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A crise gerada pela pandemia de covid19 afetou de maneira

significativa o mercado de trabalho, com a população ocupada

tendo apresentado recuo significativo. Até o momento, os sinais

indicam recuperação apenas tímida do contingente de ocupados.

Dados advindos da Pnad Covid e do Caged sugerem que (i) o ritmo

de recuperação do mercado de trabalho ainda está aquém do

suficiente para garantir um crescimento próximo do consenso em

2021 e (ii) a recuperação no setor de serviços tem se concentrado

em trabalhadores informais, que concentram salários menores.

Tais elementos nos corroboram nossa visão de um crescimento

mais modesto do PIB em 2021, em 2,1%
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A pandemia de covid19 causou grande impacto no mercado de trabalho, com a população ocupada tendo

recuado de patamar próximo a 95 milhões de pessoas no pré-crise para o nível de aproximadamente 81 milhão de

indivíduos em meados de julho, no pior momento da série. Até setembro, já se observa alguma recuperação, porém

em ritmo ainda bastante lento, com a população ocupada, de acordo com a Pnad Covid, encontrando-se no patamar

de 82,9 milhões.

A velocidade da recuperação nos próximos trimestres, e, em especial, em 2021, dependerá da dinâmica do

mercado de trabalho e da população ocupada à frente. Um nível ainda deprimido de ocupação no momento em que,

devido às restrições fiscais presentes, o auxílio emergencial deverá sair de cena, no 1T21, poderá levar a um degrau de

renda importante. Tal suposição é parte importante do nosso cenário de crescimento abaixo do consenso no próximo

ano.

Apesar da relevância e importância do tema, a análise da dinâmica recente do mercado de trabalho não é

tarefa simples. A pesquisa mais tempestiva referente ao tema é a Pnad Covid que trouxe informações semanais até o

final de setembro, passando a partir de outubro a contar apenas dados mensais. A despeito de sua tempestividade, é

uma pesquisa amostral.

Já os dados referentes ao Caged, divulgados pelo Ministério da Economia, seriam a princípio, uma foto mais

fiel da realidade, visto que é um cadastro quase que censitário da situação do emprego no país. Porém, abrange

apenas o setor formal, e há dúvidas com relação a possíveis subnotificações no período recente. Abaixo, analisamos o

que cada pesquisa traz de informações com relação à saúde do mercado de trabalho, e como estas indicações se

relacionam com nosso cenário.

A Pnad Covid mostra, até setembro, recuperação ainda bastante lenta da ocupação, registrando recuperação

de apenas cerca de 11% frente ao seu vale. O pior da crise, desta forma, já passou, mas a tendência de melhora é

bastante gradual. Caso esta tendência seja mantida, retomaríamos o patamar pré-crise apenas em outubro de 2021.
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Aqui, vale lembrar que, de acordo com nossas projeções, precisaríamos observar uma retomada

substancialmente mais rápida para garantir um crescimento próximo do consenso, atualmente em 3,5% em 2021, com

a população ocupada terminando o ano próximo a 90 milhões para este cenário se confirmar. No atual ritmo,

terminaremos o ano com ocupação próxima a 85 milhões de indivíduos.

Já o Caged registrou saldo mais positivo que o esperado entre contratações e demissões em junho e agosto,

com recuperação de 296 mil postos de trabalho nos dois meses, após destruições de 1,5 milhão de vagas durante a

crise. Apenas em julho, o saldo foi positivo em 130 mil postos, mês em que a Pnad ainda registrava queda da

população ocupada.

Daniel Duque, pesquisador do FGV Ibre, apontou em post recente[1] evidências de que esta surpresa positiva

do Caged poderia estar sendo superestimada, visto que parece estar havendo subnotificação de demissões, em função

possivelmente do grande número de empresas que quebraram e que podem não ter notificado o Ministério da

Economia o fechamento de vagas. Por exemplo, causa bastante estranheza o fato de que as demissões, segundo o

Caged, rodaram em patamar elevado entre março e abril, porém tendo despencado a partir de então.

Mas e do ponto de vista setorial, o que cada pesquisa nos diz? Vamos começar pelo Caged, cujos dados

agregados nos trazem a visão mais otimista com relação à recuperação. Como já discutimos anteriormente, a crise

recente teve efeito bastante desigual entre setores, tendo afetado sobremaneira o de serviços, mais intensivo em mão

de obra. E, em comparação com a crise de 2015/16, a queda observada em vagas do setor de serviços foi muito mais

rápida agora. Na ponta, o saldo no setor também já virou positivo, porém a retomada é ainda muito lenta.

1 https://blogdoibre.fgv.br/posts/evidencias-da-subnotificacao-de-desligamentos-do-caged
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E a Pnad Covid, o que nos diz? A despeito de um resultado agregado pior, temos que a recuperação da

população agregada tem se concentrado em setores mais relacionados a serviços. Este resultado faz sentido, uma vez

que este setor é mais intensivo em mão de obra informal, não capturado pelo Caged.

Resumindo, a pesquisa que traz, no agregado, uma visão mais otimista sugere uma recuperação lenta no setor

(formal) de serviços, que observou queda bastante expressiva e rápida de vagas e, na ponta, apenas ensaia uma tímida

recuperação. Já a pesquisa cujo “headline” mostra uma recuperação mais lenta sugere que a melhora está sendo

puxada exatamente por serviços, com o setor informal, que concentra salários mais baixos, sendo a principal diferença

entre as dinâmicas observadas.
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Depreendemos das evidências aqui apontadas duas informações importantes. Primeiro, de fato a velocidade

de recuperação da população ocupada está aquém do necessário para garantir um ritmo de crescimento próximo ao

consenso em 2021. Segundo, existem importantes diferenças setoriais na retomada do emprego, sendo que, no setor

de serviços, as vagas formais praticamente não mostraram recuperação, sendo que esta está se concentrando no setor

informal, que concentra rendimentos menores, situação desfavorável para a recuperação da massa de salários à frente.

Reiteramos, portanto, nossa expectativa de retomada tímida do crescimento no próximo ano, com o PIB

devendo se expandir 2,1%, próximo ao “carregamento estatístico” de 2,2% que deverá advir deste ano. A fragilidade do

mercado de trabalho, condições financeiras mais apertadas e um relevante impulso fiscal negativo, com a manutenção

do teto de gastos, devem impedir crescimento muito superior a este. Vale notar, no entanto, que discussões com

relação à possibilidade de flexibilização do teto de gastos, a despeito de eventualmente poderem amenizar o impacto

negativo do impulso fiscal em 2021, devem ter como efeito crescimento menor via corrosão da confiança e de piora

substancial das condições financeiras. Assim, apesar da nossa projeção de crescimento abaixo do consenso,

acreditamos que o viés ainda é negativo.
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