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Emprego
Saldo líquido de vagas em março é negativo e desaponta expectativas
O saldo líquido de empregos formais no mês de março foi negativo em 43.196
vagas, de acordo com os dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia
divulgados na manhã desta quarta (24), significativamente abaixo das expectativas do
mercado, que previa um saldo positivo entre 13 mil e 115 mil vagas. O saldo negativo foi
consequência do desligamento de 1,30 milhão de trabalhadores ante admissão de 1,26
milhão de empregados.
Segmento. O setor responsável pela maior parte dos desligamentos foi o varejo, que
apresentou saldo negativo de 28,8 mil vagas no mês, seguido pela agricultura,
construção civil e manufatura, este último que observou o maior saldo negativo
acumulado em 12 meses (-14,6 mil postos). Do lado positivo, os setores de petróleo e
mineração, administração pública e serviços apresentaram saldos positivos em março,
sendo o setor de serviços o que mais acumula saldo positivo nos últimos 12 meses, com
a criação de 331,3 mil postos de trabalhos.

Criação de empregos
Sem ajuste sazonal
Indicador

Fev/19

Mar/19

Criação Líquida (mil vagas)

173,1

-43,2

Acumulado 12 meses (mil vagas)

489,5

390,2

Criação de empregos – Por segmento
Vagas criadas em março de 2019

São Paulo e Rio puxam baixa: Com saldo negativo de 8 mil e 7 mil vagas
respectivamente, São Paulo e Rio de Janeiro foram dois dos estados de que mais
tiveram a redução de vagas formais de emprego no país. Lidera a lista, o estado de
Alagoas, que apresentou a maior queda dentre as unidades federativas com a
destituição de 9,6 mil vagas, o que representa 2,8% do total de empregos com carteira
assinada no estado.
Emprego como indicador para atividade. A geração de vagas formais é um indicador
importante que tem alta correlação com o crescimento econômico, como pode ser
verificado nos gráficos abaixo. Fazendo uso de uma regressão linear simples com base
nos dados históricos do período de 2005 a 2018 do PIB e do saldo de vagas formais,
observa-se uma tendência entre os indicadores. Partindo desta premissa, e
considerando ao atual saldo acumulado de 12 meses (390 mil vagas), é de se esperar
que o PIB acumulado de 4 trimestres encerrado em março de 2019, se mantenha
próximo de 1%, estável em relação ao trimestre anterior (1,1%). Para os dados
trimestrais, essa observação implicaria em um PIB próximo de 0% no 1T19, podendo
inclusive ser ligeiramente negativo, variação aderente às expectativas mais recentes do
mercado para a atividade nacional.
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Correlação Emprego x PIB
Mil vagas criadas – série sem ajuste (vertical) x PIB %a.a. (eixo horizontal)
3.000
2.500

Henrique Tomaz, CFA

2.000

Analista Sênior
htomaz@bb.com.br

1.500
1.000
500

Ricardo Vieites, CNPI

-

Analista
ricardovieites@bb.com.br

-500
-1.000
-1.500
-2.000
-5

-3

-1

1

3

5

7

Criação de empregos x Crescimento econômico
Mil vagas criadas – série sem ajuste x %a.a.
Criação de vagas (acumulado 4T)
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Disclaimer

INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento.
Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou
com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s)
neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s)
empresa(s).
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas
poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir
participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e
intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
3 – O Banco do Brasil S.A. detem indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja
participação é detida pelo BB – Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem
deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB – Banco de Investimento S.A.
Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços
prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.

Analistas

Items
3

4

5

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
RATING
“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de
recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor
não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento.
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