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RIO - A acomodação da atividade industrial já está refletida no mercado de trabalho, 
que apresentou estabilidade no número de contratações na indústria em novembro do 
ano passado em relação a outubro (alta de 0,01%) e queda de 1% na folha de 
pagamento, na mesma base de comparação. Apesar das reduções dos dados na 
margem, o economista André Macedo, da coordenação de indústria do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), avalia que os resultados são positivos e, 
assim como ocorreu na produção, a desaceleração no ritmo de crescimento não 
comprometeu os ganhos do emprego e do rendimento industrial em 2004. 
 
Macedo argumenta que os dados de comparação com 2003 foram "amplamente 
positivos", tanto no aumento de contratações quanto na recuperação da renda dos 
empregados. No caso do emprego, ele avalia que o aumento de 4,2% em relação a 
novembro do ano anterior - a 13.ª expansão consecutiva nessa base de comparação -, 
que levou a um crescimento de 1,7% no acumulado de janeiro a novembro, mostra 
continuidade da reação do mercado de trabalho. Segundo ele, é "natural" que o 
emprego acumule em 11 meses do ano passado variação bem inferior aos 8,3% 
acumulados pela produção industrial no período. "Para o emprego, a magnitude da 
variação é sempre bem menor do que as variações na produção." 
 
O economista disse que a estabilidade no emprego em novembro em relação a outubro 
pode estar vinculada à acomodação da indústria confirmada em novembro, mas, assim 
como vem ocorrendo na atividade industrial, a perda de ritmo de crescimento não 
compromete o bom desempenho em 2004. O argumento de Macedo é que o 
crescimento do emprego está "bem difundido setorialmente e nos locais pesquisados". 
 
Ele sublinhou que os setores que ainda dependem da renda e da expansão do mercado 
interno, como calçados e vestuário, estão mostrando maior lentidão na recuperação do 
emprego, mas como a atividade nesses setores vem crescendo na margem é provável 
que o recente aumento da produção nesses segmentos resulte em crescimento do 
emprego nos próximos meses. 
 
A queda de 1% na folha de pagamento da indústria em novembro em relação a 
outubro, a segunda consecutiva nessa base de comparação, "não compromete a 
trajetória de recuperação da renda do trabalhador industrial em 2004", segundo avalia 
Macedo. "Há acomodação e até queda na folha nos últimos meses, mas o patamar é 
bem superior ao ano passado." 
 
O economista destacou especialmente os resultados da folha comparados a 2003 - 
aumento de 6,9% em novembro -, culminando com o crescimento acumulado de 9% 
de janeiro a novembro ante igual período do ano anterior. Segundo ele, os resultados 
são positivos porque o aumento da atividade industrial ao longo do ano passado 
resultou em reposição salarial e, ainda, a inflação menor do que no ano anterior 
favoreceu os resultados da folha. 
 
Macedo ressalta que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, deflator utilizado 
para o cálculo do desempenho da folha de pagamento industrial) acumulou alta de 
6,7% de janeiro a novembro de 2004, variação menor do que os 8,7% no mesmo 
período de 2003. "Com a ajuda desses fatores, há uma recuperação clara da massa de 
salários." 
 



Ele sublinhou ainda que a queda na folha em relação ao mês anterior "não é 
alarmante" porque está relacionada à forte base de comparação dos meses anteriores 
e, além disso, historicamente em outubro e novembro há queda na renda industrial em 
relação ao mês anterior. Segundo o economista, não há uma explicação para esse 
fenômeno, que se repete ano a ano. 
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