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Desde que atingiu o patamar mais elevado da série histórica no primeiro trimestre do ano passado, a taxa de
desemprego tem recuado lentamente até registrar 12,2% no trimestre encerrado em agosto deste ano, na
série livre de efeitos sazonais. Esse patamar ainda é bastante elevado e evidencia que o recuo da taxa de
desocupação ocorreu de forma muito gradual até agora, frustrando as expectativas iniciais que projetavam um
mercado de trabalho mais aquecido.

Analisando a evolução da população ocupada, percebemos algumas similaridades entre o ocorrido ao longo
do ano passado e o início do segundo semestre deste ano. Em ambos os períodos houve um forte aumento da
ocupação, impulsionado principalmente pelo crescimento da ocupação por conta própria (Gráfico 1). Tais
movimentos podem ser reflexo do efeito da renda extra disponibilizada às famílias, por conta da liberação do
FGTS em 2017 e do PIS/Pasep, agora em 2018. Essa injeção de recursos, além de impulsionar o consumo, pode
incentivar a expansão dessa categoria de ocupação – assim, indivíduos que estavam desempregados ou fora do
mercado de trabalho ampliaram a ocupação (e a PEA) total. Um outro fator que fortalece o crescimento da
ocupação por conta própria é o elevado ritmo de criação de novos MEIs (Microempreendedor Individual), de
14,5% no acumulado do primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado,
de acordo com os dados da Serasa Experian. O Microempreendedor Individual tem como característica a
facilidade de obter a formalização e reflete a capacidade empreendedora do brasileiro, servindo como uma
opção para os indivíduos que estavam desempregados e não encontraram um emprego com carteira assinada,
ampliando a ocupação por conta própria.
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Gráfico 1: Evolução da população ocupada
Variação 3 meses anualizada, em %

Fonte: IBGE, Bradesco 
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A evolução da categoria de pessoas trabalhando por conta própria tem sido tão relevante que o desemprego
estaria estável se não fosse essa modalidade de ocupação. No Gráfico 2, simulamos qual seria a taxa de
desemprego desconsiderando a melhora de ocupação por conta própria. Para tanto, excluímos o número de
ocupados por conta própria da ocupação total e calculamos a evolução da PEA (População Economicamente
Ativa) através da PIA (População em Idade Ativa) e da média histórica da taxa de participação. Assim, os efeitos
da expansão dos empregos por conta própria foram excluídos da ocupação e da PEA.

Observa-se que, excluindo os efeitos de conta própria, a taxa de desemprego permaneceria no mesmo
patamar observado no início do ano passado. Houve uma volatilidade ao longo do último ano, mas o fato é
que o mercado de trabalho, nessa ótica, mostrou pouca ou nenhuma melhora nos últimos meses. De fato, esse
resultado está mais em linha com o esperado e aponta que a redução gradual da taxa de desemprego,
observada desde o início de 2017, tem sido influenciada essencialmente pelo aumento da ocupação por conta
própria. Se não fosse esse efeito, o desemprego estaria em um patamar mais elevado do que se encontra hoje.

Além do avanço da ocupação por conta própria, destacamos o contínuo recuo, desde 2014, da ocupação
privada com carteira assinada. Apesar da taxa de desemprego medida pela PNAD Contínua recuar desde o
segundo trimestre do ano passado, a composição do mercado de trabalho mostrou piora nesse período, uma
vez que o mercado informal costuma apresentar condições menos favoráveis de trabalho, menores salários,
maior volatilidade e menores garantias de permanência no emprego.

Uma outra forma de analisar o mercado de trabalho é calculando a taxa de subutilização da força de
trabalho, que considera desempregados, subocupados e desalentados; essa métrica atingiu seu pico histórico
neste ano (Gráfico 3), refletindo a elevada expansão do número de desalentados. Vale destacar o avanço de
aproximadamente 15% desse contingente no acumulado do ano, na comparação com o período de janeiro a
agosto de 2017, impulsionado pela permanência por um longo período do desemprego em patamar elevado,
levando pessoas que gostariam de estar no mercado de trabalho a desistiram de procurar emprego.

Gráfico 2: Taxa de desemprego e taxa de desemprego excluindo ocupação por conta própria
Dessazonalizadas, em %

Fonte: IBGE, Bradesco 
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Com relação aos salários, o rendimento médio nominal do mercado de trabalho como um todo tem
acelerado de forma gradual e volátil, porém ainda se mantém em um patamar confortável do ponto de vista
da inflação – nos últimos oito meses, os salários oscilaram de uma alta de 4,5% para outra de 5,7%. Por sua
vez, analisando o setor formal, os dados disponibilizados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) vão na direção oposta e seguem uma trajetória descendente desde o início do ano passado,
passando de uma alta de 8,4% em janeiro de 2017 para 2,6% em setembro de 2018. Portanto, o crescimento
interanual do salário médio dos contratados pelo mercado formal caminha junto com o IPCA de serviços,
considerando a variação no acumulado em 12 meses (Gráfico 4), sinalizando que os salários não devem
pressionar a inflação no curto prazo.

Em resumo, após atingir o ponto máximo da série histórica, a taxa de desemprego tem recuado neste ano
essencialmente pela melhora do nível de ocupação por conta própria; caso contrário, permaneceria estável
desde o ano passado, configurando uma composição qualitativa menos benigna. Dessa forma, a lenta
redução da taxa de desemprego, a composição desfavorável da ocupação e o elevado número de desalentados
explicitam o desafio do mercado de trabalho brasileiro. Para os próximos meses, contudo, esperamos uma
melhora, com a retomada da confiança, caso haja um aprofundamento da agenda de reformas, o que deve
levar a uma aceleração do crescimento e a uma melhora da qualidade do mercado de trabalho, com mais
empregos formais e menos informais.

Gráfico 3: Taxa de subutilização da força de trabalho
Dessazonalizada, em %

Fonte: IBGE, Bradesco 
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Gráfico 4: Inflação de serviços e variação interanual do salário médio dos admitidos (nominal)
Em %

Fonte: IBGE, Caged, Bradesco 
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