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Emprego surpreende e deve dar mais fôlego ao consumo  
 
Por Bruno Villas Bôas, Thais Carrança, Ana Conceição e Denise Neumann  

A taxa de desemprego surpreendeu novamente em julho, ao recuar para 12,8%, ante 13% 
no trimestre encerrado em junho. A melhora do mercado de trabalho foi mais uma vez 
impulsionada pelo avanço das ocupações precárias. No entanto, o incremento da renda e 
da massa de rendimentos promete dar fôlego ao consumo, o que deve se converter na 
volta dos empregos formais mais à frente, segundo economistas.  
 
O número de pessoas desempregadas - agora em 13,3 milhões - caiu 5,1% ante o 
trimestre anterior, uma aceleração em relação à taxa de 4,9% registrada em junho, 
conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. A 
população ocupada ganhou 1,4 milhão de pessoas, número também maior que o 1,3 
milhão empregado até junho. 
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Por outro lado, a desocupação continua a cair devido ao avanço da informalidade. Do 1,4 
milhão de vagas criadas, 819 mil (57%) foram preenchidas por empregos sem carteira 
assinada e trabalho por conta própria, categorias que, além da ausência de proteção social 
têm renda menor. Segundo a Pnad, o trabalhador sem carteira recebeu em julho R$ 1.197, 
o equivalente a 59% do que tem carteira, cujo salário médio é de R$ 2.025. Aquele que 
está por conta própria recebe um pouco mais, R$ 1.542, 76% da média recebida por quem 
está no mercado formal. "Todo processo de recuperação do crescimento da população 
ocupada é algo favorável, mas esse dado preocupa porque ocorre em cima de uma 
plataforma informal", disse Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Se essa dinâmica perdurar, é algo 
que preocupa, porque temos empregos de baixa qualidade. O emprego sem registro não 
tem garantias trabalhistas."  
 
Apesar da baixa qualidade dos empregos criados, a massa de rendimentos do trimestre de 
maio a julho foi 3,1% superior à de igual período do ano passado. Ainda que o IBGE 
considere a variação como estabilidade, por motivos estatísticos, isso representa o 
equivalente a R$ 5,5 bilhões a mais na média mensal e uma aceleração em relação ao 
ritmo de crescimento registrado no trimestre anterior (abril a junho), de 2,3% em relação a 
2016.  
 
Além de maior, há outra diferença que favorece a recuperação da economia nesse 
aumento da massa salarial: ela foi positiva na renda e na ocupação. O total de pessoas 
ocupadas no trimestre maio-julho deste ano foi 0,2% superior ao do mesmo período do 
ano passado - apesar de praticamente estável, trata-se do primeiro percentual positivo na 
comparação anual em 23 meses - e o rendimento médio real subiu 3% na mesma 
comparação. "A economia mostra uma recuperação bastante demorada e por isso as 
pessoas que não conseguem empregos formais acabam buscando outras alternativas. 
Isso, é claro, impulsiona a demanda, porque essas pessoas, de outra forma, não estariam 
consumindo", observa Rafael Leão, economista da Parallaxis, destacando o papel da 
queda da inflação e do saque das contas inativas do FGTS no avanço da renda.  
 
Para o segundo semestre, Leão espera relativa estabilidade no mercado de trabalho, com 
taxas de desemprego variando entre 12,7% e 13%. "Porém, para o ano que vem, as 
coisas podem tomar uma figura muito diferente já a partir do segundo trimestre", afirma. O 
efeito positivo sobre o consumo gerado pela estabilização do mercado de trabalho deve 
estimular os empresários a ocupar capacidade e, posteriormente, investir. "Esse 
investimento traz um novo ciclo de contratação, que tende a gerar um crescimento mais 
sustentável", avalia.  
 
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, em entrevista recente ao jornal "Folha de S. 
Paulo" chamou atenção para o mix diferente do esperado na recuperação paulatina do 
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PIB. O investimento não veio, as exportações ainda patinam, mas a inflação baixa ajudou 
na recomposição do poder de compra das famílias. O dinheiro "poupado" na compra de 
alimentos liberou renda para a aquisição de outros bens, situação que foi potencializada 
com os recursos liberados das contas inativas do FGTS.  
 
Cosmo Donato, economista da LCA, acredita que o mercado de trabalho deve começar a 
gerar saldo líquido de empregos formais, pelos dados dessazonalizados, no final de 
setembro deste ano. Esses empregos formais criados não devem, contudo, acelerar a 
queda da taxa de desemprego, porque a tendência é absorver parte dos trabalhadores que 
estão atualmente na informalidade. "Estamos projetando uma taxa de desemprego média 
de 13% em 2017 e em 2018. A taxa não vai ceder, mas teremos no ano que vem uma 
dinâmica mais favorável, com maior participação do emprego formal na composição da 
população ocupada", diz o economista, que prevê ainda crescimento médio real de 1,7% 
na massa de salários em 2017 e de 1,2% e 2018.  
 
Apesar de ter sido surpreendido pela queda da desocupação, assim como a média do 
mercado, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 
acredita que a taxa de desemprego do país deverá permanecer na casa de dois dígitos 
até, pelo menos, 2020. O instituto projetou a taxa média de desemprego para os anos de 
2017 (13%), 2018 (12,6%), 2019 (12,2%) e 2020 (11,8%).  
 
Segundo Bruno Ottoni, economista do Ibre-FGV, o resultado mostra como a recuperação 
também será lenta e gradual no emprego. Para ele, a taxa de desocupação deve continuar 
cedendo nos próximos meses, com o aumento da informalidade e a sazonalidade 
favorável do segundo semestre. Na segunda metade do ano, o comércio começa a 
demandar mais da indústria para as vendas de fim de ano. 
 
 
 

Montadoras elevam produção e metalúrgicos retomam seus postos  
 
Por Marli Olmos  

Até o fim do ano, a fábrica da Volkswagen no ABC paulista vai funcionar 24 horas por dia, 
passando, gradativamente, de um para três turnos de produção. A MAN, fabricante de 
caminhões, já estuda novas contratações. Aos poucos, a indústria automobilística 
abandona programas de redução de jornada e afastamento de pessoal para ajustar-se a 
um novo cenário, de recuperação da atividade. Hoje, na divulgação do resultado de 
vendas de agosto, haverá mais motivos para comemorar. Um dia antes de o mês terminar, 
na quarta-feira, o número de emplacamentos no país já registrava aumento de 9,8% ante 
todos os dias de agosto de 2016, num total de 202,05 mil veículos. Com a adição dos que 
foram licenciados ontem, número que será conhecido hoje, o crescimento tende a passar 
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dos 15%. No acumulado do ano - vendas de 1,406 milhão de 1º de janeiro a 30 de agosto 
- o mercado brasileiro registrou aumento de 4,3%, o que leva a crer, com base na média 
diária de licenciamentos, que os oito meses completos revelarão avanço próximo de 5% 
na comparação com igual período de 2016. 
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A recuperação desse setor, que de janeiro a julho aumentou a produção em 22,4%, é 
sustentada pela volta da confiança do consumidor brasileiro e também pelo resultado 
expressivo nas exportações, que tendem a crescer 35% este ano. A soma desses dois 
cenários favoráveis é que permite, agora, a suspensão de folgas às sextas-feiras, a volta 
dos trabalhadores afastados e até contratações, algo que não se via nessa indústria desde 
2013.  
 
Há um ano havia mais de 25 mil trabalhadores de montadoras em programas de "layoff" 
(suspensão temporária do trabalho) ou no PSE (Programa SeguroEmprego), que permitia 
reduzir a jornada em até 30%. O total caiu para 12 mil em julho passado e tende a ser 
ainda menor em agosto.  
 
Além da preparação para os três turnos em São Bernardo, recentemente a Volks também 
anunciou o fim da jornada reduzida em Taubaté (SP). "As perspectivas estão de fato 
melhores. Nossas expectativas para 2017 são de aumento de mais de 20% em nossa 
produção e de crescimento de 50% nas exportações", afirma o presidente da Volks na 
América do Sul, David Powels.  
 
Nas próximas semanas a fábrica da Volks no ABC passará de um para dois turnos e entre 
novembro e dezembro começará a terceira turma, algo que não acontecia desde meados 
de 2015. A unidade receberá investimento de R$ 2,6 bilhões para produzir o novo Polo e o 
sedã Virtus.  
 
Há boas notícias em praticamente todas as empresas do setor. Na Renault, o lançamento 
de um novo modelo, o Kwid, também levou à necessidade do terceiro turno. Em abril 
foram contratados 700 trabalhadores e agora 600 vagas foram abertas para a fábrica de 
São José dos Pinhais (PR) finalmente funcionar 24 horas por dia.  
 
A MAN, que operava só quatro dias por semana desde o ano passado, suspendeu agora a 
folga de sexta-feira, chamou de volta 70 empregados que estavam em "layoff" e o 
presidente da companhia, Roberto Cortes, já estuda novas contratações. "Estou 
entusiasmado, mas com embasamento para isso", afirma o executivo, que esta semana 
fechou o maior contrato do ano, com a venda der 400 caminhões para a Ambev.  
 
Segundo Cortes, os frotistas perceberam que se quiserem preservar seus modelos de 
negócios precisam começar a renovar as frotas para acompanhar a retomada da atividade 
que, diz, descolou-se da crise política. A percepção refletiu-se no aumento crescente das 
vendas de caminhões e ônibus, que saíram da média de 154 por dia no início do ano para 
231 em maio, 275 em julho e 285 em agosto. "A indústria de caminhões é um termômetro 
da economia. Se estamos crescendo é porque o PIB também vai crescer", diz Cortes. 
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No ABC, PSE já é passado e 'layoff' caminha para o fim  
 
Por Marli Olmos  

Há um ano 23,6 mil trabalhadores, de 15 empresas, entre montadoras e autopeças instaladas na 
base do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, estavam no Programa seguro-desemprego, criado 
para permitir a redução da jornada e, assim, evitar demissões. Hoje não há registros do chamado 
PSE (antigo PPE) em nenhuma delas, segundo a entidade. Para Wellington Damaceno, diretor-
executivo do sindicato, não fossem as ferramentas de diminuição da carga horária e também de 
afastamento temporário de pessoal, a contagem de demissões, que chegam a 27 mil somente 
nessa base em três anos e meio, seria muito maior. Este mês o PSE completará dois anos. Por 
meio dele, as empresas podem reduzir jornadas e salários. Com recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, o governo entra com dinheiro para complementar a perda salarial. Damaceno diz que 
15 é o número oficial de empresas que usaram o PSE. Como é preciso cumprir algumas regras 
para inscrever-se no programa - como estar em dia com o Fisco, por exemplo- muitas acabaram 
fechando acordos próprios semelhantes diretamente com os empregados sem o auxílio do 
governo. Mas 797 trabalhadores da base continuam em "layoff", que prevê suspensão temporária 
do contrato. Durante a crise, em geral, as empresa fizeram rodízio entre os que ficavam em casa e 
os que trabalhavam. Mas em alguns casos, alguns chegaram a ficar mais de um ano afastados da 
fábrica.  
 
Segundo o sindicato, 687 dos 797 afastados trabalham na Volkswagen e 110 na Mercedes-Benz. 
Há expectativa que parte deles volte ao trabalho com o aumento da produção no setor. Mas existe, 
por outro lado, o receio de o "layoff" ser substituído por eventual programa de demissão voluntária. 
Segundo Damaceno, na Mercedes, o acordo de estabilidade que evitou demissões termina em 
dezembro. O sindicato, diz, tenta conhecer detalhes de planos de investimento da montadora para 
negociar. Damaceno aponta o crescimento das exportações e também os lançamentos de novos 
automóveis como principal estímulo para essa volta gradual da normalidade nas fábricas. Ele 
lembra que a Scania abriu este ano 350 vagas para poder atender às encomendas no mercado 
externo. "No caso da Volks nos próximos dias a produção do novo Polo vai acelerar", destaca. 
"Mas não se pode falar ainda em retomada", diz Damaceno. A base dos metalúrgicos do ABC, que 
representa basicamente os profissionais de São Bernardo do Campo e Diadema tinha 100 mil 
trabalhadores há três anos e meio. Hoje são 73 mil. "Mas se não fossem as ferramentas como o 
PSE e o 'layoff' estaríamos muito pior", destaca. Ele lembra que a flexibilização da jornada fez 
parte do acordo fechado na Volks, que garantiu investimentos na fábrica do ABC. "As medidas de 
flexibilização para administração do efetivo, asseguradas pelos acordos firmados com os 
sindicatos em todas as nossas fábricas, nos permitem responder adequadamente às variações de 
mercado", destaca o vice-presidente de Recursos Humanos da Volks, Nilton Junior.  
 
Damaceno, um sindicalista de 32 anos, filho de metalúrgico e empregado da Volks há 16 anos, 
desde que se formou no Senai, também elogia o Inovar-Auto. Sem esse programa governamental, 
que termina em dezembro, diz, "haveria mais carros importados, principalmente chineses, rodando 
no país". O dirigente celebra, assim, a chegada de dias melhores: "Passamos muito tempo 
assoprando a nuvem preta". 
 

(Fonte: Valor Econômico – 01/09/2017) 



 

7 

 

 
 

Mais da metade de 93 segmentos da indústria mantém sinal de 
retração 
 
Lenta recuperação da produção de veículos foi puxada pela pauta de exportação; demanda interna 
deverá reagir sa partir de 2018, quando estímulos monetários podem acelerar o consumo 
 

São Paulo - Mesmo com o estancamento da queda, a produção industrial está longe de 
uma recuperação. De 93 segmentos de produção, 54 (58%) continua com viés negativo, 
aponta estudo do Desenvolvimento Industrial (IEDI), enviado com exclusividade ao DCI. 
 
Segundo o economista do instituto, Rafael Cagnin, esse resultado demonstra que a 
indústria nacional voltou a crescer, mas que a recuperação não é uma realidade para 
todos os segmentos. "Há alguns sinais de alerta nestes números: o desempenho da 
indústria de transformação segue caindo e a melhora deste ano atinge menos da metade 
dos ramos", afirmou. 

O estudo do IEDI considerou a atividade na passagem do primeiro trimestre para o 
segundo trimestre em comparação com o mesmo período de 2016, para traçar a tendência 
do setor industrial. 

No primeiro semestre, a indústria cresceu 1%, interrompendo uma série de resultados 
negativos acumulados desde o segundo trimestre de 2014, quando a queda somou quase 
20%, conforme dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), medida pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

Cagnin ressaltou que o resultado da indústria medido entre janeiro e março deste ano foi 
favorecido por uma base extremamente frágil na comparação anual - quando o setor 
passou por seu pior momento da crise econômica e política. Para ele, outro fator que vai 
complicar a recuperação entre julho e dezembro é a base de comparação, dessa vez mais 
elevada, com a segunda metade 2016, quando o setor voltou a reagir. "A indústria 
precisará ter um maior dinamismo para garantir um crescimento, mesmo que modesto", 
afirmou.  

Na primeira metade deste ano alguns fatores influenciaram positivamente a indústria, mas 
que não devem se repetir. A injeção de recursos das contas inativas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e a produção de bens agrícolas, cuja demanda se concentra 
na primeira metade do ano, são exemplos que não devem se repetir, reforçou o 
economista. Por outro lado, a desaceleração da inflação, a redução dos juros - que deve 
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melhorar as condições de novos empréstimos - e a leve melhora das taxas de desemprego 
vão estimular a produção. 

De acordo com o IEDI, dos 93 segmentos pesquisados, apenas 37 apresentaram 
aceleração no segundo trimestre frente ao primeiro, enquanto dois mostraram estabilidade. 

Na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o mesmo intervalo de 2016, foram 
46 segmentos com queda e 47 com alta. 

Do total da amostragem, 13 áreas foram classificadas como em "crise grave ou 
fulminante", com destaque para segmentos de máquinas e equipamentos para uso na 
extração mineral e na construção; artefatos de concreto e cimento; e cosméticos, 
perfumaria e higiene pessoal. Na ponta oposta, com crescimento "intenso ou expressivo" 
estão 18 atividades, entre as quais componentes eletrônicos; tratores e máquinas 
agrícolas; e automóveis. 

Setor Externo 

A Moody's estima crescimento industrial de 1% em 2017 e 2,2% em 2018. Para a agência 
de classificação de risco, as perspectivas do setor "são moderadas", "suportadas 
amplamente pelas exportações e não pelo consumo doméstico". 

"Um ligeiro aumento da produção industrial em 2017 decorre principalmente das 
exportações de veículos, minério de ferro e petróleo. A produção de aparelhos eletrônicos, 
produtos têxteis e máquinas e equipamentos aumentou também nos primeiros seis meses 
deste ano, mas provocadas por eventos extraordinários, e não por melhoras mais amplas 
e duradouras", ressalta a Moody's em relatório divulgado ontem. 

O baixo crescimento previsto até 2018 oferecerá às empresas locais apenas uma melhora 
modesta de indicadores, que estão em níveis muito fracos. 

O diretor de macroeconomia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), José 
Ronaldo Souza Junior, avaliou que a demanda interna tem uma retomada "lenta", com 
"melhora gradual". "Os estímulos monetários terão efeitos mais fortes na demanda apenas 
em 2018", projetou. 

Com base em indicadores antecedentes, o IPEA calcula que a PIM de julho, que será 
divulgada pelo IBGE, na próxima terça-feira (5), apontará uma retração de 0,1% ante 
junho, mas uma alta de 0,4% ante igual mês de 2016. 

Rodrigo Petry 

(Fonte: DCI – 01/09/2017) 


