta de 1,4% do consumo de energia, para 132.893 
GWh. Apesar do aumento, a variação ainda está abaixo da média observada entre 2004 e 
2015, cujo crescimento foi de 4,8% ao ano. (Colaborou Arícia Martins, de São Paulo) 
 
 
 
 

Desemprego ficou estável no trimestre encerrado em 
dezembro, dizem analistas  
 
Por Camilla Veras Mota  
A taxa de desemprego permaneceu estável entre o trimestre encerrado em novembro e 
aquele até dezembro, em 11,9%, conforme a média de 21 estimativas colhidas pelo Valor 
Data entre consultorias e instituições financeiras.  
 
As projeções para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que 
será divulgada hoje, variam entre 11,7% e 12,1%.  
 
Se confirmado o número, o desemprego médio de 2016 fecharia em 11,3%, quase três 
pontos acima daquele verificado em 2015, 8,5%.  
 
A composição do desemprego em dezembro, na avaliação de Carlos Pedroso, economista 
sênior do banco MUFG no Brasil, manterá as características observadas nos trimestres 
móveis anteriores  forte retração da ocupação e avanço moderado da força de trabalho.  
 
Sua projeção para o indicador é de 11,9%, semelhante à expectativa da Tendências 
Consultoria, que embute uma queda de 2,1% no nível de emprego, na comparação com o 
mesmo trimestre móvel de 2015  desempenho semelhante ao de novembro , e aumento 
de 1,2% da força de trabalho, na mesma comparação, contra 1,8% observado no primeiro 
semestre de 2016.  
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A procura mais fraca por novas vagas, interpretada por muitos economistas como um 
cenário de desalento, vem dando alívio ao desemprego, avalia Pedroso, mas contribuirá 
para manter a taxa em nível elevado neste ano. "Se confirmados os dados mais positivos 
[para a economia] , a tendência é que haja uma procura maior por emprego e que a força 
de trabalho cresça mais, pressionando a taxa."  
 
No cenário do MUFG, o desemprego medido pela Pnad Contínua atingirá 13,5% no meio 
deste ano e cederá a 12,5% em dezembro. Assim, o Brasil deve conviver com um 
desemprego mais alto a despeito da saída da recessão, afirma em relatório Marco Caruso, 
do banco Pine.  
 
Com recuperação lenta da geração de emprego e pressão maior da força de trabalho, o 
desemprego médio deve crescer de 11,2% em 2016 para 12,8% neste ano e ceder apenas 
a 12,4% em 2018.  
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Se a taxa deve recuar lentamente, o ritmo forte de desinflação deve ajudar os ganhos reais 
neste ano. A equipe do UBS, que estima o indicador de dezembro em 11,9%, observa que 
já seria possível ver esse efeito no último trimestre do ano passado. A projeção para o 
avanço da renda média real no confronto com igual período de 2015 é de 1,2%. No 
trimestre até novembro, os salários avançaram 0,4% em termos reais e em junho, 
recuaram 3,7%. 
 
 
 

Desemprego no Brasil atinge a maior taxa desde 2012   
 
Por Robson Sales RIO DE JANEIRO   
A taxa de desemprego no país aumentou para 12% no quarto trimestre de 2016, de acordo 
com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta 
terçafeira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número de 
desempregados no período, de 12,3 milhões, é recorde da pesquisa, iniciada em 2012.  
 
A taxa média de desemprego do ano passado cresceu para 11,5%, ante 8,5% em 2015. 
Ambas as taxas, trimestral e anual são as maiores desde o início da pesquisa.  
 
No terceiro trimestre, encerrado em setembro, o desemprego era de 11,8%. No quarto 
trimestre de 2015, o desemprego atingia 9% da população economicamente ativa do país.  
 
A taxa do quarto trimestre ficou um pouco acima da média estimada por 21 consultorias e 
instituições financeiras ouvidas pelo Valor Data, de 11,9%. O intervalo das estimativas ia 
de 11,7% a 12,1%. Os analistas esperavam desemprego médio menor, de 11,3%.  
 
O contingente de desempregados chegou a 12,3 milhões de pessoas no trimestre 
encerrado em dezembro, um crescimento de 2,7% frente terceiro trimestre de 2016 (12,0 
milhões) e de 36,0% (mais 3,3 milhões de pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 
2015.  
 
Já a população ocupada, de 90,3 milhões de pessoas, é 2,1% menor que no mesmo 
período em 2015, quando o contingente de empregados era de 92,245 milhões. Houve alta 
de 0,5% ante o trimestre encerrado em setembro, quando 89,835 milhões estavam 
trabalhando.  
 
No quarto trimestre do ano passado, a força de trabalho aumentou 0,7% (ou 747 mil 
pessoas ante o terceiro trimestre) e cresceu 1,3% (1,286 milhão de pessoas) ante o 
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mesmo período em 2015. Assim, muitas pessoas continuaram a entrar no mercado de 
trabalho à procura de um emprego, sem encontrálo.  
 
Na média do ano, a população desempregada passou de 8,6 milhões em 2015, para 11,8 
milhões, em 2016, alta de 37%. Já a população ocupada caiu de 92,1 milhões de pessoas 
para 90,4 milhões.  
 
Renda  
 
Além do aumento do desemprego, a Pnad Contínua mostrou queda no rendimentos das 
pessoas ocupadas. O valor médio habitualmente recebido em todos os trabalhos, de R$ 
2.043, caiu 2,3% ante o mesmo período em 2015, quando era de R$ 2.033. Mas houve 
alta de 0,8% ante os R$ 2.026 recebidos no terceiro trimestre de 2016.  
 
A massa de rendimento real habitual (R$ 180,0 bilhões) aumentou (1,2%) frente ao 
trimestre anterior (R$ 177,8 bilhões) e caiu em relação ao mesmo trimestre de 2015 (R$ 
182,2 bilhões). 
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Em um ano, 1,4 milhão perderam emprego com carteira  assinada  
 
Por Robson Sales RIO DE JANEIRO   
O mercado de trabalho perdeu quase 1,4 milhão de trabalhadores com carteira assinada 
no trimestre encerrado em dezembro de 2016, na comparação com igual período de 2015, 
de acordo com dados da Pnad Contínua, divulgada nesta terçafeira (31) pelo IBGE.  
 
Ante o trimestre finalizado em setembro, foram perdidos 104 mil postos com carteira 
assinada.  
 
Na média de 2016, o número de empregados com carteira assinada no setor privado 
recuou (3,9%), passando de 35,7 milhões, em 2015, para 34,3 milhões.  
 
O desemprego cresceu e a taxa de desocupação fechou 2016 em 12%, segundo o IBGE. 
Na média, o indicador subiu de 8,5%, em 2015, para 11,5%, no ano passado. Os dados da 
Pnad Contínua mostram um rápido crescimento do desemprego no país, principalmente a 
partir de 2014, quando a crise econômica começou a se aprofundar.  
 
Ante 2012, quando a Pnad Contínua começou a ser divulgada, na média a população 
desocupada cresceu 65,6% no ano passado. A queda foi ainda maior entre 2014 e 2016, 
quando a população desocupada cresceu em média 74,4%. O ano de 2016 fechou com 
12,3 milhões de pessoas em emprego, recorde da Pnad Contínua.  
 
Na comparação com dezembro de 2015, houve também o fechamento de 784 mil vagas 
de trabalho por conta própria, queda de 3,4% em uma atividade que antes servia como 
alternativa para trabalhadores que perdiam emprego no setor formal. O IBGE também 
mostrou que nesse período houve perda no trabalho doméstico, que fechou 170 mil postos 
no trimestre encerrado em dezembro.  
 
Em contrapartida, o emprego no setor privado sem carteira avançou 4,8% e somou 481 mil 
vagas a mais no quarto trimestre de 2016, ante igual período do ano anterior. Cresceu 
também o número de pessoas classificadas como empregadores, que são aquelas que 
têm pelo menos um funcionário, aumentou 190 mil vagas, alta de 4,8% ante o trimestre 
encerrado em dezembro de 2015. Segundo o IBGE, caiu também o número de 
trabalhadores familiares auxiliares, com recuo de 9,8% e queda de 229 mil postos de 
trabalho. Perdeu ainda o emprego no setor público, com baixa de 170 mil postos de 
trabalho, entre o último trimestre de 2015 e o último de 2016, segundo a Pnad Contínua. 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 31/01/2017)  
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(Fonte: Folha de SP dia 31/01/2017)  


