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A taxa de desemprego no Brasil encerrou o ano de 2020 no maior 

patamar da série histórica

Segundo a PNAD Contínua divulgada hoje pelo IBGE, a taxa de desocupação
foi estimada em 13,9% no trimestre móvel referente aos meses de outubro a
dezembro de 2020.

Em relação ao trimestre anterior (julho a setembro de 2020), essa taxa
registrou leve queda, variando -0,7 ponto percentual.

Na comparação com o mesmo período de 2019, quando a taxa foi estimada
em 11%, o indicador apresentou alta de 3 pontos percentuais.



Segundo o IBGE, 13,9 milhões de pessoas estavam desocupadas 

no Brasil no último trimestre do ano

É preciso considerar que o
desemprego costuma cair
em dezembro. E, quando
ajustada sazonalmente,
observamos que a taxa de
desemprego se manteve
estável em relação ao
trimestre anterior.



No mesmo período, o número de pessoas ocupadas foi de 

aproximadamente 86,2 milhões

O contingente de pessoas
ocupadas apresentou melhora,
variando 4,5% em relação ao
trimestre anterior.

O nível da ocupação (indicador
que mede o percentual de
pessoas ocupadas na
população em idade de
trabalhar) também cresceu.



No trimestre encerrado em
dezembro, a taxa de
participação (56,8%) -
proporção da população em
idade ativa incorporada ao
mercado de trabalho como
ocupada ou desempregada -
voltou a subir, variando 1,6
ponto percentual em relação ao
trimestre anterior.

A taxa de participação da força de trabalho seguiu variando 

positivamente, indicando aumento da procura por trabalho no país



A massa de rendimentos se manteve estável, estimada em R$ 210,7 

bilhões de reais

A massa de rendimentos, ou seja, o
rendimento médio habitual de
todos os trabalhos multiplicado
pela população ocupada
remunerada, apresentou
estabilidade em relação ao
trimestre anterior (julho a
setembro).

Encontrando-se 6,5% abaixo do
patamar observado no mesmo
período do ano passado.
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