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Mercado de trabalho 
 

De acordo com os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao primeiro trimestre de 2021, a taxa de desocupa-

ção chegou em 14,7% (cerca de 14,805 milhões de desempregados no país), demonstrando um aumento de 

0,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior.  Segundo Adriana Beringuy, analista da PNAD Contínua, 

esta foi a maior taxa de desocupação da série histórica de pesquisa evidenciando um acréscimo de quase 2 

milhões de desempregados quando comparado ao mesmo trimestre móvel do ano anterior que apresentou 

12,9 milhões desempregados. A taxa de sub-ocupação 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 um aumento de 8,2%. Por fim, o percentual de desalentados – pessoas que desistiram de procurar 

emprego, apresentou o aumento de 5,3%. 

O aumento nas taxas de contaminações por covid-19 e as sucessivas implementações de lockdowns junta-

mente com a quantidade de pessoas dispensadas de empregos temporários de fim de ano foram alguns dos 

motivos que explicam o aumento na taxa de desocupação. Também no primeiro trimestre de 2021 destaca-

se o retorno do auxílio emergencial, em parcelas menores de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, com impacto relativa-

mente pequeno sobre as necessidades básicas dos brasileiros, dessa forma, a expectativa é de que a população 

fora da força de trabalho intensifique buscas por um local no mercado de trabalho a medida que a flexibiliza-

ção sanitária frente ao Coronavírus diminua. 

Conforme o IBGE, a população economicamente ativa (PEA) é aquela que tem relações empregatícias com os 

setores produtivos da economia - dentro dessa definição existe a população ocupada (PO). Por outro lado, os 

desalentados e pessoas não aptas ao trabalho por não apresentarem idade ou condições físicas para exercer 

algum ofício no mercado de trabalho, fazem parte da População Não Economicamente Ativa (PNEA).  Anali-

sando o gráfico 3.2, que contém os dados sobre PEA, PO e PNEA, observa-se que ocorreu um aumento signifi-

cativo de 13,68% da população não economicamente ativa, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, 

onde os primeiros impactos da pandemia só seriam efetivos no final do mês de março. Pelo mesmo critério 

de avaliação, a população ocupada e a polução economicamente ativa apresentaram uma queda de 7,13% e 

4,39%, respectivamente. 

Observando na tabela 3.1 a distribuição de pessoas ocupadas, por posição na ocupação e categoria do em-

prego principal, conclui-se que o setor privado sofreu uma queda de 11,01% em relação ao mesmo trimestre 

do ano anterior, sendo o setor mais prejudicado pelos futuros efeitos da pandemia do coronavírus, isso le-

vando em conta que a pandemia se agravou no final de março de 2020. Pelo mesmo critério de análise, é 

possível observar que o setor público apresentou um pequeno aumento no número de pessoas ocupadas em 

função da variação positiva dos servidores estatutários e militares, comparado percentualmente ao primeiro 

trimestre de 2020, a queda foi de apenas 1,3%. Além disso, destaca-se também a queda agravante de 14,04% 

no número de empregadores em relação ao trimestre imediatamente anterior, e o aumento proeminente de 

7,34% no número de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria.  

 O impacto da pandemia sobre a perda das ocupações foi imenso entre todos os trabalhadores, mas incontes-

tavelmente afetou de forma mais intensa os trabalhadores sem carteira, privados ou públicos, e os trabalha-

dores por conta própria. Os dados evidenciaram a vulnerabilidade do mercado de trabalho brasileiro frente a 

um elevado número dos trabalhadores ditos informais. A pandemia da Covid-19 evidenciou de forma expres-

siva essa questão.  Caso não se reverta esse grave problema, teremos uma sociedade exposta à precarização 

do mercado de trabalho no longo prazo.  Apesar do crescimento do PIB esperado para o final da pandemia, é 
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possível que o mercado de trabalho não seja capaz de absorver a oferta de trabalhadores na mesma veloci-

dade em que ela irá crescer. Nesta situação, é imprescindível a atuação do Governo Federal para encontrar 

soluções que se voltem às necessidades de curto prazo do mercado de trabalho. 

Tabela 3.1: Distribuição de pessoas ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação e categoria do em-
prego trabalho principal – 1º trimestre de 2020 e 2021 – em milhares 

  2020-T1 2021-T1 

Setor Privado 

Com carteira de trabalho assinada 33 096 29 570 

Sem carteira de trabalho assinada 11 023 9 691 

Trabalho Doméstico 

Com carteira de trabalho assinada 1 640 1 345 

Sem carteira de trabalho assinada 4 331 3 591 

Setor Público 

Com carteira de trabalho assinada 1 204 1 172 

Sem carteira de trabalho assinada 2 342 1 915 

Militar e servidor estatuário 8 106 8 725 

Demais Setores 

Empregador 4 385 3 769 

Conta própria 24 159 23 837 

Trabalhador familiar auxiliar 1 938 2 036 

Fonte: PNADC/IBGE 

Elaboração: GECE/FURG 
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Gráfico 3.1: Taxa de desocupação, taxa de 
subocupação e percentual de desalentados
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% De desalentos

Fonte: IBGE
Elaboração: GECE/FURG
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Gráfico 3.2: Pessoas Economicamente 
Ativas, Pessoas Ocupadas e Pessoas Não 

Economicamente Ativas

PEA PO PNEA Fonte: IBGE
Elaboração: GECE/FURG
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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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