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terceiros	alheios	às	operações	do	destinatário,	ora	compreendido	como	empresa	ou	grupo	econômico	contratante	dos	serviços	de	quaisquer	empresas	do	Grupo	Arazul.	



 

Análise Mercado de Trabalho | Brasil   

	

A	 taxa	 de	 desemprego	 registrada	 no	
trimestre	que	vai	de	janeiro	a	março	de	
2021	foi	de	14,7%,	com	alta	de	0.3	p.p.	
em	relação	ao	trimestre	imediatamente	
anterior.		

 

Comentário Arazul Capital:  A taxa de 
desemprego se mantém em níveis bastante 
altos, mostrando sinais de que a recuperação 
no mercado de trabalho deverá ser mais lenta 
que a recuperação observada no PIB. Os dados 
do mercado formal medidos pelo CAGED, por 
outro lado, apresentam saldo positivo em abril. 
Devido as mudanças recentes na metdologia 
do CAGED, comparações com dados mais 
antigos devem ser vistas com algum cuidado. 
O nível da ocupação (indicador que mede o 
percentual de pessoas ocupadas na população 
em idade de trabalhar) apresentou queda em 
comparação com o trimestre anterior e 
continua abaixo de 50% desde maio de 2020. A 
possibilidade de uma terceira onda da 
pandemia e o ritmo das vacinações devem ter 
impacto no cenário do mercado de trabalho 
nos próximos meses.   
 
No	trimestre	móvel	encerrado	em	março/21	(jan-
fev-mar),	a	taxa	de	desemprego	(desocupação)	foi	
de	 14,7%	 da	 população	 na	 força	 de	 trabalho,	
segundo	 dados	 divulgados	 pelo	 IBGE	 na	 PNAD	
Contínua.	 Representando	 uma	 variação	 de	 0,3	
p.p.	 (ponto	 percentual)	 em	 relação	 ao	 trimestre	
de	dezembro	a	 fevereiro	e	de	2,5	p.p	em	relação	
ao	mesmo	período	de	2020.		

	

	
Na	 série	 livre	 de	 efeitos	 sazonais	 (estimada),	 a	
taxa	 de	 desemprego	 foi	 de	 14,15%,	 com	 leve	
queda	 em	 relação	 ao	 trimestre	 anterior.	 Por	
conta	 das	 mudanças	 abruptas	 na	 série	 no	
período	 de	 pandemia,	 o	 exercício	 de	
dessazonalizar	 a	 série	 de	 desemprego	 deve	
ser	visto	com	cautela.	

Em	 termos	 absolutos,	 o	 contingente	 de	
pessoas	 desocupadas	 no	 Brasil	 no	 trimestre	
encerrado	 em	 setembro	 foi	 de	
aproximadamente	14,8	milhões	de	pessoas.		

	
O	número	de	pessoas	ocupadas,	por	seu	turno,	foi	
de	 aproximadamente	 85,6	 milhões	 no	 período	
destacado.	 Na	 comparação	 com	 o	 trimestre	 que	
vai	 de	 dezembro	 de	 2020	 a	 fevereiro	 de	 2021	
esse	indicador	ficou	estável.	Em	comparação	com	
o	mesmo	trimestre	do	ano	anterior,	quando	havia	
no	 Brasil	 92,2	 milhões	 de	 pessoas	 ocupadas,	 a	
variação	foi	de	aproximadaente	-7,1%.	
No	trimestre	encerrado	em	março	de	2021,	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	
56,8%,	 se	 mantendo	 estável	 em	 relação	 ao	
trimestre	anterior.			
A	 taxa	de	participação	 se	mantém	no	mesmo	
nível	 a	 quatro	 trimestres	 seguidos,	 com	
números	 ainda	 abaixo	 dos	 verificados	 em	
março	de	2020,	quando	a	taxa	de	participação	
foi	de	61%.	
A	 taxa	de	desemprego	 considera	 as	 pessoas	 que	
não	 estão	 trabalhando,	 mas,	 que	 desejam	
trabalhar	 e	 tentaram,	 efetivamente,	 conseguir	
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uma	 colocação	 no	 mercado	 de	 trabalho.	 	 Deste	
modo,	 entendemos	 que	 a	 taxa	 de	 desemprego	
observada	 no	 trimestre	 móvel	 encerrado	 em	
março	 continua	 não	 refletindo	 a	 real	magnitude	
do	desemprego	no	Brasil.	
Se	 a	 taxa	 de	 participação	 observada	 agora	
fosse	 a	 mesma	 de	março	 de	 2020,	 a	 taxa	 de	
desemprego	estaria	em	níveis	ainda	maiores,	
em	cerca	de	19%.		

	

	
	
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	 estimada	 em	 5,6%,	 estável	 em	 relação	 ao	
trimestre	 móvel	 anterior.	 Como	 registrado	 pelo	
IBGE,	 a	 população	 desalentada	 (6,0	 milhões	 de	
pessoas)	 é	 recorde	 da	 série	 histórica,	 ficando	
estável	 frente	 ao	 trimestre	 móvel	 anterior	 e	
crescendo	25,1%	ante	o	mesmo	período	de	2020.	
O	rendimento	médio	real	habitualmente	recebido	
pelos	 trabalhadores	 no	 trimestre	 finalizado	 em	
agosto	deste	ano	foi	de	R$	2.544,00,	se	mantendo	
estável	 em	 relação	 ao	 trimestre	 anterior,	 mas	
variando	 negativamente	 em	 relação	 ao	 mesmo	
período	do	ano	passado	(-6,7%).		
A	 massa	 de	 rendimentos,	 que	 representa	 o	
rendimento	médio	habitual	de	todos	os	trabalhos	
multiplicado	 pela	 população	 ocupada	
remunerada,	 ficou	 estável	 em	 relação	 ao	
trimestre	 anterior	 com	 valor	 aproximado	 de	 R$	
212,5	 bilhões	 de	 reais.	 Em	 relação	 ao	 mesmo	
período	 do	 ano	 passado,	 a	 massa	 de	
rendimentos	reais	caiu	em	cerca	de	7%.			

	

	
Quando	 observamos	 os	 dados	 por	 Unidade	 da	
Federação,	frente	ao	trimestre	anterior,	a	taxa	de	
desocupação	 avançou	 em	 oito	 das	 unidades,	 se	
mantendo	 (estatisticamente)	estável	nas	demais.	
Os	 maiores	 aumentos	 foram	 no	 Tocantins	 (5,8	
p.p.),	 Pará	 (2,9	p.p.),	Maranhão	 (2,5	p.p.)	 e	 Piauí	
(2,5	p.p.).	
	

	
																									Fonte:	IBGE	|Elaboração:	Arazul	Research	
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As	 maiores	 taxas	 de	 desocupação	 foram	
registradas	 em	 Pernambuco	 e	 na	 Bahia	 (ambos	
com	 21,3%),	 seguidos	 por	 Sergipe	 (20,9%)	 e	
Alagoas	 (20,0%).	 As	 menores	 taxas	 de	
desocupação	 foram	as	de	 Santa	Catarina	 (6,2%),	
Rio	Grande	do	Sul	(9,2%),	Paraná	(9,3%)	e	Mato	
Grosso	(9,9%),	as	únicas	abaixo	de	10,0%.		

	
No	 período	 recente	 os	 números	 do	 CAGED	
(mercado	 formal)	 e	 da	 PNAD	 Contínua,	 que	
abrange	 o	 mercado	 de	 trabalho	 como	 um	 todo,	
têm	 mostrado	 cenários	 distintos.	 Em	 abril,	 de	
acordo	 com	 CAGED,	 houve	 criação	 de	 120,9	
mil	 postos	de	 trabalho	 formais	no	Brasil.	 Em	
março	a	criação	de	postos	de	trabalho	formais	
foi	de	aproximadamente	177	mil	vagas.		

A	 discrepância	 entre	 os	 dados	 do	 CAGED	 e	 da	
PNAD	 Contínua	 se	 mostram	 mais	 significativas	
quando	 se	 considera	 o	 fato	 de	 que	 no	 trimestre	
que	 vai	 de	 janeiro	 a	 março	 de	 2021	 houve	
redução	de	315	mil	vagas	de	carteira	assinada	de	
acordo	 com	 a	 PNAD.	No	 CAGED,	 por	 outro	 lado,	
houve	 registro	 de	 aproximadamente	 836	 mil	
novas	vagas	formais.		
Diferenças	 metodológicas	 entre	 as	 pesquisas	
feitas	 no	 CAGED	 e	 na	 PNAD	pode	 explicar	 essas	
diferenças,	uma	vez	que	o	CAGED	é	uma	pesquisa	
documental	 abrangindo	 (virtualmente)	 todo	 o	
universo	de	vagas	 formais	 e	o	PNAD	é	amostral.	
As	mudanças	metodológicas	 recentes	 no	 CAGED	
fazem,	 contudo,	 com	 que	 qualquer	 comparação	
com	 dados	 históricos	 seja	 vista	 com	 alguma	
cautela.		
Feitas	 as	 ressalvas	 sobre	 as	 diferenças	 entre	
os	 resultados	 do	 CAGED	 e	 da	 PNAD,	
consideramos	 que	 o	 cenário	 no	 mercado	 de	

trabalho	 ainda	 é	 de	 bastante	 incerteza,	 com	
provável	recuperação	lenta	para	o	emprego	e	
para	a	renda	durante	2021.		

	
	
				
		


