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Brasil soma 13,5 milhões de desempregados, aponta IBGE  
 
Por Bruno Villas Bôas RIO  

A taxa de desemprego no Brasil foi de 13% no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados na manhã 
desta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Brasil tinha 13,486 
milhões de desempregados. O nível de desocupação foi menor do que aquele registrado no 
primeiro trimestre, de 13,7%, mas ficou 1,7 ponto percentual acima da taxa apurada entre abril e 
junho de 2016 (11,3%). "Foi o primeiro recuo estatisticamente significativo da taxa de desocupação 
desde o trimestre outubro/dezembro de 2014", destacou o IBGE. Analistas de 24 instituições 
financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data previam que a taxa de desemprego do país 
ficaria em 13,3% no segundo trimestre. O intervalo das estimativas ia de 13,1% a 13,6%.  
 
Entre abril e junho, população ocupada era de 90,236 milhões, queda de 0,6% frente ao mesmo 
período de 2016 (ou 562 mil pessoas menos). Em relação aos três primeiros meses deste 
calendário, contudo, houve aumento de 1,4%, o que significa 1,289 milhão de pessoas a mais 
trabalhando. A população desempregada cresceu 16,4% no segundo trimestre deste ano, na 
comparação ao mesmo período do ano passado (1,9 milhão a mais), mas diminuiu em 4,9% em 
relação ao intervalo de janeiro a março (690 mil desempregados a menos). Foi a primeira redução 
da população desocupada desde o trimestre de outubro a dezembro de 2014, apontou o IBGE. O 
rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos foi de R$ 2.104 entre abril e 
junho, 3% maior que o apurado no mesmo período do ano passado e 1% abaixo do verificado no 
primeiro trimestre deste ano. O ganho real dos salários tem sido apoiado, em parte, pela 
desaceleração da inflação no país. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deflator da 
pesquisa, registrou em junho passado sua primeira deflação em 11 anos, de 0,23%. Já a massa de 
rendimento real habitualmente recebida por pessoas ocupadas (em todos os trabalhos) somou R$ 
185,096 bilhões de abril a junho deste ano, 2,3% maior do que em igual período de 2016 e 0,5% 
acima do que nos três primeiros meses do calendário atual. 
 
 
 

Mercado de trabalho se manteve estável em junho, dizem 
analistas  
 
Por Estevão Taiar  

A lenta e vacilante recuperação econômica ainda não se traduz em melhoras consistentes 
no mercado de trabalho. Depois de cair 0,3 ponto percentual no trimestre encerrado em 
maio, a taxa de desemprego ficou estável no trimestre fechado em junho, de acordo com 
as estimativas de 24 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data. A 
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projeção média dos analistas aponta que a taxa de desemprego ficou em 13,3% no mês 
passado, mesmo número de maio e dois pontos acima de junho do ano passado. O 
intervalo das estimativas vai de 13,1% a 13,6%. O dado oficial da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, feita pelo IBGE, será divulgado hoje. Já a 
estimativa para a média de 2017 é de 13,2%. 
 

 
 
"A economia ainda não está crescendo tanto, e há muitos fatores aumentando as 
incertezas. Esses fatores podem fazer com que a taxa de desemprego acabe não 
acompanhando a atividade ", diz Bruno Ottoni, economista do Ibre-FGV, que calcula que a 
taxa em junho foi de 13,3%. Uma das fontes de incertezas, segundo ele, é a crise política, 
que pode afetar tanto o resultado de junho quanto as expectativas para o futuro. Outra 
fonte é a atual composição do mercado de trabalho. Parte significativa da queda do 
desemprego em maio, de acordo com Ottoni, pode ser creditada ao aumento de vagas 
informais. A equipe econômica do Santander também calcula que a taxa de desemprego 
ficará em 13,3%, mas vê um quadro menos volátil do que o Ibre. "O mercado de trabalho 
local parece se estabilizar", dizem os economistas do banco em relatório. A instituição 
financeira afirma que o país está vivendo o "pico do desemprego", que deve começar "a 
cair na segunda metade do ano, ainda que a um ritmo lento". 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 28/07/2017) 
 


