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CRESCIMENTO, CÂMBIO
E SETOR EXTERNO
Os recentes acontecimentos no campo fiscal,
marcados pela sinalização do presidente Jair
Bolsonaro de que criará um novo programa de
caráter emergencial – o auxílio brasil – com
recursos extra teto de gastos – gerou uma onda
de revisões do comportamento das principais
variáveis macroeconômicas para 2021 e 2022, com
impactos substanciais com relação as projeções
de crescimento da economia brasileira.
Para diversos economistas, setores representantes
dos interesses de mercados e até mesmo funcionários
do Ministério da Economia que solicitaram exoneração,
a acomodação do novo programa com recursos extra
teto de gastos significa uma ruptura com o regime
fiscal, impondo um cenário de incerteza financeira e
deprimindo as expectativas dos agentes privados.
Cassiana Fernandez, que é economista-chefe para
o Brasil do J.P Morgam afirmou que “a incerteza em
relação à condução da política fiscal aumentou muito.
Chegamos, inclusive, a um ponto em que se começa
a questionar outra vez a sustentabilidade da dinâmica
da dívida pública e isso levou a uma significativa
reprecificação dos ativos no mercado e a um aperto
das condições financeiras de forma geral”
A lógica parte da seguinte percepção de funcionamento causal das variáveis macroeconômicas: flexibilizar o teto de gastos para acomodar um programa
de transferência de renda vai desancorar a política
fiscal, deixando de manifestar confiança e previsibilidade para os agentes privados com relação com o
futuro o que desorganiza os investimentos futuros,
em função das incertezas. Além disso, o aumento
do gasto público tem efeitos inflacionários, que deverão ser corrigidos com mais elevações da taxa
básica de juros, que além da ancoragem da inflação, também sofrerão elevação das taxas médias
na curva de juros em função do aumento do prêmio
de risco, uma vez que o desequilíbrio fiscal e a perda da âncora que era a rigidez do teto sugere que
os agentes privados cobrem mais do Estado para
seguir financiando-o no mercado de títulos.

Portanto, frente a esses eventos e o comportamento
derrapante pregresso da economia brasileira,
houve uma sistemática revisão das projeções de
crescimento econômico dos principais analistas
de mercado, para 2021 e 2022, algumas
dessas, inclusive, joga as estimativas para 2022
próximas de crescimento zero ou mesmo de
retração, com possibilidade de recessão técnica,
fenômeno caracterizado quando há dois trimestres
consecutivos de queda no PIB.
A sinalização no Relatório Focus, do Banco
Central (BC) que foi divulgado no dia 25 de outubro
apresenta como estimativas da mediada das
projeções do mercado um crescimento de 4,97%
para 2021 – ligeiramente menor que o anterior
que era de 5,01%. Já para 2022 a previsão de
crescimento também foi revisada para baixo,
o ponto-médio das expectativas para o PIB foi
reduzido de 1,50% para 1,40%.
Enquanto a deterioração das condições financeiras
via quebra da âncora fiscal é o motivo mais geral,
a contração da atividade econômica é decorrência
dos seus “efeitos”, expressos na alta inflação que
deve ser combatida com depressão da demanda
agregada via elevações sistemáticas na taxa
básica de juros, tal como selado no compromisso
envolto na criação do “tripé macroeconômico”.
Diante, portanto, de uma Selic que deve ultrapassar
os 10% a.a.. a Genoa Capital, por exemplo, cortou
sua projeção de crescimento do PIB para 2022
de 1% para 0.5%. sinalizando que o saldo de
maior expansão fiscal com piora das condições
financeiras é sempre de caráter negativo. O Banco
Safra espera um crescimento de 1,1% para 2022; o
Haitong vê crescimento de 0,5% em concordância
com o Itaú que também prevê o mesmo.
Podemos afirmar, em síntese, que são dois os
canais principais em que a elevação da taxa Selic
contamina a economia real. O primeira dele é o
encarecimento do custo do crédito. A taxa média
de juros cobrada pelas instituições financeiras
atingiu em setembro o maior patamar desde o
início da pandemia. O encarecimento do crédito
pessoal retraí o consumo e o encarecimento do
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crédito, via aumentos contínuos e arrojados na
taxa Selic, restringe o investimento produtivo,
uma vez que uma empresa não toma um crédito
com a taxa básica, mas já com o juro composto,
precificando o futuro, que leva em consideração
curvas mais “estressadas” de juros de médio e
longo prazo. O segundo canal é o encarecimento
da rolagem da dívida pública, que aumenta o déficit
nominal do Estado, elevando a dívida pública por
motivos financeiros, e não pelo lado do gasto ou do
resultado primário, substancialmente.
Tabela 1: Expectativa média dos economistas para
2022 sobre as principais variáveis econômicas

Mediana Agregado

2022
(Expectativa Hoje)

IPCA - (Var. %)

4,18

PIB Total (Var. % sobre
o ano anterior)

1,5

Câmbio (R$/US$)

5,25

Selic (% ao ano)

8,75

Fonte: Relatório Focus do Banco Central do Brasil.

Frente ao agregado de expectativas elencadas
acimas, com inflação acima da meta, Selic
bastante elevada e acima do nível neutro e baixo
crescimento econômico, configura-se uma situação
de provável quadro de estagflação, fenômeno que
combina estagnação na atividade econômica com
inflação a nível de preços.
É importante ressalvar, no entanto, que as ciências
econômicas não são uma ciência natural positiva,
com leis universais que se comportam tais como as
ciências naturais na cadeia de causalidades e correlações. Assim, em que pese exista o fenômeno da
“profecia autorrealizável”, ou seja, o mercado pode
fazer valer situações de recessão pelo risco forjado
por expectativas construídas que se realizam porque
interferem na dinâmica real, é bom lembrar que – em
que pese a flexibilização do teto de gastos – os indicadores de câmbio, juros, inflação e PIB já estavam
bastante deteriorados. Portanto, embora tenham sofrido revisões na última semana, para um conjunto de
economista, a trajetória fiscal não é o único determinante da performance ruim da economia brasileira.

lado do gasto, ou seja, da demanda agregada, em
situações de crise e semi estagnação como a que
passa a economia brasileira, em que o consumo
das famílias apresenta trajetória de estabilidade
em baixa patamar e em que o investimento público
e privado não dá sinais de soerguimento, e em que
as exportações líquidas são incapazes de manter
aquecida uma economia do tamanho da brasileira,
o gasto público é a única variável que poderia atuar
de forma anticíclica, permitindo a manutenção de
um nível menos deprimido da atividade. Portanto,
em que pese o aumento da dívida pública nesse
momento, pela variável gasto públicao, a trajetória
de equilíbrio fiscal poderia estar mais próxima de
se normalizar no médio e longo prazo pelo poder
multiplicador que o gasto público – especialmente
o gasto direcionado ao consumo dos mais pobres
– têm sobre o denominador, o PIB, permitindo a
redução da proporção da relação dívida/PIB.
Além disso, argumentam os economistas de cunho
mais heterodoxo, como Estados com soberania
monetária não “quebram” quando endividados
na própria moeda, o mais determinante para a
confiança e retorno do investimento privado é
menos o nível de equilíbrio das contas públicas
e mais a expectativa de demanda futura, que é
função da renda interna. Portanto, a consolidação
desse programa de transferência de renda, com
recursos fora do teto, não teria efeitos inflacionários
– uma vez que a inflação atual não é de demanda
– e ainda traria benefícios sociais e econômicos,
na medida em que o gasto público torna-se renda
privada e a renda dos mais pobres é complemente
revertida em consumo.

Além disso, olhando a atividade econômica pelo
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POLÍTICA MONETÁRIA
Em nosso Boletim de Outubro, vamos tratar dos
números do IGP-10 deste mês, dos números
relativos ao IPCA de Setembro e, por fim, tratamos
mais uma vez das intempéries enfrentadas pelo
Banco Central na condução da política monetária.  
O IGP-10 de Outubro caiu 0.31%. Entre seus
componentes, o IPA caiu 0.77%, enquanto o IPC
e o INCC se elevaram, respectivamente, 1.26%
e 0.53%. No IPA desagregado por estágios de
produção, observa-se uma queda de 4.62% nos
preços das matérias primas brutas e uma alta de
1.10% e 1.91% dos bens finais e intermediários
respectivamente. Neste índice, as principais
influências positivas em destaque foram a canade-açúcar (3.16%), o café em grão (6.87%), óleo
diesel (3.6%) e adubos e fertilizantes (6.03%).
Entre as maiores influências negativas, tem-se
o minério de ferro (-19.46%), milho (-4.99%) e
bovinos (-4.11%).
O IPCA subiu 1.16% em Setembro, resultando em
um uma variação de 6.90% acumulado no ano
de 2021 e 10.25% em 12 meses. Os principais
impactos positivos sobre o índice decorreram dos
grupos de Habitação (0.41%), Transportes (0.38%)
e Alimentos e Bebidas (0.21%). Assim, tem-se mais
uma vez, como razões principais para o aumento
nos preços, a elevação nas cotações internacionais
de commodities energéticas e agrícolas,
potencializadas pela desvalorização cambial e
por políticas governamentais de desorganização
de mecanismos de suavização desses preços.
No caso dos alimentos, a extinção dos estoques
reguladores ainda em 2019 pelo Ministério da
Economia tem sido sentida fortemente sobretudo
pelas famílias de baixa renda, em que a cesta
básica tem grande peso em seu orçamento total.  
Outrossim, o modelo de precificação dos
combustíveis implementado pela administração
da Petrobras - que busca garantir a paridade em
reais aos preços internacionais - também tem
penalizado seriamente toda a sociedade brasileira.
Já no governo Temer houve grande agitação social

(greve dos caminhoneiros) em torno dessa política.
Naquele momento, a questão foi resolvida com
recursos do Tesouro Nacional, agora, no entanto,
a solução de natureza semelhante apresentada
pelo governo e por sua base congressual, isto
é, a redução dos impostos estaduais sobre os
combustíveis, além de não ser capaz de resolver
em definitivo a questão, encontra situação fiscal
dos estados da federação mais delicada. Ou seja,
não há saída definitiva que não seja a repactuação
do papel da Petrobras e de uma remuneração não
abusiva aos seus acionistas privados e minoritários.
No lado da gestão da política monetária, a impressão
que se tem atualmente é que o Copom corre o risco
de não atingir a meta inclusive em 2022. Entre analistas de mercado e jornalistas econômicos, existem
pressões para que o ritmo de alta da taxa básica se
acelere, ou seja, que se vá além do 1.0% atual de
alta a cada reunião. Nesse sentido, Campos Neto
tem sinalizado que o comitê tem trabalhado com
médias móveis para a meta de inflação, isto é, alonga-se o horizonte relevante da política monetária de
forma a se suavizar o aperto monetário exigido para
trazer a inflação à meta. De forma semelhante, o Diretor de Política Econômica do BCB, Fabio Kanczuk,
afirmou que o comitê tem olhado muito mais para
2022 e que se trabalha mais com o nível final do ciclo
de alta da taxa básica e menos com a velocidade do
aperto monetário. Por outro lado, Kanczuk destaca
que há uma grande incerteza quanto aos possíveis
movimentos do FED, o Banco Central norteamericano e que, a depender de seus movimentos, o cenário
aqui poderá se alterar drasticamente.
Alguns economistas têm afirmado que vivemos
uma situação de estagflação, ou seja, um cenário
em que se aliam a estagnação econômica e a
alta inflação. Como afirmamos em nosso boletim
passado, há ainda muitas dúvidas quanto à
eficiência do modelo de gestão atual da política
monetária e, em particular, da eficácia de aumentos
na taxa de juros básica para controlar a inflação
decorrente de choques de oferta. Nesse sentido
e embora pouco se fale sobre isso nos principais
meios de comunicação que pautam o debate
público, é necessário reanalisar o sistema atual.
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É ponto comum no discurso economico
convencional
imputar
grande
importancia
ás “expectativas” do “mercado” quanto a inflação.
Nesse sentido, qualquer fato que desagrade o
“mercado”, gera um viés de alta nas expectativas
inflacionárias e, em algum momento, reverbera
sobre a decisão do gestor público responsável pela
fixação da meta operacional de juro basico. Em
relação ao debate sobre a independencia do Banco
Central, apontamos o grande risco que corre a
instituição reguladora do sistema financeiro em ser
capturada pelos regulados. Para além da captura
que se traduz na imiscuição entre o agente público
e o agente privado que muitas vezes se dissociam
intertemporamente no mesmo individuo, há ainda,
o papel citado das expectativas inflacionárias do
mercado. Um tema recente que se tem debatido
é a retidão desse papel das expectativas. Alguns
economistas tem se perguntado se faria sentido
se questionar o que vem primeiro: o ovo ou a
galinha, o mal cheiro ou o lixo, a deterioração das
expectativas ou a alta inflacionária.

de gestão da politica monetária. Muitos dirão que
as “Reformas” foram insuficientes, outros dirão
que elas nunca de fato se propuseram a resolver o
que se verbalizava. O Rei está nu?

Essa questão ganha proeminencia no momento
atual em que o “teto de gastos”, ou como como
se traduz no discurso economico, o “aracabouço
fiscal”, foi oficialmente derrubado pelo Ministro
da Economia, questão que leva a analistas e
precificadores de mercado a reagir com apostas
mais altas quanto ao ritmo de elevação da taxa
basica de juro. A maioria das apostas atuais estão
entre 1.00% e 1.75%.
A Reunião do Copom de 26 de outubro deve elevar
ainda mais o juro e com grandes chances de uma
aceleração do ritmo de alta, apesar das recentes
declarações de membros do Copom citadas
acima. A pergunta a ser feita é se o conjunto de
politicas implementadas pelo menos desde 2016
traduzidas pelas “Reformas Estruturais” que com a
letra maiuscula e com o artigo definido se definem
por reformas liberalizantes e desregulamentadoras
a lá “reaganomics”1 de fato atacaram a raiz
dos mecanismos que na economia brasileira
operam no sentido de gerar mais inflação e de
produzir uma resposta ineficiente do atual modelo
©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA
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Política Fiscal
Em nosso Boletim de outubro sobre a Política
Fiscal, debatemos as discussões orçamentárias
atuais no Congresso. Mais além, trazemos uma
breve discussão sobre a conduta reiterada do
Governo Federal e, em particular, do Ministério
da Economia, que consubstancia, ao lado do
generalato, a ala “racional” do governo.
Três questões que julgamos principais no momento
atual estão em pauta no Congresso: em primeiro
lugar, uma proposta de Reforma Tributária da
qual tratamos em boletins anteriores e a qual se
revela cada vez mais imediatista por pressão dos
governistas. Em segundo lugar, a discussão sobre
a necessidade de aumento das transferências
de renda para as camadas mais pobres em um
contexto de carestia e ano eleitoral. Por fim, a
questão dos precatórios que tem se arrastado já
há algum tempo.
Com a aprovação rápida da Reforma do Imposto
de Renda, o governo esperava gerar receitas no
curto prazo de forma a viabilizar a criação de um
programa social. No entanto, o relator no Senado
já sinalizou que qualquer tentativa do governo de
apressar sua tramitação em função de aumentar
o espaço para gastos no orçamento de 2022 será
enterrada. Por outro lado, o governo pretende
“resolver” a celeuma dos precatórios com a
aprovação de uma emenda à Constituição que
limitaria o pagamento desse tipo de despesa e
também determinaria seu parcelamento futuro. As
duas questões se relacionam intimamente, pois a
aposta da equipe econômica é a seguinte: garantir
com a PEC dos Precatórios o programa Auxilio
Brasil (Bolsa Família turbinado) de R$ 400, em que
R$ 300 estariam dentro do teto de gastos e R$ 100
entrariam fora dessa regra.

debate tanto técnico quanto com a sociedade. Um
exemplo claro disso foi a aprovação da chamada
PEC Emergencial, em que se colocou a prorrogação
do Auxílio Emergencial junto a mais uma regra
fiscal entre tantas outras que se sobrepõem e,
ainda, a uma proposta – que foi retirada do texto –
de quebra dos pisos constitucionais de gastos com
Saúde e Educação.
Ademais, podemos citar também um modus
operandi que foi constante: o governo necessita
manter determinados acordos políticos com os
setores que defendem a diminuição do Estado
brasileiro e essa questão se relaciona diretamente
com a manutenção do teto de gastos. Por outro
lado, grande parte da sociedade brasileira não
tem compromisso com a agenda de austeridade
imposta desde 2015, pois é tributária de uma série
de serviços públicos – vide o papel do SUS nessa
pandemia. Assim, o governo não trata a questão
do teto de gastos de frente, a saber, não o repudia
frontalmente, nem o respeita completamente.
Ou seja, na “solução” citada acima através da PEC
dos precatórios encontram-se os dois métodos de
atuação do governo. O governo junta questões
emergenciais a matérias que requerem mais
debate e que gerarão mudanças permanentes
nas regras do jogo. Ao mesmo tempo, o governo
desrespeita o teto de gastos que diz defender.
Assim, como aponta Manoel Pires, se acumulam
os riscos fiscais e há grande incerteza sobre os
rumos da política fiscal. Para além de fazer um
juízo de valor sobre qual a posição a ser tomada
em relação ao teto de gastos, acreditamos que
o importante é que se tenha uma definição mais
às claras sobre a questão por parte dos atores
políticos, de forma que o debate programático para
as eleições do ano que vem seja mais honesto.

Dessa forma, se caracteriza uma atuação bastante
criticável por parte do Governo Federal, isto é, o
apensamento de questões imediatas e urgentes a
propostas de emendas constitucionais que, longe
de constituírem temas urgentes, requerem tempo e
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SETORES
A economia brasileira vem lutando para se recuperar
da Covid-19. Mas, assim como os pacientes que
conseguem superar a doença, enfrenta sequelas
de curto, médio e longo prazo e uma trajetória
de fragilidade. Um dos principais sintomas da
recuperação do coronavírus é o cansaço, que
demora a passar. Da mesma forma, nossa
economia – como um paciente que aos trancos e
barrancos sobreviveu a essa trágica e fatal doença
– demonstra perda de fôlego e expectativas
decadentes com relação ao crescimento. Segundo
o Boletim Focus, do Banco Central, a projeção para
o PIB para 2021, que já estava em 5,28% há dois
meses, está atualmente em 5,04%. Para 2022, a
projeção que há 2 meses era de 2,04%, hoje é de
apenas 1,54%.

Queda da produção industrial
Em agosto, a produção industrial apresentou
nova queda, recuando 0,7% na comparação
livre de efeitos sazonais com o mês de julho.
Dos 26 ramos analisados, apenas 9 registraram
resultados positivos, e foi o primeiro mês do
ano que registrou queda na comparação anual,
recuando 1,6% relativamente a agosto de 2020.
Em 2021, apenas janeiro e maio manifestaram
resultados positivos na margem, de 0,2% e 1,2%,
respectivamente. A produção industrial acumula
queda de 6,0% em comparação com dezembro.
O resultado de agosto, mais uma vez, frustrou
as expectativas do mercado, que projetavam
queda de até 0,4%, o que motivou mais uma
vez o rebaixamento das expectativas para o PIB
Industrial do ano.

O quadro não é simples. A demanda doméstica
está desaquecida com o elevado e persistente
desemprego. Mesmo assim, puxada pela alta
dos preços dos insumos em decorrência da
desarticulação das cadeias produtivas e pela
apreciação da taxa de câmbio, a inflação vem
se agravando mês a mês, e espera-se que
encerre o ano acima de 8%. Sem recuperação
do emprego tampouco dos salários, a alta dos
preços age como um imposto sobre os mais
pobres, que veem seu poder de compra corroído.
E se só uma boa alimentação garante uma boa
recuperação, a dificuldade fica ainda maior em
um país que enfrenta a volta da fome – que
têm uma população cada vez mais vulnerável
socialmente com poucas condições de mover a
recuperação econômica.
Assim, quem vê de fora também não tem muitos
motivos para esperar uma recuperação robusta
da economia brasileira. O Fundo Monetário
Internacional (FMI) revisou suas projeções para
o avanço da atividade global, e aponta para
descolamento do Brasil do restante do mundo.
Enquanto espera-se um crescimento de 6,3%
em 2021 para os países da América Latina e de
3,0% em 2022, o Fundo projeta apenas 5,3%
para o Brasil neste ano e 1,5% no próximo. Para
a China, as previsões são de +8,0% e +5,6%,
respectivamente, para 2021 e 2022.

Bom desempenho das exportações
Nesse cenário, se o combustível doméstico
está muito caro e escasso para ligar o motor da
retomada, os melhores indicadores econômicos
– e respectivos resultados setoriais – estão
sendo movidos pelo combustível internacional,
com o bom desempenho das exportações. O
movimento dos preços das commodities tem
favorecido setores exportadores, que viram os
preços médios de exportação subirem 30,6%
entre janeiro e setembro, e o volume exportado
expandiu-se 4,1%.
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De acordo com o Canal Rural, a soja, um dois
principais produtos da pauta de exportações
brasileira, tem projeção de crescimento da safra
em torno de 5% em comparação com o ano
passado, enquanto o crescimento esperado
para o faturamento com os embarques é da
ordem de 46%, também ante 2020, pela alta dos
preços das commodities, mas, sobretudo, pela
desvalorização do real frente ao dólar.
Com relação ao petróleo, os dados da ANP indicam
que enquanto as exportações em volume no
acumulado do ano até setembro tiveram ligeira
retração de 5% com relação ao mesmo período do ano
anterior, as receitas com exportações acumularam
alta de 44%, na mesma comparação. O minério de
ferro, por sua vez, também tem sido impactado com
a alta dos preços e do câmbio, que têm motivado
uma expansão em volume das exportações, que
cresceram 16% no acumulado do ano, até setembro,
segundo dados da Secex. A expansão das receitas é
projetada em até 60% no ano.
Essa expansão tem provocado um aumento
da participação de commodities, em especial
dessas três destacadas, na pauta de exportações
brasileiras. Em setembro, as commodities
representaram quase 70% da pauta de
exportações brasileiras. Levantamento realizado
pelo Valor Econômico indica que isso significa
quase 10 pontos percentuais a mais do que em
2019. O trio petróleo, soja e minério representa
hoje sozinho 43,7% da pauta. O outro lado da
balança é a perda de participação dos produtos
industrializados, que até 2005 eram mais de 50%
da pauta, em 2019 eram 37,4% e em 2021 estão
em 32,8%.
Precisamos lidar com as sequelas da Covid-19
para recuperar a saúde da economia brasileira.
Enquanto o país conviver com desemprego
elevado, volta da fome, escalada do nível de
preços, desarticulação das cadeias produtivas, o
pouco fôlego que pudermos ter para a retomada
dificilmente vai ser doméstico.
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MERCADO DE
TRABALHO,
DESIGUALDADE E
POLÍTICAS SOCIAIS
Os dados referentes à última Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio (PNAD), do mês de
julho, trazem boas e temerárias notícias. Por um
lado, o desemprego tem cedido, demonstrando
os ventos mais otimistas no que tange à retomada
à normalidade puxada pela generalização
da vacinação e pela retomada do setor mais
empregador de mão de obra, os serviços.
Por outro lado, as características dessa retomada
apontam para um “novo normal” em que o
mercado de trabalho desponta com uma faceta
mais precarizada, no que tange à resiliência
dos trabalhadores informais e até à ampliação,
caso consideremos o avanço das modalidades
de contratação por MEI (Microempreendedor
Individual) e PJ (Pessoa Jurídica).

Não somente pelas modalidades informais ou
pouco protegidas, a estrutura laboral brasileira
tem apontado para um aumento persistente da
taxa composta de subutilização do trabalho,
especialmente no quesito que faz menção à
população caracterizada como subocupada por
insuficiência de horas trabalhadas, que bateu
recorde da série histórica. São 7,7 milhões de
pessoas nessa ocupação, e isso perfaz um
aumento de 7,2% com relação ao trimestre móvel

imediatamente anterior. E números absolutos são
520 mil pessoas a mais nessa condição laboral.
Se a comparação tiver como referência o período
pré-crise, no primeiro trimestre de 2020, o total
de subocupados é 34% maior em julho de 2021,
e o número absoluto assusta ainda mais, são
2 milhões a mais de pessoas nessa situação
marcada pela possibilidade de auferir um
rendimento mensal inferior a um salário mínimo,
uma vez que as horas trabalhadas podem não ser
suficientes para garantir nem essa remuneração
considerada mínima.
O aumento do contingente de trabalhadores
nessa situação é consequência do desemprego
elevado e de uma retomada frágil, embora possa
também representar o início de uma reação,
ainda que lenta. Isso somente os dados futuros
nos dirão com mais precisão.
O Economista-Chefe da Genial Investimento,
José Marcio Camargo, sugere que o aumento dos
subocupados aponta para uma reação do mercado
de trabalho, que ficou paralisado durante a pandemia
e o retorno será muito lento e difícil. Segundo ele, no
curto prazo, o número de trabalhadores que podem
ser classificados como subocupados deve continuar
pressionado, mas tende a se reduzir quando houver
uma reação mais forte da economia capaz de
absorver esta mão de obra.
Ainda sobre o perfil desses trabalhadores, o que
puxou para cima o número total de subocupados
foi basicamente os trabalhadores por conta
própria e os trabalhadores domésticos informais,
sem registro em carteira trabalho. Somados, os
dois grupos respondem por 70% dos 2 milhões a
mais de pessoas na condição de subocupados.
Outra modalidade de trabalhadores que, em geral,
estão inclusos na categoria de subocupados,
ainda que o empregador recolha tributos, são os
“intermitentes”, que foi uma das novidades trazidas
pela reforma trabalhista e que ainda não havia
apresentado estoque significativo no total da mão
da obra.
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Entre janeiro e julho de 2021, o total de
trabalhadores registrados nesse tipo de vínculo
trabalhista, que a depender da demanda pode ser
considerado subocupado – se trabalhar menos
de 40h semanais e tiver disposição de trabalhar
mais – chegou a 41.180, o que é quase 50% a
mais do que havia no mesmo período em 2020.
A solução para a redução mais célere
do desemprego e a ampliação das horas
trabalhadas, e consequentemente da renda dos
trabalhadores, dependem – fundamentalmente
– da retomada do crescimento econômico.
Nesse sentido, as perspectivas não são muito
alentadoras. As revisões para baixo do PIB de
2022 frustram aqueles que gostariam de uma
retomada mais rápida. Segundo projeções de
especialistas, o desemprego deverá ser menor
em 2022 do que em 2021, no entanto, ainda na
casa dos 2 dígitos.
Para a MCM consultoria, que reduziu a expectativa
de crescimento da economia brasileira para
1,4% em 2021, a taxa média de desemprego só
deverá retomar ao padrão pré-pandemia – que já
era bastante elevada – no ano de 2023, e para
um retorno a uma taxa de 10% de desemprego
– com esse ritmo de crescimento econômico –
deveremos aguardar até 2025.
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