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Taxa de desemprego fica em 13,3% no trimestre até m aio, 
mostra IBGE  
 
Por Robson Sales  
RIO - A taxa de desemprego ficou em 13,3% no trimestre encerrado em maio de 2017, de 
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 13,771 milhões de desempregados. No 
mesmo período em 2016, o desemprego atingia 11,2% da força de trabalho do país. No 
trimestre anterior, encerrado em fevereiro, a taxa era de 13,2%. A Pnad Contínua verifica o 
desemprego em todas as regiões brasileiras. A taxa de maio ficou no piso das estimativas 
dos economistas consultados pelo Valor Data. O intervalo ia de 13,3% a 13,9%, com 
média em 13,6%. Comparado ao trimestre encerrado em abril, quando a taxa de 
desemprego foi de 13,6% e o número de desempregados, 14 milhões, houve queda em 
ambos os casos. "Tivemos uma desaceleração do aumento da desocupação, mas também 
há uma forte perda de carteira assinada", destacou Cimar Azeredo, coordenador de 
trabalho e rendimento do IBGE.  
 
Em relação ao trimestre encerrado em fevereiro, houve queda de 479 mil postos de 
trabalho com carteira, recuo de 1,4%. Ante igual mês do ano passado, o corte foi maior, de 
1,1 milhão de vagas com carteira, perda de 3,4%. "Vivemos um momento político 
complicado, com crise econômica forte”, notou Cimar. Houve aumento de 20,4% na 
população desocupada em relação a maio de 2016, de 2,3 milhões, para de 13,77 milhões 
de pessoas, e uma alta de 1,7% (225 mil pessoas) ante fevereiro deste calendário. A 
população ocupada, de 89,68 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio, 
diminuiu 1,3% ante igual período em 2016, um corte de 1,1 milhão de pessoas. Em relação 
ao trimestre móvel encerrado em fevereiro, quando 89,3 milhões estavam ocupados, 
houve alta de 0,4%, ou 342 mil pessoas. É o primeiro crescimento nesse tipo de 
comparação desde dezembro do ano passado, quando houve aumento de 0,5%.  
 

Renda  
 

O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos foi de R$ 2.062 no 
trimestre encerrado em maio, 2,3% maior que no mesmo período em 2016 e 0,3% superior 
que no trimestre até fevereiro. A massa de rendimento real habitualmente recebida pelas 
pessoas ocupadas em todos os trabalhos, de R$ 184,4 bilhões, representou alta de 0,9% 
perante um ano antes e de 0,7% no confronto com o trimestre encerrado em fevereiro. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 30/06/2017) 
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Redução da meta de inflação exigirá juros mais alto s, dizem 
especialistas 
 
Após 14 anos sem mudanças, o Conselho Monetário Nac ional estabeleceu novas referências para o 
IPCA: 4,25% para 2019 e 4,00% para 2020; porém inde xação ainda é entrave nesta política 
 

 
 
São Paulo - A redução da meta de inflação para 2019 e 2020 exigirá uma política de juros mais 
altos, avaliam especialistas, pontuando que a larga difusão da indexação no Brasil impede 
trabalhar com parâmetros de preços mais baixos. Após 14 anos com uma meta de 4,5%, o 
Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu ontem estabelecer uma referência menor para a 
inflação: 4,25% para 2019 e 4,00% para 2020, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, 
para mais ou para menos. Isso significa que, em 2019 por exemplo, o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) poderá acumular, em 12 meses até dezembro, alta entre 2,75% e 
5,75%, sem que o Banco Central (BC) descumpra a meta. 

Para o professor de economia da Universidade de Brasília (UNB) José Luiz da Costa Oreiro, esta 
decisão é "temerosa", pois pode produzir juros reais muito altos os quais, por sua vez, geram 
apreciação do câmbio (valorização do da moeda nacional frente ao dólar) e recessão. 

"A experiência brasileira com o regime de metas de inflação, implementado há 18 anos, mostra 
que a média do IPCA entre 1999 e 2016 sempre ficou em torno de 6,5%, afirma Oreiro. "Em 18 
anos de história, as únicas vezes em que a inflação fechou o ano abaixo de 4,5% foi em 2006, 
2007 e 2009. Nos dois primeiros anos, por conta de uma apreciação muito forte da taxa de câmbio 
e, em 2009, por conta dos efeitos da crise financeira internacional", completa o professor da UNB, 
destacando que a expectativa de um IPCA abaixo de 4,5% para este ano se explica pelos 
impactos da recessão. 
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Indexação 

Para Oreiro, ainda é muito complicado trabalhar, no Brasil, com parâmetros de inflação menores, 
enquanto a indexação de preços é bastante difundida na economia. "Não só não retiramos 
algumas indexações, como fomos incorporando outras ao longo do tempo", diz ele, mencionando, 
por exemplo, a correção do salário mínimo pela inflação do ano anterior (ele também é reajustado 
pelo desempenho do Produto Interno Bruto, o PIB, de dois anos atrás). 

Segundo o professor, sem resolver essas questões, quando chegarmos em 2020, por exemplo, o 
BC terá que pressionar a taxa básica de juros para cima (Selic) para alcançar uma inflação de 
4,00%. "Caso isso aconteça, será realmente bem difícil ter juros baixos no Brasil", critica Oreiro. 

O professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP (FEA-USP), 
Simão David Silber, acrescenta que juros reais altos implicam em um câmbio mais baixo (dólar 
mais barato), o qual, por sua vez, retira a competitividade da indústria nacional. Silber considerou 
"inadequada" a decisão do CMN, pois, na sua avaliação, as questões que o Brasil precisa resolver 
hoje são: retomar o crescimento econômico, reduzir o desemprego e melhorar o quadro fiscal do 
setor público. "O problema do Brasil daqui para a frente não é inflação. Pelo contrário, nosso IPCA 
está em 3,6% em 12 meses. O grande problema do País é que ele não está crescendo. Além 
disso, o câmbio está baixo e os juros, muito altos. Portanto, qualquer política monetária mais dura 
vai nos levar para a direção errada", afirma Silber. "Outro imbróglio do Brasil está na área fiscal, 
sendo que um dos componentes dele são as despesas financeiras, pressionadas por juros altos." 

Já o professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) Mauro Rochlin considera 
"acertada" a decisão do CMN, pois as novas metas estão ancoradas com as expectativas de 
mercado. Esta ancoragem se explica, para ele, pela perspectiva de demanda mais fraca e de 
"câmbio comportado" nos anos à frente. "Nos próximos anos, ainda que ocorra uma recuperação 
da demanda, a indústria ainda será capaz de atendê-la, dada a sua alta capacidade ociosa", diz 
ele. "Por outro lado, nossas reservas internacionais e balança comercial devem permitir uma 
estabilidade cambial." 

O CMN também definiu que as metas de inflação serão definidas com três anos de antecedência, 
e não mais nos dois anos anteriores. Para o presidente do BC, Ilan Goldfajn, isso trará diversos 
benefícios. O primeiro, segundo ele, está ligado ao planejamento da sociedade. "Alongar o 
horizonte permite balizar as expectativas de inflação em prazos mais longos", disse Ilan. "Segundo, 
com expectativas ancoradas, a economia pode almejar ter juros de longo prazo mais baixos", 
afirmou Goldfajn. 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acrescentou que a equipe econômica trabalha com "o 
cenário colocado e não com hipóteses". "Estamos cumprindo o nosso mandato, trabalhando com 
foco e vamos continuar a fazê-lo. Cabe ao presidente da República a nomeação dos seus 
ministros e, estando no cargo, todos estão fazendo o seu trabalho." 

Paula Salati 

(Fonte: DCI – 30/06/2017)  
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Greve no país fica esvaziada sem adesão de metroviá rios 
 

CATIA SEABRA DE SÃO PAULO 
Divididas após atuação do governo Temer, as centrais sindicais farão paralisações parciais em 
todo o país, nesta sexta-feira (30). Anteriormente anunciado como greve geral, o movimento 
foi esvaziado porque os trabalhadores do setor de transportes não aderiram em São Paulo. Os 
ônibus não vão parar na cidade de São Paulo. Reunidos em assembleia na noite desta quinta-
feira (29), os metroviários também decidiram não aderir à greve. Três centrais dividem a 
diretoria da entidade. Apenas a Conlutas insistiu na paralisação. Secretário-geral da CTB, 
Wagner Gomes explica que a ideia é "guardar energia para as vésperas da votação 
das reformas trabalhista e previdenciária. A votação das mudanças na CLT deve ocorrer na 
próxima semana no Senado, já a discussão sobre as regras da Previdência está paralisada 
desde maio, depois da delação da JBS. O secretário-geral da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), Sérgio Nobre diz que "haverá paralisações em todo o país". Mas admite que a 
mobilização foi esvaziada porque a previsão era de que as reformas estivessem em pauta 
neste momento. Por isso, seria melhor reservar os esforços. A intervenção do governo federal 
também pesou. Na semana passada, dirigentes da Força Sindical, UGT, Nova Central e CSB 
foram chamados para uma reunião com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ficou 
acertada uma audiência com o presidente Michel Temer. Segundo participantes, o ministro do 
Trabalho manifestou o temor de que o dia fosse marcado pelo "fora, Temer" e acenou com a 
possibilidade de manutenção da contribuição sindical (fonte de sobrevivência de algumas 
centrais) e a extinção gradativa do tributo. A CUT admite a suspensão da contribuição. A Força 
Sindical reivindica sua permanência. Além disso, o deputado Paulo Pereira da Silva, o 
Paulinho da Força, emplacou o novo secretário-executivo do Ministério do Trabalho. O 
sindicalista Cícero da Silva, dos metalúrgicos de Santo André (SP), ocupará no dia 4 a cadeira 
que será deixada por Carlos Lacerda, ambos do Solidariedade, partido de Paulinho. 
 

DIVISÃO 
 

Em uma demonstração dessa divisão, haverá duas manifestações na cidade de São Paulo. A 
organizada pela Força Sindical acontecerá às 11h, na rua Martins Fontes, no centro da cidade. 
Às 16h, CUT e movimentos de esquerda farão uma passeata na avenida Paulista rumo à sede 
da prefeitura. A Força Sindical não participará desse ato. O secretário-geral da Força, João 
Carlos Gonçalves, o Juruna, afirma que o "governo sinalizou com o diálogo" ao admitir a 
hipótese de veto ou edição de uma medida provisória sobre a contribuição sindical. E 
acrescenta: "A paralisação fortalece a negociação", diz. Embora afirme que o ato mais 
importante do dia acontecerá na avenida Paulista, Sérgio Nobre, da CUT, minimiza a ideia de 
racha nas centrais. "A Força Sindical tem autonomia. Mas haverá uma participação ampla dos 
trabalhadores." 
 
 
 (Fonte: Folha de SP – 30/06/2017)  


