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A
dispensa de fun-
cionários tempo-
rários, em meio a
uma economia
doméstica ainda

frágil, pressionou o mercado
de trabalho brasileiro em feve-
reiro, avaliam economistas. A
taxa de desemprego em seis
regiões metropolitanas do
Brasil subiu para 5,7% no mês
passado, de 5,5% em janeiro,
conforme a Pesquisa Mensal
do Emprego (PME), divulgada
nessa quinta-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Ainda assim, segundo o
IBGE, o índice foi o menor pa-
ra o período desde o início da
série histórica, em março de
2002. O resultado também veio
em linha com as projeções do
mercado, cuja expectativa me-
diana era de 5,9%.

“O aumento do desemprego
no começo do ano está em li-
nha com indicadores recentes,
que apontam para uma desace-
leração significativa na ativida-
de econômica do último tri-
mestre de 2011 para o primeiro
de 2012”, disse o economista da
Concórdia Corretora Flávio
Combat. O analista ressalta que
os resultados mais desanima-
dores estão vindo da indústria,

que ainda não conseguiu res-
ponder às sucessivas injeções
de estímulos ao consumo feitas
pelo governo desde agosto do
ano passado. 

A produção da indústria re-
cuou 2,1% em janeiro ante de-
zembro, refletindo a dificulda-
de do setor em regular níveis
de estoque em diversos seg-
mentos. A queda verificada no
período também foi resultado
de um menor dinamismo na
produção de minério de ferro
e caminhões, segundo técni-
cos do IBGE. 

Na avaliação do gerente da
Coordenação de Trabalho e

Rendimento do IBGE, Cimar
Azeredo, o avanço do índice
de desocupação foi puxado
pela continuidade das demis-
sões de empregados temporá-
rios. Com base na série históri-
ca, ele explicou que o processo
de dispensa destes funcioná-
rios costuma durar todo o pri-
meiro trimestre do ano, po-
dendo até mesmo se estender
para o segundo. 

O economista explicou que
o corte de vagas temporárias
acaba pressionando a taxa de
desocupação, pois parte dos
trabalhadores dispensados
engrossa a população em bus-

ca de trabalho. “Esta pressão
deve ser eliminada na medida
em que a economia se aque-
cer, ampliando a oferta de va-
gas”, disse.

Em relação a fevereiro de
2011, o índice de desemprego
recuou 0,7 ponto percentual, o
que, para Azeredo, sinaliza a
continuidade do momento fa-
vorável pelo qual para o merca-
do de trabalho tem passado. O
economista também observou
que o crescimento de 1,9% na
população ocupada em base
anual é outro indicador da fase
positiva. Em relação a janeiro, o
grupo de pessoas empregadas

ficou estável.
O técnico ressaltou que, na

passagem de janeiro para feve-
reiro, o contingente empregado
em cada agrupamento analisa-
do não apresentou variação
significativa. “O que se nota é
uma tendência de queda na in-
dústria e outra de alta no co-
mércio, que não foi, contudo,
confirmada estatisticamente
pelos dados do período”, disse.
Já em relação ao registrado em
igual período de 2010, a popu-
lação ocupada cresceu nas ca-
tegorias serviços domésticos
(2,8%) e educação, saúde e ad-
ministração pública (1%).

SALÁRIOS. O rendimento mé-
dio real dos ocupados atingiu
R$ 1.699,70 — alta de 1,2% ante
janeiro e de 4,4% sobre igual
período de 2010 — maior valor
apurado desde o início da série
histórica. Azeredo destacou
que o crescimento está ligado
ao reajuste do salário mínimo
(de R$ 545 para R$ 622), que te-
ve impacto na folha de paga-
mento da indústria e do comér-
cio. “O aumento exerce menor
influência em educação e saú-
de, onde os salários são reajus-
tados via dissídios”, explicou.

Para Combat, o aumento da
renda real dos trabalhadores
sinaliza que o mercado de tra-
balho ainda está pressionado,

apesar do fraco desempenho
da economia. “A tendência de-
ve ser revertida nos próximos
meses como reflexo da desa-
celeração da atividade”, disse.
Com base no cenário, a Con-
córdia projeta que a taxa mé-
dia de desemprego encerrará
2012 em 6,2%.

Já o técnico do IBGE afirmou
que o crescimento do rendi-
mento pode estar relacionado
também à saída de trabalhado-
res temporários, que costu-
mam receber remuneração in-
ferior à de funcionários perma-
nentes. Em São Paulo, o rendi-
mento bateu o maior valor da
série, atingindo R$ 1.813,10.

Azeredo disse ainda que
quase meio milhão de pessoas
passou a ter carteira assinada
nos 12 meses até fevereiro, o
que estaria relacionado ao
crescimento da geração de va-
gas terceirizadas. “O número
ainda é baixo, mas demonstra
que a formalidade está avan-
çado constante e gradativa-
mente”, disse. 

Segundo ele, metade das
pessoas ocupadas está empre-
gada no setor privado e tem
carteira assinada. A Pesquisa
Mensal de Emprego do IBGE é
realizada nas regiões metropo-
litanas de Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São
Paulo e Porto Alegre.

Desemprego: taxa sobe para 5,7%  

TRABALHO - Eliminação de vagas temporárias em fevereiro eleva em dois pontos percentuais o índice em relação a
janeiro, mas, segundo o IBGE, ainda é o menor para o período desde o início da série histórica, em março de 2002

■ PESQUISA

WLADIMIR D’ANDRADE
DA AGÊNCIA ESTADO

A expectativa de consumo
do brasileiro para este ano
caiu em todas as classes so-
ciais, segundo a pesquisa O
Observador Brasil 2012, divul-
gada nessa quinta-feira pela
Cetelem BGN, empresa do
grupo BNP Paribas. O recuo na
intenção de compra é notório
em itens como carros, compu-
tadores, telefones celulares,
móveis e atividades de lazer e
viagens. “O brasileiro está um
pouco mais cauteloso neste
ano do que em 2011”, afirmou
o vice-presidente Comercial e
de Marketing da Cetelem, Mil-
tonleise Carreiro Filho.

De acordo com a pesquisa,
feita em parceria com a Ipsos
Public Affairs, 18% dos brasilei-
ros consultados afirmaram que
pretendiam comprar um carro
em 2011, percentual que caiu
para 15% na pesquisa de 2012. O
recuo foi maior entre as classes
A e B, nas quais a intenção de
comprar automóvel passou de
28% para 24%. Entre os consu-
midores da classe C, o percen-
tual baixou para 15%, ante 18%
na pesquisa anterior.

Quedas expressivas tam-
bém ocorreram na intenção
de aquisição de computadores
pessoais (de 20% na consulta
realizada no ano passado para
16% no levantamento relativo
a 2012), telefone celular (de
25% para 17%), eletrodomésti-
cos (38% para 30%), móveis
(de 40% para 31%) e lazer e

viagem (de 32% para 25%).
Houve manutenção da in-

tenção de compra de proprie-
dades — 11% dos consultados,
assim como na sondagem an-
terior, pretendem adquirir
imóveis em 2012. Na análise
por classes, porém, a intenção
da compra de imóveis caiu en-
tre as classes A e B (de 20% para
16%), manteve-se em 10% na
classe C e apresentou aumento
entre os consumidores das
classes D e E, ao passar de 6%
em 2011 para 9% em 2012.

OTIMISMO. A pesquisa da Cete-
lem aponta que, apesar da que-
da na intenção de consumo nes-
te ano, os consumidores se-

guem otimistas. “Este ano pode
não ter o mesmo nível de consu-
mo de 2011, mas a expectativa
ainda segue positiva”, afirmou
Carreiro Filho.

Metade (50%) dos consulta-
dos acredita em crescimento
geral do País neste ano, ante
60% em 2011. O consumo vai
aumentar para 49% dos entre-
vistados, ante 53% que tinham
a mesma opinião na pesquisa
anterior.

Sobre o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), 33%
creem em desempenho melhor
em 2012, ante 39% que estavam
otimistas quanto ao avanço da
economia em 2011. “O Brasil,
junto com a Alemanha, segue

como o país mais otimista do
mundo”, disse Carreiro Filho.

A pesquisa foi realizada en-
tre os dias 17 e 23 de dezembro
do ano passado. Foram ouvi-
dos 1.500 entrevistados em 70
cidades com o objetivo de ob-
ter uma amostra representati-
va da população urbana do
País. As classes sociais foram
definidas de acordo com o Cri-
tério de Classificação Econô-
mica Brasil (CCEB), um siste-
ma de pontos fornecido pela
Associação Brasileira de Em-
presas de Pesquisa (Abep), que
leva em conta não a renda fa-
miliar, mas a posse de itens
domiciliares e o grau de ins-
trução do chefe da família.

DA AGÊNCIA ESTADO

O número de brasileiros que ascenderam
à classe C chegou a 40,3 milhões entre 2005 e
2011. Com isso, a classe C, em sete anos, pas-
sou de 34% para 54% da população, de acor-
do com o estudo O Observador Brasil 2012,
divulgado nessa quinta-feira pela Cetelem
BGN, empresa do grupo BNP Paribas. Em
2005, a classe C tinha 62.702.248 brasileiros.
No ano passado, o número havia subido pa-
ra 103.054.685. Em 2010, eram 101.651.803
— ou 53% da população.

O estudo mostra que em 2011 as classes A
e B representavam, juntas, 22% do total da

população e as classes D e E somavam 24%.
De acordo com a pesquisa, a renda média
familiar da classe C passou de R$ 1.107 em
2005 para R$ 1.450 em 2011 — crescimento
de 30,9%. Já a renda média familiar geral da
população passou de R$ 974 para R$ 1.618,
aumento de 66,1%.

De 2010 para 2011 o aumento da renda mé-
dia familiar geral foi impulsionada pela classe
C, única faixa da população em que foi obser-
vado crescimento. A renda média dos inte-
grantes da classe C passou de R$ 1.338 para R$
1.450.Nas classes A e B,a renda média familiar
caiu de R$ 2.983 para R$ 2.907. Nas classes D e
E, o valor baixou de R$ 809 para R$ 792.

Mais 40,3 milhões em sete anos

CLASSE C

Cai intenção de consumo para 2012
■ IPCA-15

Educação desacelera 
e reduz inflação
DA REDAÇÃO

A forte desaceleração no
ritmo de alta dos reajustes
de mensalidades escolares
reduziu a taxa de inflação
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo - 15 (IPCA-15),
na passagem de fevereiro
para março. O índice teve
alta de 0,25% em março,
após taxa de 0,53% em feve-
reiro, informou o Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

O grupo Educação saiu
de alta de 5,66% em feverei-
ro para 0,51% em março.
Como resultado, os itens
não alimentícios passaram
de 0,6% em fevereiro para
0,26% em março. Os preços
dos alimentos também de-
saceleraram, saindo de
0,29% em fevereiro para
0,22% este mês. As carnes
tiveram queda de 1,57% e,
apesar de menos intensa do
que no mês anterior, quan-
do a queda foi de 2,10%, o
item teve o maior impacto
individual negativo no IP-
CA-15 do mês: -0,04 ponto
percentual.

Ficaram mais baratos ain-
da o tomate (de -3,82% para
-16,33%), o açúcar cristal (de
-1,82% para -2,57%), o açú-
car refinado (de -2,72% para
-2,35%) e o queijo (de 0,57%
% para -0,85%). Na outra
ponta, registraram aumen-
tos de preços a cebola (de
1,13% para 15,36%) e o feijão
preto (de 9,76% para 7,68%),
além das frutas (de 0,58%
para 4,70%).

Os grupos Artigos de Re-
sidência (de 0,22% para -
0,31%) e Comunicação (de
0,03% para -0,49%), ambos
com deflação, também con-
tribuíram para a desacele-
ração do IPCA-15 do mês,
assim como o grupo Despe-
sas Pessoais (de 1,07% para
0,6%), que mostrou alta
menor. Neste último, o item

empregado doméstico (de
1,78% para 1,38%) apresen-
tou o maior impacto positi-
vo no mês, com 0,05 ponto
percentual, mas a taxa foi
mais moderada.

O grupo Habitação (de
0,48% para 0,44%) teve re-
sultado mais baixo do que
no mês anterior, tendo em
vista a desaceleração no
aluguel residencial  (de
1,20% para 0,45%) e no con-
domínio (de 0,68% para
0,48%). Já os grupos Vestuá-
rio (de -0,33% para 0,16%) e
Transportes (de -0,05% para
0,11%) ficaram mais eleva-
dos em março, enquanto o
grupo Saúde e Cuidados
Pessoais (de 0,53% para
0,54%) praticamente repe-
tiu o resultado anterior. 

TRANSPORTES. Em Trans-
portes, contribuíram para a
elevação passagens aéreas
(de -8,83% para 1,35%), ga-
solina (de -0,30% para -
0,18%), etanol (de -2,38%
para -1,48%) e automóvel
novo (de -0,45% para -
0,04%). Em Vestuário, a ele-
vação é atribuída ao início
da entrada da nova estação.

O resultado do IPCA-15,
mostrando desaceleração
forte neste mês, foi consi-
derado uma boa surpresa
pelos analistas, o que cor-
robora que o Banco Central
deve continuar reduzindo a
Selic,  hoje em 9,75% ao
ano. Para o economista-
chefe da CM Capital  Ma-
rkets, Mauricio Nakahodo,
está mantida a expectativa
de pelo menos mais um
corte de 0,75 ponto percen-
tual na taxa básica de juros,
como ocorreu no início do
mês.  “Ainda assim, acho
que é muito cedo para revi-
sar a estimativa) até porque
em abril a inflação não de-
ve vir tão baixa quanto foi
em março”, afirmou ele, ci-
tando preços de tarifas de
energia.(Com agências)

RESERVAS DE US$ 362,362 BI SÃO NOVO RECORDE 

Ao atingir o valor de US$ 362,362 bilhões, na quarta-feira, as reservas
internacionais do País atingiram novo recorde histórico. A marca antiga
era do dia anterior, 20 de março, quando o montante estava em US$
358,236 bilhões. O novo recorde foi alcançado após a liquidação das
compras de dólar no mercado a termo realizadas pelo BC no início de
fevereiro, quando a instituição atuou para absorver parte dos recursos
captados por empresas no exterior, como a Petrobras que havia
conseguido US$ 7 bilhões com investidores internacionais.

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR PAULISTANO CAI EM MARÇO

O otimismo do paulistano registrou queda em março, mas continua 
em níveis bastante elevados. O Índice de Confiança do Consumidor
(ICC), apurado na capital pela FecomercioSP, registrou retração de
3,4%, passando de 170,2 pontos em fevereiro para 164,4 pontos,
numa escala que varia de 0 a 200 e na qual números acima de 100
pontos indicam otimismo. Os dois indicadores que compõem o ICC
tiveram queda. O Índice de Condições Econômicas Atuais caiu 3,3% e
o o Índice de Expectativa do Consumidor, 3,5%.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23, 24 e 25 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




