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ASSESSORIA ECONÔMICA
Dados divulgados entre 16 e 20 de janeiro
Mercado de Trabalho (Caged)
Em dezembro, a economia brasileira registrou
destruição líquida de 462,4 mil postos formais de
trabalho, na série que desconsidera os ajustes
(declarações fora do prazo), conforme o Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). No Rio Grande do
Sul (RS), o saldo líquido foi negativo em 28,7 mil
vagas formais. Considerando as declarações fora
do prazo, no ano de 2016, os desligamentos
superaram as demissões em 1,3 milhão postos
formais de trabalho. Em âmbito estadual, o saldo
do período foi de -54,4 mil vagas formais. Pelo
segundo ano consecutivo, houve destruição líquida
de postos formais de trabalho, tanto no Brasil
Saldo Líquido de Geração de Empregos
Formais
Rio Grande do Sul*

quanto no RS. Além disso, o volume de redução de
postos formais de trabalho em 2015 e 2016 foi
suficiente para destruir todos os empregos gerados
nos três anos anteriores. No Brasil, todos os
setores tiveram saldo líquido negativo em 2016. No
Rio Grande do Sul, a exceção esteve na
agropecuária e na administração pública. O
desempenho do mercado de trabalho em 2016
refletiu o quadro de forte recessão econômica e,
apesar de se esperar alguma melhora em 2017,
este deverá ser mais um ano de fraco
desempenho.
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*Considera as declarações feitas fora do prazo.
Fonte: FEE-RS
Elaboração: Assessoria Econômica Fecomércio – RS
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Boletim Focus
PROJEÇÕES FOCUS
2017
INDICADORES
SELECIONADOS

2018

Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

4,80%

4,71%

4,50%

4,50%

PIB (Crescimento)

0,50%

0,50%

2,20%

2,20%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 3,40

R$/US$ 3,40

R$/US$ 3,50

R$/US$ 3,50

Meta Taxa Selic – fim de
período (% a.a.)

9,75%

9,50%

9,50%

9,38%

4,74%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 20 de janeiro de 2017)

Dados que serão divulgados entre os dias 23 e 27 de janeiro
Indicador
Nota de Setor Externo
Sondagem do Consumidor
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
Sondagem do Comércio

Referência
Dezembro de 2016
Janeiro de 2017
Dezembro de 2016
Janeiro de 2017

Fonte
Banco Central
FGV
Banco Central
FGV

Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br
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