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MERCADO DE TRABALHO
TAXA DE DESEMPREGO AVANÇA PARA 12,4% EM FEVEREIRO
Rendimento Médio Habitual Real
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A taxa de desemprego, medida pelos dados da PNAD
contínua, avançou de 12,0% no trimestre de novembro a
janeiro para 12,4% no trimestre de dezembro a fevereiro.
No entanto, na série com ajuste sazonal, o dado apresentou
uma queda no período – de 12,3% para 12,2%. Junto a
essa queda, foi possível observar a manutenção da taxa de
participação em torno dos 61,6% e um avanço do
rendimento médio habitual real de 1,6% no trimestre.

YoY

O destaque deste mês foi o crescimento da força de
trabalho na série com dados dessazonalizados, indicando
que o mercado de trabalho avança na margem, mesmo que
ainda com dificuldades para retomar um crescimento mais
robusto. Enquanto isso, vale ressaltar que essa melhora é
puxada principalmente pelo trabalho formal (+0,2%),
enquanto o número de vagas de empregados sem carteira
assinada registrou uma baixa de 1,4% no trimestre .
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NOSSA VISÃO: Apesar do recuo na taxa de desemprego (dessaz.), essa melhora registrada no trimestre
segue sinalizando uma recuperação ainda lenta do mercado de trabalho, que está condicionada a
aceleração da economia brasileira, que ainda patina. O emprego é positivamente correlacionado com a
atividade econômica, porém com longas defasagens.
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo
assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto,
desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar
fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os
investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos
elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser
obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide
Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este
documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, que: (I) Quaisquer
recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A.
Corretora de Valores. “
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