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RIO - Mais um indicador, divulgado nesta terça-feira, mostra desaquecimento da 
atividade econômica, aumentando as perspectivas de que o Comitê de Política 
Monetária do Banco Central (Copom) poderá acelerar a queda da taxa básica de juros 
na reunião que acontece nesta terça e quarta-feira. O IBGE informou que o nível de 
emprego na indústria caiu 0,6% em novembro em relação ao mês anterior. Foi a 
segunda retração mensal consecutiva do indicador. Em relação a novembro de 2004, o 
nível de emprego industrial também teve queda, de 0,9%. Foi o terceiro mês de baixa 
na comparação anual.  
 
E mais: segundo o IBGE, o valor real da folha de pagamento da indústria nacional caiu 
0,8% na passagem de outubro para novembro. É o terceiro mês seguido de baixa. Em 
outubro, no entanto, havia tido queda ainda mais expressiva: de 1,6%. Desde agosto, 
a renda do trabalhador, medida por este indicador, acumula queda de 3,7%.  
 
Na comparação com novembro de 2004, no entanto, o valor real da folha de 
pagamento cresceu 2,2% e, no ano, acumula alta de 3,7%.  
 
Nos 11 primeiros meses de 2005, o nível de emprego na indústria nacional aumentou 
1,2% perante o mesmo intervalo de 2004.  
 
No acumulado dos 12 meses encerrados em novembro, o indicador do emprego na 
indústria nacional mostrou avanço de 1,5%. O percentual é inferior ao dos 12 meses 
até outubro, quando o nível de emprego acumulava crescimento de 1,9%.  
 
As demissões superaram as contratações em dez das 14 áreas e 12 dos 18 setores 
pesquisados. Por região, os piores resultados ocorreram no Rio Grande do Sul (-8,5%) 
e Paraná (-3,3%). Por ramo de atuação, as pressões de baixa mais significativas 
saíram de calçados e artigos de couro (-12,8%) e madeira (-23%). O melhor 
desempenho foi do ramo de alimentos e bebidas, que elevou o quadro de funcionários 
em 5,4%.  
 
Houve crescimento do quadro de empregados em dez das 14 áreas, com destaque 
para São Paulo (2,5%). O pior desempenho ficou com o Rio Grande do Sul (-6,1%), 
com impacto das demissões nos setores de calçados e artigos de couro. Na média 
nacional por segmentos, dez dos 18 setores contrataram mais do que demitiram no 
acumulado de 11 meses, com destaque para os ramos de alimentos e bebidas (7,1%) 
e meios de transporte (9,4%).  
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