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A taxa de desemprego avançou para 14,4% 
em ago/20, a maior da série histórica.  

 

Comentário Arazul Capital: O cenário de 
retração econômica provocado pela pandemia 
do novo coronavírus está associado com o 
aumento da taxa de desemprego e do número 
de pessoas desalentadas. Os números do 
mercado de trabalho formal, por outro lado, 
seguem positivos e acima das expectativas, 
muito associado às políticas de manutenção do 
emprego, mas ainda não foram suficientes para 
reverter a destruição líquida de postos ocorrida 
entre março e junho deste ano. O desafio fiscal, 
por um lado, e o fim do auxílio emergencial, por 
outro, diminuem a probabilidade de uma rápida 
recuperação da atividade e do mercado de 
trabalho.  

 

No trimestre móvel encerrado em ago/20 (jun-jul-
ago), a taxa de desemprego (desocupação) foi de 
14,4% da população na força de trabalho, segundo 
dados divulgados hoje pelo IBGE na PNAD Contínua. 
Representando uma variação de 1,5 p.p (ponto 
percentual) em relação ao trimestre de março a maio 
de 2020, e de 2,6 p.p em relação ao mesmo período 
de 2019.  

 

Em termos absolutos, o contingente de pessoas 
desocupadas no Brasil no trimestre encerrado em 
agosto foi de aproximadamente 13,8 milhões de 
pessoas, contingente que variou 8,5% em relação ao 
trimestre anterior (março a maio) e 9,8% em relação 
ao mesmo período do ano passado.  

O número de pessoas ocupadas, por seu turno, foi de 
aproximadamente 81,7 milhões no período 

destacado. Este número representa uma redução de 
-5%, em relação ao trimestre anterior. Em 
comparação com o mesmo trimestre do ano passado, 
quando havia no Brasil 93,6 milhões de pessoas 
ocupadas, nota-se uma variação negativa ainda mais 
significativa (-12,8%). 

No trimestre encerrado em agosto de 2020, a taxa de 
participação da força de trabalho, ou seja, a 
proporção da população em idade ativa incorporada 
ao mercado de trabalho como ocupada ou 
desempregada, foi estimada em 54,7%, uma redução 
de 2,1 pontos percentuais frente ao trimestre de 
março a maio de 2020 (56,8%), e de 7,4 p.p. em 
relação a mesmo trimestre do ano anterior (62,1%). 
Em relação ao trimestre móvel anterior (mai-jun-jul), 
esse indicador apresentou estabilidade, indicando 
uma redução do ritimo de queda da taxa de 
participação.  

Como temos destacado, a taxa de desemprego 
considera as pessoas que não estão trabalhando, mas 
que desejam trabalhar e tentaram, efetivamente, 
conseguir uma colocação no mercado de trabalho. 
Uma queda na taxa de participação, portanto, indica 
uma taxa de desemprego subestimada, pois parte da 
população em idade ativa não entra na estimativa do 
desemprego simplesmente pelo fato de ter deixado 
de procurar trabalho.  Deste modo, entendemos que 
a taxa de desemprego observada em agosto, apesar 
de ser a mais alta já observada na série histórica da 
PNAD Contínua, ainda não representa a verdadeira 
face do desemprego no Brasil, haja vista baixa taxa de 
participação. 

 

Além disso, a taxa de desalento, composta pelo 
subgrupo de pessoas da força de trabalho potencial 
que desistiram de procurar trabalho, mas que 
gostariam e estavam disponíveis para trabalhar, foi 
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estimada em 5,8%, uma variação de 0,6 p.p em 
relação ao trimestre anterior (março a maio) e de 1,5 
p.p em relação ao mesmo trimestre de 2019. Em 
termos absolutos, aproximadamente 5,9 milhões de 
pessoas estavam desalentadas no trimestre 
encerrado em agosto. Um aumento de 8,1 % em 
relação ao trimestre anterior, e de 24,2% em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior. 

O rendimento médio real habitualmente recebido 
pelos trabalhadores no trimestre finalizado em 
agosto deste ano foi de R$ 2.542, crescendo tanto em 
relação ao trimestre anterior quanto em relação ao 
mesmo período do ano passado (3,1% e 8,1% 
respectivamente). No entanto, a massa de 
rendimento real habitualmente recebido pelos 
trabalhadores foi estimada em R$ 202,5 bilhões de 
reais, apresentando variação negativa em ambas as 
métricas de comparação (-2,2% e -5,7%, 
respectivamente).  

 

Essa variação positiva nos rendimentos médios do 
trabalho parece, a primeira vista, contraintuitiva, mas 
encontra explicação no chamado efeito composição, 
uma vez que o percentual de trabalhadores mais 
afetado pelo desemprego se concentrou entre os 
informais, menos qualificados e com menores 
salários, justamente aqueles que possuem menores 
chances de trabalharem remotamente. De fato, os 
dados divulgados pela pesquisa PNAD-Covid19, 
aponta que o nível de instrução com a maior 
proporção de pessoas em trabalho remoto foi a de 
trabalhadores com nível superior completo ou pós-
graduação. Portanto, dado que proporcionalmente o 
desemprego é maior entre os trabalhadores com 
salários mais baixos, é esperado que o salário médio 
do país cresça. Por esse motivo, o indicador que 
melhor representa o efeito da crise sobre os 

rendimentos do trabalho é o indicador de massa de 
rendimentos, que segue com variação 
consistentemente negativa. 

Os números negativos da PNAD Contínua, que 
abrange o mercado de trabalho como um todo, 
demostram o quão grave são os efeitos que a crise 
sanitária desencadeou na economia. Em se tratando 
do mercado de trabalho formal, no entanto, temos 
observado uma criação líquida de postos de trabalho 
desde julho. E, de acordo com os dados divulgados 
ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 
setembro de 2020 o saldo de empregos formais foi 
de 313.564 mil empregos, surpreendendo 
positivamente o consenso do mercado. É necessário 
chamar atenção, no entanto, que o saldo positivo dos 
últimos meses ainda não reverteu as quedas de 
março a junho, quando houve uma destruição de 
aproximadamente 1,2 milhão de postos de trabalho 
celetista.  

  

 

Os dados positivos do mercado de trabalho formal 
refletem, em parte, as medidas adotadas pelo 
governo federal para preservação do emprego e da 
renda, no entanto, é importante não perder de vista 
que os benefícios concedidos em função da 
pandemia têm caráter emergencial e devem deixar 
de existir no futuro próximo, principalmente por 
conta do agravamento da situação fiscal do governo 
central. Dessa forma, entendemos que o cenário 
segue muito desafiador e que a taxa de desemprego 
deve continuar aumentando nos próximos meses, 
com o retorno da população - que hoje se encontra 
fora da força de trabalho - a procura de emprego.  


