
Veja por que os pedidos de seguro-desemprego atingiram seu 

nível mais baixo desde 1969 

• Os pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram para o nível mais baixo desde 

novembro de 1969, em uma base com ajuste sazonal, uma semana antes do Dia de Ação 

de Graças. 

• No entanto, os números não ajustados contam uma história diferente. Eles mostram que 

o número real de reclamações aumentou. 

• De modo geral, os números apresentam uma tendência positiva e indicam uma 

recuperação do mercado de trabalho. 

Os pedidos de seguro-desemprego caíram ao ponto mais baixo em mais de 50 anos na semana 

antes do Dia de Ação de Graças - uma recuperação notável dos níveis de sangramento no início 

da pandemia de Covid-19. 

A redução é uma boa notícia para a economia e o mercado de trabalho dos EUA. No entanto, o 

número do título mascara um detalhe que provavelmente faz os dados parecerem 

excessivamente otimistas, de acordo com especialistas em mão de obra. 

“Eu não usaria chapéus de festa ainda”, disse AnnElizabeth Konkel, economista do local de 

trabalho Realmente. 

Ajuste sazonal 

Os trabalhadores entraram com 199.000 reclamações iniciais durante a semana encerrada em 

20 de novembro, informou o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos na quarta-feira. (Os 

pedidos iniciais são um substituto para os pedidos de benefícios.) Esse é o menor número desde 

a semana encerrada em 15 de novembro de 1969, e uma diminuição de 71.000 em relação à 

semana anterior. 

Mas esse número tem um ajuste sazonal, que controla os padrões de dispensa que ocorrem em 

várias épocas do ano. (Por exemplo, as dispensas geralmente aumentam na construção e na 

agricultura nos meses mais frios.) 

O número não ajustado (que reflete o número verdadeiro de reivindicações) conta uma história 

diferente. As reivindicações iniciais não ajustadas aumentaram em 18.000, para quase 259.000, 

uma semana antes do Dia de Ação de Graças. 

Como os dados ajustados sazonalmente e não ajustados podem mover-se em direções opostas? 

Basicamente, o Departamento do Trabalho esperava que muito mais trabalhadores se 

candidatassem aos benefícios do que durante a semana anterior ao Dia de Ação de Graças. (Eles 

previram cerca de outros 70.000.) Isso apareceu como uma grande redução nos sinistros 

ajustados sazonalmente. 


