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Mercado de trabalho 

 
Segundo os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no segundo trimestre de 2021, a taxa de desocupação chegou em 

14,1% (cerca de 14,444 milhões de desempregados no país), demonstrando uma redução de 0,6% em relação 

ao trimestre imediatamente anterior.  Embora, o nível de pessoas desempregadas tenha diminuído, a redução 

foi relativamente baixa, visto que no mesmo trimestre móvel do ano anterior, cerca de 12,791 pessoas encon-

travam-se desocupadas. A taxa de subocupação por insuficiência de horas, que é calculada a partir das horas 

de trabalho que o indivíduo poderia trabalhar além das que efetivamente trabalha durante a semana, ficou 

em 8,6%, demonstrando um acréscimo de 0,4 p.p em relação ao trimestre imediatamente anterior. Por fim, o 

percentual de desalentados – pessoas que desistiram de procurar emprego – ficou em 5,0%, demonstrando 

uma variação de 0,3 p.p negativo em comparação ao trimestre imediatamente anterior. 

A queda na média móvel de casos de contaminações por Covid-19 nos últimos meses tem sido um dos motivos 

que explicam a redução na taxa de desocupação, tal resultado provém do avanço da vacinação no país que 

promoveu maior incentivo para a população brasileira procurar um local no mercado de trabalho. Além do 

resultado positivo das vacinações, a aproximação do corte do auxílio emergencial a partir do fim do quarto 

trimestre de 2021, também explica a redução no nível de desempregados no país. Portanto, é possível esperar 

que a taxa de desocupação apresente níveis mais baixos no decorrer dos próximos trimestres, à medida que 

o processo de vacinação seja efetivado nos diversos estados do país. 

Nesse sentido, uma comparação interanual pode ser abordada, dado que, no segundo trimestre de 2020, a 

população economicamente ativa chegava a 96.138 milhões. No ano vigente, o valor subiu para 102.235 mi-

lhões, estas são pessoas com idade e condições físicas de exercer algum trabalho no setor produtivo. A popu-

lação ocupada, é aquela ativa mesmo em período de férias, sendo: empregados, por conta própria, emprega-

dores e não remunerados; os quais, elevou de 83.347 à 87.791 milhões de pessoas do segundo trimestre de 

2020 ao de 2021. E, por fim, pessoas não economicamente ativas, ou seja, as que não são classificadas nem 

como ocupadas e nem desocupadas, sofreu queda em relação ao ano anterior. No segundo trimestre de 2020 

elevou-se a 77.781 milhões, em 2021 caiu para 74.914 milhões. Os dados acima relatados podem ser visuali-

zados no gráfico abaixo: 
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Gráfico 3.1: Taxa de desocupação, taxa de 
subocupação e percentual de desalentados
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Gráfico 3.2: Pessoas economicamente ativas, 
Pessoas Ocupadas e Pessoas Não 

Economicamente Ativas
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Elaboração: GECE/FURG
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Destrinchando o aspecto de população ocupada, temos o setor privado com 30.189 milhões de pessoas com 

carteira assinada e 10.023 milhões sem carteira assinada. No quesito do trabalho doméstico, temos um valor 

de 3.796 milhões de pessoas sem carteira assinada. No setor público, 2.097 milhões de pessoas também tra-

balham sem carteira. Os valores exemplificados e sua comparação com o segundo trimestre de 2021 podem 

ser vistos na tabela 3.1. 

A pandemia da covid-19 causou grandes impactos negativos no mercado de trabalho desde o início de 2020 

afetando a vida de diversos trabalhadores, principalmente os trabalhadores informais. Todavia, é possível es-

perar que a taxa de desocupação chegue a patamares ainda menores à medida que o plano nacional de vaci-

nação contra a covid-19 seja finalizado. Também é válido frisar que a recuperação do mercado de trabalho 

poderá apresentar resultados positivos ainda mais significativos a longo prazo, se o governo adotar de políticas 

públicas para a geração de novos empregos. 
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Tabela 3.1: Distribuição de pessoas ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação e 
categoria do emprego trabalho principal – 2º trimestre de 2020 e 2021 – em milhares 

  2020-T2 2021-T2 

Setor Privado 

Com carteira de trabalho assinada 30.154 30.189 

Sem carteira de trabalho assinada 8.639 10.023 

Trabalho Doméstico 

Com carteira de trabalho assinada 1.411 1.312 

Sem carteira de trabalho assinada 3.303 3.796 

Setor Público 

Com carteira de trabalho assinada 1.251 1.273 

Sem carteira de trabalho assinada 2.463 2.097 

Militar e servidor estatuário 8.646 8.451 

Demais Setores 

Empregador 3.955 3.788 

Conta própria 21.664 24.839 

Trabalhador familiar auxiliar 1.861 2.023 
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Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica 

Criado em agosto de 2017, o GECE tem como obje-

tivo realizar análises de conjuntura econômica no 

que tange os principais indicadores macroeconô-

micos e ambientais. Atualmente é vinculado ao Ins-

tituto de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). Na área macroeconômica, as aná-

lises e boletins publicados são focados em nível de 

atividade, inflação, mercado de trabalho, econo-

mia internacional, política fiscal e monetária. Na 

área ambiental, são abordados temas como agri-

cultura orgânica, agrotóxicos, biodiversidade, 

pesca, energia, florestas, unidades de conservação, 

saneamento e poluição. 
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Advertência 

Esta publicação foi elaborada com base em análi-

ses internas, utilizando estatísticas primárias de di-

versas fontes com informações atualizadas até 30 

de junho de 2021. O Boletim é direcionado para 

acadêmicos e interessados, sendo o conteúdo 

deste material meramente informativo, não indi-

cando ações prospectivas. Eventuais divergências 

entre dados e totais ou variações percentuais são 

provenientes de arredondamentos. É permitida a 

reprodução deste texto e dos dados contidos, 

desde que citada a fonte. Reproduções para fins 

comerciais são proibidas. 
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