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DESEMPREGO – BRASIL BEM NA FOTO

Em janeiro deste ano, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,5 %, a menor desde
2003, quando foram iniciados os levantamentos pela metodologia atual. A taxa de
desemprego no Brasil tem-se reduzido de forma sistemática e consistente, nos últimos
anos, resultado principalmente do crescimento relativamente favorável e sustentado do
PIB. Em dez anos a taxa de desemprego no Brasil caiu pela metade, aproximadamente.

Isso explica, em parte, porque os salários reais têm crescido de forma sistemática.

 Nos últimos anos, a forte expansão do setor da construção habitacional (estimulada pela
estabilidade monetária e maior oferta de financiamentos) representou um elemento a
favor da queda do desemprego (mesmo da mão de obra menos qualificada). Para que a
taxa de desemprego siga em queda nos próximos anos, alguns fatores podem ser lembrados:
continuidade no crescimento do PIB, melhoria na legislação trabalhista, maior qualificação
dos recursos humanos através dos investimentos em educação.

Na comparação internacional estamos relativamente bem na foto.

Na realidade, as taxas de desemprego não são estritamente comparáveis entre diferentes
países, pois as metodologias podem variar, apesar do esforço de uniformização sugerida
por instituições internacionais como o FMI e a ONU. Aspectos estruturais, culturais e
legais também influenciam as taxas de desemprego, além do desempenho econômico.
Feita a ressalva, vale, de qualquer forma, mencionar alguns outros países para melhor
situar o Brasil neste tema.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de desemprego ficou em 8,3% em janeiro ainda
conseqüência da recessão de 2008. Trata-se de uma taxa elevada para os padrões norte-
americanos, que nos períodos de prosperidade em geral apresentam uma taxa de
desemprego em torno de 5%.

Na Zona do Euro a taxa média de desemprego situou-se em 10,4% em dezembro, com
destaque desfavorável para a Espanha com 22,9% e Grécia (18,2% em outubro). Na
Alemanha (cujo PIB cresceu 3,0% em 2011), principal economia da Zona do Euro, a taxa
de desemprego situou-se em 6,7% em janeiro. A taxa de desemprego na Zona do Euro
costuma ser elevada, mas em geral fica abaixo de 10% em tempos de maior normalidade.



Na China, segunda maior economia do Planeta, que cresce a ritmo acelerado há mais
de vinte anos, a taxa de desemprego era de 6,1% em 2010. Na Índia, outra grande
economia emergente, que cresce em ritmo acelerado há muitos anos, a taxa de
desemprego era de 10,8% em 2010. Na África do Sul, a taxa de desemprego situou-se
em 23,9% no último trimestre de 2011. Nesses países, fatores estruturais parecem
explicar, em boa parte, o nível do desemprego.

No Japão, terceira maior economia do Mundo, a taxa de desemprego costuma ser
relativamente baixa, apesar do lento crescimento do seu PIB. Em dezembro último a
taxa de desemprego no Japão foi de 4,6%. Fatores culturais e legais (flexibilidade
salarial) parecem explicar essa situação.

As menores taxas de desemprego são apresentadas por alguns países asiáticos, como
Cingapura (2,0% no último trimestre de 2011), Coréia do Sul (3,1% em dezembro de
2011), Malásia (3,1% em novembro de 2011) e Tailândia (0,6 % em outubro de 2011).

Na América Latina, a taxa de desemprego do México é semelhante à brasileira (4,5%
em dezembro), mas em outras importantes economias o desemprego está mais elevado,
com 7,2% na Argentina (no terceiro trimestre de 2011), 6,6% no Chile  (em dezembro),
9,8% na Colômbia (Dezembro) e  7,0 % na Venezuela (no quarto trimestre de 2011).



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0 2165,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10930,0 11235,0

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4100,0 4440,0 4850,0

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2481,0 2600,0 2780,0

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,9 3,3 4,1

    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,3 3,0 4,0

    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,8 4,0 4,2

    - Serviços 4,9 2,2 5,5 3,4 3,8 4,3

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,3 5,0

8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 4,9 5,0

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0 6,0

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 9,50 9,50

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,0 4,3

12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5

13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 268,0 278,0

14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0 262,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 20,0 16,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -67,0 -68,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,5

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 53,0 55,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0 365,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -70,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00 2,05

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0 2,5

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3

      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...

      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...

      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...

25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 490,9 773,2 883,7 852,0 845,0 875,0

26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,5 36,0

27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1610,0 1750,0

28. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4 5,3

30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,8 4,0

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.
(1) Estimativa sujeita a alteração
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .
(**) Juros nominais 
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