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A taxa de desemprego avançou para 13,3% 
em jun/20, com taxa de participação ainda 
em queda. 

 

Comentário Arazul Capital: O cenário de 
retração econômica provocado pela pandemia 
do novo coronavírus está associado com uma 
piora nos indicadores do mercado de trabalho, 
especialmente a taxa de desemprego e o 
número de pessoas desalentadas. As nossas 
estimativas utilizando dados até o último 
trimestre de 2019 sugerem que a taxa de 
desemprego deveria situar-se em torno de 
10,3% no trimestre encerrado em junho, mas 
com o desemprego 3 p.p acima do projetado 
com dados até o final do ano passado reforçam 
a percepção de que o impacto negativo da crise 
sanitária no mercado de trabalho tem sido 
expressivo, a despeito das necessárias políticas 
compensatórias.  

 

No trimestre móvel encerrado em jun/20 (abr-mai-
jun), a taxa de desemprego (desocupação) foi de 
13,3% da população na força de trabalho, segundo 
dados divulgados hoje pelo IBGE na PNAD Contínua. 
Este número representa uma variação de 1,1 p.p em 
relação ao trimestre de janeiro a março de 2020, e de 
1,3 p.p em relação ao mesmo período de 2019. 
Considerando a série com ajuste sazonal, a taxa de 
desocupação foi de 13,2%, um aumento de 1,06 p.p. 
em relação ao trimestre anterior e 1,7 p.p. em relação 
ao mesmo trimestre de 2019.  

 

Em termos absolutos, o contingente de pessoas 
desocupadas no Brasil no trimestre encerrado em 
junho de aproximadamente 12,8 milhões, 

contingente que apresentou estabilidade frente ao 
trimestre de janeiro a março de 2020 e ao mesmo 
período de 2019.  

Por outro lado, o número de pessoas ocupadas foi de 
aproximadamente 83,3 milhões no período 
destacado. Este número representa uma redução de 
-9,6%, ou seja, menos 8.876 mil pessoas em relação 
ao trimestre anterior (janeiro a março de 2020). Em 
comparação com o mesmo trimestre do ano passado, 
quando havia no Brasil 93,3 milhões de pessoas 
ocupadas, nota-se que também houve uma 
importante variação negativa (-10,7%), 
representando uma redução de -9.995 mil pessoas. 

No trimestre encerrado em junho de 2020, a taxa de 
participação estimada foi de 55,3%, um recuo de 5,7 
p.p frente ao primeiro trimestre deste ano e de 6,8 
p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano passado. 
Essa queda na taxa de participação tem sido reflexo 
do aumento do contingente de pessoas que 
desistiram de procurar emprego, especialmente por 
conta da crise sanitária em curso.  

Como havíamos 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 
nas últimas semanas. Assim, a taxa de desemprego 
observada em junho ainda pode ser considerada 
subestimada, haja vista a manutenção da tendência 
de queda na taxa de participação, que continuou se 
distanciando consideravelmente da sua média 
histórica.  

De fato, 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%, uma variação de 1,2 p.p em relação ao 
trimestre anterior e de 1,4 p.p em relação ao mesmo 
trimestre de 2019. Em termos absolutos, 
aproximadamente 5,7 milhões estavam desalentadas 
no trimestre encerrado em junho. Um aumento de 
19,1% em relação ao trimestre anterior, ou seja, um 
adicional de 913 mil pessoas. Em relação ao mesmo 
trimestre do ano anterior este indicador apresentou 
variação de 16,5%. 
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O rendimento médio real habitualmente recebido 
pelos trabalhadores no trimestre finalizado em junho 
deste ano foi de R$ 2.500, crescendo tanto em 
relação ao trimestre anterior quanto em relação ao 
mesmo período do ano passado (4,6% e 6,9% 
respectivamente). No entanto, a massa de 
rendimento real habitualmente recebido pelos 
trabalhadores foi estimada em R$ 203,5 bilhões de 
reais, apresentando variação negativa em ambas as 
métricas de comparação (-5,6% e -4.4%, 
respectivamente).  

Como observado anteriormente, a variação positiva 
nos rendimentos médios do trabalho no período 
encontra explicação no chamado efeito composição, 
uma vez que o maior número de desligamentos se 
concentrou entre os trabalhadores menos 
qualificados e com menores salários, que são 
justamente aqueles que possuem menores chances 
de trabalharem remotamente.  

De fato, segundo dados da PNAD-Covid19, das 8,8 
milhões de pessoas que estavam trabalhando 
remotamente em junho deste ano, 31,9% tinham 
ensino superior completo ou pós-graduação, 
enquanto 1,2 % tinham fundamental completo ao 
médio incompleto. Portanto, quando observamos a 
expressiva e consistente queda da massa de 
rendimentos, é possível obter uma medida mais clara 
do movimento recente do mercado de trabalho, que 
se mantém muito desafiador. 

Um outro importante dado trazido pela PNAD-
Covid19 de junho é o da heterogeneidade da taxa de 
desemprego entre os estados brasileiros. Em muitos 
deles, esse número ultrapassa em muito a nacional, 
com destaque para os estados do Amapá (17,6%), 
Alagoas (15,3%), Amazonas (15,1%) e Bahia (14,9%). 
Entre os que apresentam uma taxa de desemprego 

menor que a observada nacionalmente, destacam-
se: Santa Catarina (8,6%), Piauí e Rondônia (ambos 
com 9,1%) e Sergipe (9,4%).  

 

 

A pandemia em curso provocou graves 
consequencias negativas no mercado de trabalho 
brasileiro, de modo que o patamar bastante elevado 
da taxa de desemprego e do número de desalentados 
ilustram o tamanho dos efeitos da pandemia no 
ambiente econômico. As nossas estimativas 
utilizando dados até o último trimestre de 2019 
sugerem que a taxa de desemprego deveria situar-se 
em torno de 10,3% no trimestre encerrado em junho, 
mas com o desemprego 3 p.p acima do projetado no 
final do ano passado indicam que, a despeito das 
políticas de auxílio emergencial, o impacto negativo 
da crise sanitária no mercado de trabalho tem sido 
expressivo.  

Taxa de desemprego por UF 
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