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O desemprego deve seguir piorando ao longo de 2017. A depender das nossas estimativas e
suposições para os seus condicionantes, o recuo na taxa de desocupação (como percentual
da força de trabalho) poderia ocorrer entre o final desse ano e início de 2018. Aqui,
exploramos algumas simulações para entender como e quando poderia se dar o turning
point desse que deve ser, seguindo o seu desempenho histórico, um dos últimos mercados a
melhorar. Como com quase todo dado macro brasileiro, o problema de se fazer um estudo
pouco mais aprofundado começa na dificuldade de encontrar séries de dados mais longas.
Nessa linha, por exemplo - e com todos os riscos envolvidos -, decidimos “retropolar” a
PNAD Contínua seguindo a Pesquisa Mensal do Emprego para ganhar observações.
Para analisar o desemprego temos que entender a dinâmica da chamada população
ocupada e da população economicamente ativa. Grosso modo, estamos falando daqueles
que encontraram uma ocupação (PO) no universo da força de trabalho disponível (PEA),
empregada mais procurando emprego.
Oc upada (PO)
Ec onomic amente Ativa (PEA)

Desemprego = 1 - PO/PEA
Desoc upada (PD)

Pop. em idade de trabalhar
Não Ec onomic amente Ativa (PNEA)

Primeiramente, é intuitiva a relação entre o crescimento da economia e da ocupação; de
modo geral, uma maior produção pode exigir um aumento do emprego. A correlação é
clara visualmente (abaixo). Aqui, seguindo o que disse no começo desse parágrafo,
poderíamos incorrer em uma dificuldade em nossas estimativas: mais gente empregada
causa maior produção, maior PIB causa maior ocupação ou ambos? Seguindo procedimento
estatístico tradicional1, encontramos que o crescimento do PIB antecede o da população
ocupada.
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Sendo assim, adotando nossas estimativas de crescimento trimestral até o 4T18 (que
implicam em PIB crescendo +0,5% este ano e 3,0% em 2018), esperamos uma redução
gradual da queda na população ocupada (recentemente atingiu mínimas históricas ao cair
2,6% a/a em outubro/16). De qualquer forma, como vemos nas projeções acima (área
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Pairwise Granger Causality Tests

hachurada), veríamos crescimento anual apenas no início de 2018 se estivermos corretos
sobre a velocidade de recuperação da atividade.
Já a evolução da oferta de trabalho - população economicamente ativa - é capciosa. Em
recessões, por exemplo, a probabilidade de alguém em idade para trabalhar buscar
emprego aumenta ou diminui? Existem dois efeitos com repercussões contrárias sobre o
desemprego que podem dificultar o diagnóstico e as estimativas: (1) de um lado, o efeito
desalento nos sugere que em momentos de recessão como o atual, quando a probabilidade
de conseguir uma vaga e o salário esperado tendem a ser baixos, a população desocupada
optaria por deixar de procurar emprego, o que limitaria a alta do desemprego
(matematicamente, se desemprego é igual a [1 – PO/PEA] e PEA↓, desemprego↓ tudo mais
constante); (2) do outro, o efeito trabalhador adicional nos sugere que a queda na renda
recomendaria a entrada de outros membros das famílias no mercado de trabalho para
tentar suavizar o nível de consumo impactado negativamente pelo período recessivo. Basta
imaginar que a perda do emprego da principal fonte de renda de uma família forçaria filhos
e cônjuges que não trabalhavam a buscar uma ocupação. Nesse caso, o desemprego hoje
geraria pressão adicional de alta com o aumento do número de pessoas procurando
emprego (matematicamente, PEA↑ implica desemprego↑ tudo mais constante).
O comportamento até outubro/16 da taxa de participação – proporção de pessoas
economicamente ativas entre aquelas com idade para trabalhar (PEA/PIA), ou seja, de
modo simplificado, aqueles que não desistiram do mercado de trabalho – tem atenuado a
piora do desemprego emitindo sinais de desalento. Novembro/16, como se vê abaixo,
mostrou boa reversão. No entanto, há outras evidências de provável desalento como o
fluxo de pessoas saindo da população ocupação e da população desocupada para a
população não economicamente ativa; ou seja, trabalhadores que estavam desempregados
ou ficaram desempregados desistindo de procurar emprego.
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Se assim for, a elevação do desemprego seguirá relativamente mais contida enquanto a
retomada da atividade como um todo seguir claudicante - por motivos negativos, portanto assim como é esperado que parte desse contingente volte a procurar emprego quando a
recuperação ganhar força, o que, como vimos na fórmula acima, manteria o desemprego
relativamente mais alto a despeito de eventual saída da recessão, por exemplo. Assim,
antes de demonstrarmos pelas simulações, é possível dizer que o grau de ociosidade do
mercado de trabalho tem viés negativo - em termos de maior desemprego - pelo menos
para este e o próximo ano.

Abaixo, supusemos diversas razões de PEA/PIA para a taxa de ocupação (PO/PIA) resultante
da nossa estimativa do PIB descrita acima e, assim, o consequente desemprego para o final
de 2017 e 2018. Na primeira mantivemos a taxa de participação constante no último
patamar observado; na segunda, conjecturamos um eventual retorno à média histórica; nas
últimas, tomamos de forma ad hoc o que poderiam ser as taxas resultantes de um efeito
contínuo de desalento e de trabalhador adicional mantido o resto constante (questionável,
mas com a utilidade de percebermos alguns limites).
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Hoje, a taxa de desemprego encontra-se em 12,6% no trimestre terminado em novembro.
Como vemos, a perspectiva do mercado de trabalho segue desfavorável e dificilmente
ficará muito abaixo da taxa atual; o viés segue para cima.
Para finalizar, a conhecida Lei de Okun vai ao mesmo sentido. Abaixo, trouxemos a sua
versão em diferenças, que retrata a correlação inversa entre o crescimento real do PIB e as
mudanças interanuais do desemprego (U, no eixo vertical). É uma análise simplista, mas
com toda a força da parcimônia. Como vemos, a relação também sugere a sua ascensão ao
longo deste ano e, se estivermos corretos sobre a magnitude e o ritmo de recuperação da
economia, um recuo lento de 2018 em diante.
Em suma, prevemos uma taxa de desemprego em 12,8% ao final de 2017 e 12,4% em 2018.
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