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Segundo o IBGE, 14,3 milhões de pessoas estavam desempregadas 

no Brasil no trimestre encerrado em janeiro

A taxa de desemprego segue muito
elevada, estimada em 14,2% no trimestre
referente aos meses de novembro de 2020
a janeiro de 2021.

Em relação ao trimestre anterior, de agosto
a outubro de 2020, o indicador registrou
estabilidade. E, na comparação com o
mesmo período do ano anterior, observa-
se uma alta de 3,0 pontos percentuais.

Na série livre de efeitos sazonais, no
entanto, a taxa de desemprego foi ainda
mais elevada, estimada em 14,6%.



No mesmo período, o número de pessoas ocupadas foi de 

aproximadamente 86,0 milhões de pessoas

O contingente de pessoas
ocupadas apresentou leve
melhora em relação ao
trimestre anterior, variando
2,0%.

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



A massa de rendimentos se manteve estável em relação ao trimestre 

anterior, estimada em R$ 211,4 bilhões de reais

A massa de rendimentos, que
representa o rendimento médio
habitual de todos os trabalhos
multiplicado pela população
ocupada remunerada, apresentou
estabilidade em relação ao
trimestre anterior.

E encontra-se 6,9% abaixo do
patamar observado no mesmo
período do ano passado.



No trimestre encerrado em janeiro, a taxa
de participação da força de trabalho -
proporção da população em idade para
trabalhar e que de fato se encontra no
mercado de trabalho, seja ocupada ou
desocupada - ainda está muito abaixo do
percentual registrado no período anterior à
pandemia.

No trimestre encerrado em janeiro essa
taxa foi estimada em 56,8%, o que
representa uma alta de 0,7 p.p em relação
ao trimestre encerrado em outubro do ano
passado.

A taxa de participação da força de trabalho ainda se encontra muito 

abaixo do percentual registrado no período pré-pandemia.



Quando a taxa de participação sofre uma queda tão forte, pode estar indicando que
o desemprego estaria mais elevado que o registrado, o chamado desemprego
sombra, que se refere ao desemprego que seria observado caso a taxa de
participação estivesse próxima do seu nível "normal".

Por conta disso, à medida que a política de imunização em massa evolua, é
esperado que ocorra um movimento de retorno da população em busca ativa por
emprego, e o crescimento mais forte da oferta de trabalho em relação à população
ocupada fará com que a taxa de desemprego suba ainda mais neste ano.

Com o dado divulgado hoje pelo IBGE, estimamos que o desemprego sombra é de
18,7%.

No contexto da pandemia, observar a taxa de participação é ainda 

mais importante que observar a taxa de desemprego em si
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