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27 de fevereiro de 2020

Destaque Depec - Bradesco

Sobre o descompasso entre o emprego e o PIB

O mercado de trabalho tem apresentado recuperação mais evidente nos últimos
meses, com geração de emprego acima do sugerido pelo comportamento do PIB.
Historicamente, a criação formal de vagas mantém uma correlação elevada com o
desempenho da atividade econômica: maior crescimento da economia implica maior
contratação. Entretanto, temos visto no Caged um descolamento entre emprego formal e
PIB. Esse movimento não é inédito, mas tem chamado atenção por ter se mantido ao longo
do ano passado e se intensificado no último semestre (Gráfico 1).

Dentre os fatores que ajudam a explicar esse comportamento positivo do emprego
formal, destacamos a flexibilidade gerada pela reforma trabalhista. De fato, a reforma
levou a uma queda de risco e de litigância, com maior prevalência do acordado entre as
partes e com a regulamentação de jornadas de trabalho mais flexíveis¹. Isso fez com que o
custo de contratar caísse e, portanto, o fato de o emprego reagir de maneira mais intensa
hoje não pode ser considerado fora do esperado.

É interessante notar essa mesma relação sob a ótica setorial. As principais diferenças
estão concentradas na indústria, em especial na construção civil. Nesse setor, a correlação
entre emprego e PIB não é tão alta como nos dados agregados, mas há um descolamento
persistente nos últimos anos. O segmento tem se beneficiado do último ciclo de corte de
juros, sendo um dos grandes destaques de 2019, mas ainda apresenta desempenho aquém
do sugerido pelo emprego formal (Gráfico 2).

1 Esse foi tema, inclusive, do Destaque Depec publicado em 04/12/2019: 

https://www.economiaemdia.com.br/BradescoEconomiaEmDia/static_files/pdf/pt/publicacoes/destaque_depec/DestaqueDepec_04_dez_19.pdf

Igor Velecico
Ariana Zerbinatti

Gráfico 1: Geração formal de emprego e variação interanual do PIB (%)

Fonte: IBGE, Ministério da Economia, Bradesco
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Por sua vez, os dados referentes ao emprego nos setores de serviços e comércio
parecem mais alinhados aos do PIB, como pode ser visto a seguir (Gráficos 3 e 4). De fato,
esses setores são os mais beneficiados pelos saques do FGTS e do Pis/Pasep e também pela
flexibilidade da reforma trabalhista (são os que mais estão gerando empregos temporários,
por exemplo).

Gráfico 2: Construção civil: geração formal de emprego (média trimestral, em milhares)
e variação interanual do PIB (%)

Fonte: IBGE, Ministério da Economia, Bradesco

Gráfico 3: Serviços: geração formal de emprego (média trimestral, em milhares) e
variação interanual do PIB (%)
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Mas há também um outro componente do emprego, que se expandiu bastante nos
últimos três anos: a geração de emprego por conta própria. A seguir (Gráfico 5),
ilustramos a evolução da ocupação efetiva e a sugerida pela relação histórica entre PIB e
ocupação. Vê-se três descolamentos recentes claros, que coincidem com os estímulos
dados à época: em 2017, com a liberação das contas inativas do FGTS; em 2018, com as do
PIS/Pasep e, recentemente, com as novas regras de saque do FGTS. Além disso, aqui
também a reforma trabalhista potencializou a geração de vagas formais, ao flexibilizar e
facilitar contratações e negociações.

Gráfico 4: Comércio: geração formal de emprego (média trimestral, em milhares)
e variação interanual do PIB (%)
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Fonte: IBGE, Ministério da Economia, Bradesco

Gráfico 5: Ocupação efetiva e sugerida pelo PIB: média quadrimestral anualizada
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Essa maior geração de empregos não pressionou os reajustes salariais, que
permaneceram contidos. Uma possível explicação seria o aumento da participação do
emprego por conta própria na ocupação total. Para testar essa hipótese, reconstruímos a
série de rendimentos nominais, considerando a composição da ocupação total em
janeiro/2015. Desde 2015, o share da ocupação por conta própria subiu de 23,5% para
26,0%, ao passo que do privado com carteira caiu de 39,4% para 35,6%. O Gráfico 6 ilustra o
resultado do exercício: não há diferença expressiva entre as duas séries, ou seja, os salários
da economia estão mais comportados e isso não se deve a uma mudança da composição do
emprego. Uma possível explicação para esse fenômeno foi tratada em publicação recente².

Esse descolamento entre emprego e PIB não implica, necessariamente, perda de
produtividade da economia, ainda que medidas mais simples sugiram que ela esteja
abaixo do nível pré-crise. Primeiramente, cabe ressaltar que as métricas de produtividade
são pró-cíclicas e ajudam a explicar muito pouco a tendência futura. Praticamente todas as
reformas implementadas nos últimos anos caminham na direção de elevar a produtividade
da economia: podemos citar as reformas trabalhista, da previdência, do teto de gastos, mas
também a criação da TLP, o PL da Liberdade Econômica, a agenda BC# e a redução dos
subsídios, entre várias outras.

Considerando apenas a métrica de produto por trabalhador, é possível notar um
crescimento da produtividade ao longo do ano passado, mas ainda em patamar mais
baixo do que observado no período anterior ao da crise (Gráfico 7), seja utilizando o
estoque de emprego da Pnad Contínua ou o da RAIS/Caged. Contudo, como salientamos,
não entendemos que essa é a métrica mais fidedigna em um momento em que há mudanças
de preços relativos na economia, com queda de preço (risco) do fator trabalho. Casos em
que a economia se aproxima do máximo da sua produtividade costumam se traduzir em
aceleração da inflação e/ou aumento do déficit nas contas externas, especialmente via
elevação das importações. Por ora, não há sinais de que isso esteja acontecendo: os núcleos
de inflação seguem bastante comportados e as importações, principalmente de bens
intermediários (Gráfico 8), não mostram crescimento expressivo e nem têm descolado
significativamente do desempenho da produção industrial.

² Para mais detalhes, ver Destaque Depec Bradesco publicado em 19/02/2020: 
https://www.economiaemdia.com.br/BradescoEconomiaEmDia/static_files/pdf/pt/publicacoes/destaque_depec/DestaqueDe
pec_19_fev_20.pdf

Gráfico 6: Rendimento nominal efetivo e contrafactual, variação interanual
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Gráfico 7: Razão produto/emprego, Caged
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Fonte: IBGE, Ministério da Economia, Bradesco

Gráfico 8: Bens intermediários: produção industrial e quantum importado
(variação em 12 meses)
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BENS INTERMEDIÁRIOS: PRODUÇÃO INDUSTRIAL E QUANTUM 
IMPORTADO - CRESCIMENTO ACUMULADO EM 12 MESES

Fonte: IBGE, Funcex
Elaboração: BRADESCO
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