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▪ A taxa de desemprego foi de 13,9% no trimestre encerrado em dezembro do ano passado (frente
14,6% no trimestre encerrado em setembro), representando um aumento de 2,9 p.p. em relação ao
mesmo trimestre de 2019.
▪ Contudo, a taxa dessazonalizada manteve-se em 14,5% ao longo te todo o último trimestre do ano
passado. Resultado da PnadC aponta para uma retomada lenta no mercado de trabalho, com
diminuição no ritmo de contratação no mercado formal em dezembro. O rendimento real voltou a
cair devido à redução no ritmo do mercado formal (que possui salários maiores) e devido ao aumento
da inflação no último trimestre do ano passado.
▪ A população ocupada foi de 86,2 milhões, um aumento de 4,5% em relação ao trimestre anterior
(3,7 mi de pessoas a mais em relação ao trimestre encerrado em setembro). Na comparação com o
mesmo trimestre de 2019, significa um recuo de 8,9% (redução de 8,4 mi de pessoas).
▪ Já o número de pessoas na força de trabalho foi de 100,1 mi, aumento de 3,5 mi em relação ao
trimestre encerrado em setembro. Porém recua 5,7% (menos 6,0 mi de pessoas) em relação ao
mesmo trimestre de 2019.
▪ O emprego no setor privado com carteira assinada (ex-domésticos) foi de 29,9 mi em dezembro.
Representa um aumento de 510 mil pessoas frente ao trimestre anterior (encerrado em setembro) e
uma queda de 11,2% (menos 3,8 mi de pessoas) ante o mesmo trimestre de 2019.

Evolução Recente
Houve aumento da ocupação nos dez grupos de atividades pesquisados, porém com recuo no ritmo
de emprego em praticamente todos os grupos. Esperávamos arrefecimento no ritmo do emprego
no final do ano passado, mas o resultado veio um pouco abaixo das nossas expectativas. A população
ocupada foi de 86,1 mi em dezembro, frente projeção de 86,4 mi. A divulgação do IBGE apresenta
um cenário geral de retomada do emprego, mas o ritmo é lento.
Projetamos aumento da taxa de desemprego neste primeiro trimestre, que deve encerrar março em
15,3%. Contudo, há efeitos sazonais no primeiro trimestre e mais importante do que a taxa de
desemprego, é acompanhar a evolução nos próximos meses da população ocupada e sua abertura
por posição ocupada (formal e informal) e setores. Estimamos que a população ocupada retorne ao
nível pré-pandemia apenas no primeiro semestre de 2022 e mantemos a projeção de população
ocupada ao redor de 91 mi de pessoas no final deste ano.
O desemprego sombra, que é a taxa de desemprego supondo taxa de participação igual ao nível prepandemia, está em 18,7% (frente 19,3% em novembro).
Contudo, o agravamento da pandemia nas últimas semanas coloca um viés de baixa para a retomada
nesse primeiro trimestre. A média móvel de sete dias (mm7d) do número de mortes está em
1500/dia, maior nível desde o início da pandemia. O ritmo de vacinação diminuiu com a falta de
vacinas em diversas cidades e a mm7d do número de doses aplicadas caiu pela metade nas últimas
duas semanas (recuou de 200 mil/dia para 100 mil/dia).

Diante do agravamento da situação, medidas de restrição à mobilidade estão sendo impostas em
várias localidades. Todo o Estado de São Paulo estará em lockdown, das 23h às 5h, a partir de hoje
até 14 de março. O estado do Rio Grande do Sul impõe restrições e fechamento de setores não
essenciais (comércio de veículos, atacadista e varejista) por pelo menos oito dias, começando neste
sábado. O Distrito Federal começa lockdown na segunda-feira, dia 1 de março, das 20h às 5h. O
ministro da saúde, Eduardo Pazuello, reconheceu a piora da crise e mais medidas de contenção à
mobilidade podem ser tomadas por parte de governos locais.
A evolução do programa nacional de vacinação é fundamental para a retomada do mercado de
trabalho. Portanto, os desdobramentos recentes colocam viés de baixa nas expectativas de
retomada.
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